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Verslag Omgevingsdialoog voorgenomen plannen 
Project Lucx 

 
Plaats: Karpendonkse Plas, 5631 Eindhoven 
Datum: woensdag 3 augustus 2022, 19.00 uur 
 
 
Aanleiding 
 
Vanaf 2004 heeft Luc Hoving, samen met zijn gezin, tien jaar lang het Paviljoen Genneper 
Parken uitgebaat, hetgeen een vergelijkbare situatie betreft als de Karpendonkse Plas. 
Destijds was de midgetgolfbaan in de Genneper Parken gedeeltelijk afgebrand en versleten 
en het park was destijds niet veilig en tevens matig bezocht. Luc Hoving en zijn gezin hebben 
het terrein vriendelijker gemaakt en een fraaie tuin aangelegd, waarna met name gezinnen 
de Genneper Parken bezochten. Voorts heeft Luc Hoving gedurende tien jaar zitting 
genomen in de Klankbordgroep en meegeholpen om de Genneper Parken te beschermen en 
positief op de kaart te zetten. In 2014 hebben Luc Hoving en zijn gezin het Paviljoen 
Genneperparken verkocht en in 2015 zijn zij eigenaar geworden van Midgetgolf Dubois, 
gelegen aan de Karpendonkse Plas, met als doel om op laatstgenoemd terrein “Project Lucx” 
te realiseren. Het is de bedoeling op om het buitenterrein diverse recreatieve activiteiten te 
ontplooien en het huidige gebouw van de midgetgolf te vervangen door een nieuw paviljoen 
met laagdrempelige horeca.  
 
De reden hiervoor is tweezijdig: natuurverbetering op eigen terrein en verbetering van de 
leefbaarheid rondom de Karpendonkse Plas. De Karpendonkse Plas is niet druk bezocht en er 
ontbreekt een duidelijk hart in dit gedeelte van het park, hetgeen verblijf van daklozen en 
dealen in drugs in de hand werkt. Het doel is dan ook om De Karpendonkse Plas 
aantrekkelijker te maken voor bezoekers, in het bijzonder gezinnen, door middel van een 
laagdrempelige horecavoorziening, waarbij tevens recreatieve activiteiten zullen worden 
ontplooid.  
 
Luc Hoving en zijn gezin zijn reeds vanaf het begin in gesprek geweest met de gemeente 
Eindhoven en de toenmalige voorzitter van Stichting Trefpunt Groen Eindhoven (TGE), zijnde 
Joop van Hout. TGE werkt nauw samen met groepen en individuen om te komen tot integrale, op 
duurzaamheid gerichte plannen op het gebied van natuur, milieu en cultuurhistorie in Eindhoven. 
Er heeft een bijeenkomst plaatsgevonden tussen de landschapsarchitect en een aantal van 
de leden van TGE, waarna TGE akkoord heeft gegeven voor onderhavig initiatief. Daarnaast 
is in het verleden reeds meermaals met omwonenden gesproken en met (destijds) de 
exploitant van de Karpendonkse Hoeve en de exploitant van de IJzeren Man. Inmiddels is er, 
na intensief overleg, een totaalplan gemaakt voor het paviljoen en de omgeving 
 
Om de plannen met de buurtbewoners te bespreken is er een omgevingsdialoog 
georganiseerd.   
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Aanwezig 
 

- Luc Hoving, eigenaar en ontwikkelaar van onderhavig initiatief; 
- Karin Vissers, architect; 
- Angélique Claassen, vastgoedadvocaat; 
- Agnes Heck, gebiedscoördinator van het stadsdeel Tongelre van de gemeente 

Eindhoven.  
- circa dertig omwonenden. 

 
Toelichting op het plan 
 
Luc Hoving heet allen welkom en stelt Karin Vissers, Angélique Claassen en Agnes Heck voor.  
 
Luc Hoving geeft de bedoeling van de bijeenkomst aan: het toelichten van de plannen en de 
aanwezigen middels een dialoog de mogelijkheid te bieden om opmerkingen te maken en 
vragen te stellen. Middels een PowerPointpresentatie wordt het plan inhoudelijk toegelicht. 
Het plan wordt toegelicht zoals eerder in dit verslag onder de kop “Aanleiding” reeds is weer 
gegeven. Luc Hoving zal als eigenaar en ontwikkelaar van het initiatief de grote lijnen 
uitzetten om dit te verwezenlijken. 
 
