Wie vanaf de Markt in Eindhoven tien minuutjes richting het zuiden fietst, staat midden in een groene oase. ln de
je volop gelegenheid orn (buiten) te sportên. Ook kun je er heerlijk wandelen in het prachtig geva-

, Genneper Parken vind

rieerde beekdallandschap dat wordt doorsnedên dooÍ de Dommel en de Tongelreep. Daarnaast zijn hier volop agrarische

activiteiten te bewonderen. Het kloppend hart van de Genneper Parken is namelijk de Genneper Hoeve.
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Het Eindhovense buurtschap Gennep is alttld agrarisch gebied

Waar komt je eten vandaan?

geweest. Vroeger lagen hier zes boerderrjen langs de Genne-

"Elke stad zou een boerderij als deze moeten hebben," stelt

perweg die over het hoogste deel van het gebied voert, Eén van
'1740
wordt nu
de typisch Brabantse langgevelboerderijen uit

Age. "Mensen moeten toch kunnen zien hoe hun eten wordt

bewoond door Age Opdam en zijn vrouw Mirjam Matze. Hier

te zien wat er gebeurt. Misschien zie je net hoe er een kalfje

houden ze koeien, kippen, varkens en schapen, Age bewerkt de

wordt geboren. Je mag ook zelf eieren rapen in de kippenstal.

akkers en beheert de natuur in het park. Mirjam tovert de melk

En van achter het glas kun

van de koeien om in de heerlijkste (kruiden) kazen, die dagelijks

gemaakt."

samen met de andere producten van de boerderij in de win-

De boerderij in de Genneper Parken rs een biologisch dyna-

kel worden verkocht. Zij doen het werk op en rond de boerderij

misch gemengd bedrijf. Een deel van de grond op Landgoed

samen met een grote groep enthousiaste en betrokken mede-

Gennep wordt door Age gebruikt om granen en klaver te ver-

werkers.

bouwen. Het gebied is nog traditioneel klein verkaveld.

geproduceerd? Hier mag iedereen gewoon de stal inlopen om

je precies zien hoe de kaas wordt

De gewassen op de akkers wisselen om de paar jaar om de
grond vruchtbaar te houden. Sommige stukken worden bemest,
andere velden juist niet. Zo krijgen daar andere planten de kans

om te groeien. De Genneper Hoeve is ook verantwoordelijk voor
het natuurbeheer in de Genneper Parken. Het bevorderen van de
biodiversiteit is daarbij het belangrrlkste doel.

Kringloop
"Het mooiste van alles hier is om te zien hoe alles in elkaar
grijpt," zegt Age. "Het snoeihout van de knotwilgen die langs de
velden staan, gaat op de boerderr.l in de kachel De klaver en een
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Tip van boer Age Opdam van de
Genneper Hoeve:
"Door Gennep lopen verschillende
wandelroutes. Zelf vind ik het stuk
br1 de Trompetterloop erg mooi.
Dit is een kleine aftakking van de
Dommel. Ook een goede plek voor
ijsvogels."

deel van het graan dat we verbouwen, gaan naar de koeien.
Van de melk maken we kaas. De mest uit de stal gaat weer

op het land. Van het speltgraan gaan we brood maken dat in
de winkel wordt verkocht. De kringloop is br;na gesloten en er

is altrjd wel weer een nieuw idee om uit te proberen. Bovendien werken hier heel veel mensen die trots z4n op wat ze
doen. En dat is geweldigl"
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Een van de veertig roodbonte MRIJ-koeien

ln de jaren '50 van de vorige eeuw koclrt de gemeente Eindhoven
Het werk op de boerderij wordt niet€lleen gedaan
door Age en Mirjam, maar ook door een heleboel

de grorrd van de boeren op Gennep op met het idee dat lrier
ruinrte was orn de stad uit te breiderr. ln de jaren '70 kwar.nen

zorgcliënten en vrijwilligers

bewoners van de stad in bewegilrg om Gennep gÍoen te houden.

Begin deze eeuw is gestart tnet een nieuwe invulling van het
Fotos: Gert-Jan van den Broek

beheer van lret gebied. Er kwam eerr stadboerderij rnet melkvee.