Verder gaat hij in op het stappenplan ten aanzien van de realisatie van Project Lucx. Zo bevat 
het plan twee fases, waarbij in fase 1 het Bospaviljoen en in fase 2 het Waterpaviljoen wordt 
gerealiseerd. Er zal worden aangevangen met de bouw van het Bospaviljoen annex kiosk op 
de plaats waar thans het oude paviljoen staat. Vervolgens zal in, dan wel rondom het 
Bospaviljoen, worden gestart met placemaking, hetgeen erop is gericht om de kwaliteit van 
de openbare ruimte te verbeteren. Het uiteindelijke initiatief is erop gericht om dicht bij het 
water een plek te creëren die het hart zal worden van het park, namelijk het Waterpaviljoen. 
In het Waterpaviljoen worden verschillende voorzieningen gerealiseerd, zoals een openbaar 
toilet voor wandelaars en vissers, een omkleedruimte voor sporters, een watertappunt en 
voor de bezoekers van het gebied een locatie waar je kunt genieten van het park en van het 
water. Voorts bestaat de mogelijkheid om evenementen te organiseren, zoals een 
vliegerfestival, een Tiny House-evenement, in samenwerking met de TU Eindhoven, of een 
beachvolleybaltoernooi. Daarnaast kan nog worden gedacht aan een midgetgolfbaan, 
trampolines, een klimwand en een zandbak.  
Zodra het Waterpaviljoen is gerealiseerd, blijft er een kleine kiosk achter op de plek waar 
thans het Bospaviljoen wordt gerealiseerd. 
Het doel is dat er activiteiten in het park ontstaan die de Karpendonkse Plas tot leven 
brengen en het derhalve aantrekkelijk wordt gemaakt voor mensen om het park te 
bezoeken.  
 
Samenvattend voor de buurt en bezoekers van de Karpendonkse Plas betekent het plan:  
- verbetering van de leefbaarheid in de Karpendonkse Plas;  
- verbetering van de kwaliteit van de open(bare) ruimte in de Karpendonkse Plas; 
- vaste en tijdelijke voorzieningen in de Karpendonkse Plas. 
 

We gaan de buurtbewoners welke zich per mail hebben gemeld en bij de presentatie aanwezig, de 
Wijkvereninging Koudenhoven, de Wijkvereniging tot behoud van de Karpen, de IJzeren man en de 



Pagina 3 van 5 
 

Harbour Club per mail, schriftelijk of mondeling informeren over de voortgang van het proces en de 
stappen die we gaan zetten.   

 
Vragen en opmerkingen van betrokkenen 

1. Vraag: hoe matchen zonnepanelen met de bomen? Antwoord: het Bospaviljoen wordt 
geplaatst op een open plek tussen de bomen. Hierdoor kan de zon voldoende schijnen 
op de zonnepanelen. 

2. Vraag: kan de toespraak gemaild worden? Antwoord: ja, dit is reeds gedaan. 
3. Vraag: de parkeerplaatsen zijn thans reeds altijd bezet. Hoe gaat u dat doen? 

Antwoord: de parkeerplaatsen staan vol omdat het gratis parkeren is. Bij de TU 
Eindhoven dienen bezoekers te betalen, zodat veel bezoekers van de TU nu de 
parkeerplaatsen aan de Karpendonkse Plas gebruiken. Wij zullen voldoen aan de 
parkeernormen van de gemeente en zullen dit punt onder de aandacht brengen bij de 
gemeente en de TU Eindhoven. 

4. Vraag/opmerking: houdt er rekening mee dat de parkeerprobleem in de Javalaan en 
Johan de Wittlaan erg groot zijn. Antwoord: Het parkeren zal niet worden opgerekt 
door onderhavig plan. Er wordt vanuit gegaan dat er thans genoeg parkeerplaatsen 
beschikbaar zijn. Tevens stelt de gemeente Eindhoven eisen aan parkeren en daar 
moet Project Lucx aan voldoen (zie ook hiervoor).  

5. Vraag/opmerking: er lopen procedures tegen de Harbourclub en de IJzeren Man bij de 
Raad van State, onder meer omdat de gemeente daarin niet voldoet aan de 
parkeernormen. Hoe gaan jullie hiermee om? Antwoord: wij kunnen niet anders dan 
voldoen aan de parkeernormen, die gelden voor dit gebied op basis van het beleid van 
de gemeente. Een eventueel tekort wordt afgekocht door een bijdrage in het 
parkeerfonds.   

6. Vraag: hoeveel plaatsen zijn er in de kiosk? Antwoord: 50 zitplaatsen.  
7. Opmerking: er zijn momenteel 30 “herrie evenementen” in geheel Eindhoven. 

Antwoord: het is niet de intentie om hier “herrie evenementen” te organiseren. 
Gedacht wordt aan bijvoorbeeld een beachvolleybal toernooi, een klassiek 
buitenconcept, yoga evenement e.d., vallend binnen de meldingsplichtige 
evenementen (<250 personen, vooral in de lente en de zomer, binnen de op de 
website van de gemeente genoemde tijden + onder meer onder de voorwaarde dat 
geen geluidshinder voor omwonenden wordt veroorzaakt.   

8. Opmerking bewoner van de Johan de Wittlaan: wat zijn de voordelen voor onze wijk? 
Antwoord: toename van de veiligheid in het park door de aanwezigheid bezoekers, 
een aantrekkelijke recreatieplek die zich op loopafstand bevindt, een groen park dat 
openbaar kan worden gebruikt, etc. Gebleken is dat de Karpendonkse Plas thans 
onderbelicht is gebleven bij veel Eindhovenaren. 

9. Opmerking: compliment voor presentatie. 
10. Vraag: wie gaat beheer en onderhoud doen? Antwoord: Project Lucx gaat haar deel 

onderhouden. De gemeente zal haar deel van het Park onderhouden. 
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11. Vraag: is de natuur niet veel beter af met juist het opschot en de zaailingen? 
Antwoord: Trefpunt Groen adviseert hierin. Die geven aan, dat juist deze moeten 
worden weggehaald om de natuur een kans te geven en de Plas niet te vervuilen 

12. Vraag: wat is uw visie op het rondje rondom de plas. Antwoord: het rondje blijft omdat 
deze belangrijk is. Ook de fietsroute naar de scholen blijft gehandhaafd. 

13. Vraag: waar kunnen de andere evenementen dan nog worden gehouden? Antwoord: 
Er is genoeg plek voor andere evenementen. Grootschalige evenementen door derden, 
zoals “Concour Hippique”, kunnen blijven bestaan. De initiatiefnemer wil zelf meer 
kleinschalige evenementen organiseren. 

14. Vraag: u doet een investering, welke opbrengst wilt u eruit halen? Antwoord: de 
aantrekkelijkheid van de Karpendonkse plas vergroten door de voormalige 
recreatiefunctie terug te brengen. Voorts is het vanzelfsprekend dat, door middel van 
de opbrengsten van Project Lucx, de onkosten worden gedekt. 

15. Vraag: het aantal bezoekers? Antwoord: uit de cijfers van Paviljoen Genneper Parken 
blijkt dat op een zonnige zondag maximaal 400 bezoekers (over de gehele dag 
genomen) aanwezig zijn en op een regenachtige zaterdag ochtend waren er maar 10 
bezoekers. Voor evenementen geldt, dat dit kleinschalige activiteiten betreffen, zie 
hiervoor.  

16. Vraag: hangt de economische haalbaarheid af van activiteiten op het water? 
Antwoord: De economische haalbaarheid hangt af van het oppervlak van de 
bebouwing en de verschillende laagdrempelige activiteiten die worden gehouden op 
onder meer het evenemententerrein. Activiteiten aan het water zijn wel denkbaar. De 
initiatiefnemer zelf zal geen activiteiten op het water faciliteren. 

17. Opmerking: bewoner omarmt onderhavig initiatief. 
18. Opmerking: het bestemmingsplan mag worden gewijzigd. Dit is geen probleem 

vanwege de locatie aan het water, mits het laadvermogen van geparkeerde auto’s 
hierdoor niet wordt vergroot.  

19. Opmerking: geweldig dat er een natuur as is.  
20. Opmerking: alles is van iedereen, maar de gemeente Eindhoven moet er wel op letten 

dat de bewoners er geen last van krijgen. 
21. Vraag: welke activiteiten komen er? Antwoord: activiteiten voor families, gezinnen en 

kinderen.  
22. Vraag: denkt u ook aan bruiloften en andere partijen? Antwoord: dat zal waarschijnlijk 

ook gaan plaatsvinden. 
23. Opmerking: bewondering voor de initiatiefnemer. 
24. Opmerking: bewoner is heel blij dat het initiatief er is. 
25. Bij nagesprek blijven bewoners hangen en komen er nog meer positieve geluiden.  

Conclusie 
 
De aanwezige buurtbewoners zijn positief gestemd over het plan. Er zijn geen bezwaren 
ingebracht, wel aandachtspunten met betrekking tot parkeren en (geluids)overlast. 
 
De vervolgstappen zijn in grote lijnen: 
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1. wijziging bestemmingsplan ten behoeve van fase 2; 
2. parallel hieraan (kruimel)vergunning aanvragen en realisatie van fase 1 van het plan; 
3. na wijziging bestemmingsplan met inpassing fase 1 vergunningsaanvraag en realisatie 

van fase 2 van het plan. 
 
 



Karpendonkse Plas woensdag 3 
augustus 2022, 19.00 uur

Toelichting plannen project 
LUCX door initiatiefnemer Luc 
Hoving



Karpendonkse Plas woensdag 3 
augustus 2022, 19.00 uur

Toelichting plannen project 
LUCX door architect Karin 
Vissers

Napraten met de bewoners 
onder het genot van koffie en 
thee op de locatie.


