
                                

Projectinitiatief Mozaïek Dommelvallei 
Informatieblad: Paardensportcentrum Kienehoef  

 

1 Projectnaam 

Paardensportcentrum De Kienehoef / Nederlands Caravan Club  ’t Roois Klumpke 

2 Initiatiefnemer(s) project / Gegevens projectorganisatie 

 Naam organisatie: Paardensportcentrum De Kienehoef/NCC 

Contactpersoon: Paula van Rooij 

Mailadres: m.verbij@planet.nl 

Telefoon: +31 6 51 42 09 76 

3 Partners waarmee in het project wordt samengewerkt 

 Streekpark Kienehoef (verbinden en koppelen aan streekpark) 

NCC ’t Roois Klumpke Sint-Oedenrode  

Waterschap de Dommel 

Gemeente Meierijstad  

BRO stedenbouwkundig bureau 

 

4 Locatie 

 Gemeente: Meierijstad 

Kaartje ligging Paardensportcentrum/Streekpark. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Aanleiding  

 In 2015 is door Mozaïek Dommelvallei een visie ontwikkeld om de watersystemen in Sint-Oedenrode i.v.m. 

klimaatveranderingen om te buigen naar een klimaat robuuste systematiek met onderlinge verbindingen, 

herstel natuurlijke waterverloop, berging en aansluitingen naar de Dommel. 

Daarnaast ontwikkelt het streekpark een samenwerking tussen de diverse recreatieve bedrijven (camping 

De Kienehoef, camping NCC ’t Roois Klumpke, Paardensportcentrum De Kienehoef, golf) en landgoed 

Arbeidslust (duurzame landbouw) om daarmee een krachtig onderdeel te vormen van de recreatieve zone 

Noordkade > Vlagheide > Streekpark Kienehoef als regionaal toeristisch-recreatieve vrijetijdlocatie(s) Van 

Gogh Nationaal Park (VGNP). Het paardensportcentrum De Kienehoef met NCC - camping is een 

waardevolle partner om het aanbod en aantrekkingskracht van Streekpark Kienehoef binnen het VGNP te 

vergroten. 

B a s i s k e r n  



                                

 

  
 

 

6 Doel  

 Doel 1: Met deze initiatiefnemer wordt gezocht naar natuurbeleving en -versterking (biodiversiteit) d.m.v. 

een ecologische waterverbinding tussen de noordelijk gelegen zwemplas, de met hemelwater uit de 

aanpalende wijk gevoede vijverpartijen van park Kienehoef en de beoogde recreatief-toeristische 

waterverbinding van de vijvers met de Dommel (De Neul). 

Doel 2: Door het herinrichten en toevoegen van nieuwe functies (paardenrevalidatie, overnachten en 

kamperen) krijgt het streekpark een USP voor de paardensport in combinatie met verblijfsrecreatie en 

parkbeleving. 

Doel 3: Naast versterken van natuur en landschap een spin-off en stimulans voor de regionale vrijetijds-

economie en lokale MKB-bedrijven (publiekstrekker versterken centrum Sint-Oedenrode). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herstel natuurlijke watersystemen, doorstroming & berging  

 

Herstel natuurlijke watersystemen, doorstroming & berging  

★ Locatie voormalig 

Rijsings Ven 
Alternatief:  
waterverbindi

ng  

via Arbeidslust  

> De Neul 

Herstel open 

waterverbinding  
Kienehoef > De Neul 

Via Zwembadweg 

Zoekgebied 

waterverbinding 

recreatieplas 
a. Via zandrug camping 

b. Omleiding  

  

recreati
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Ontkoppeling 

hemelwater icm 

herinrichting 
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zichtbaar water  
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7 Beschrijving  

 Uit te voeren werkzaamheden en beoogde resultaten (SMART): 

1. Realisatie waterverbinding 

2. Herontwikkeling kampeerterrein met verblijfsaccomodatie 

3. Paardenrevalidatie met energieopwekking en waterzuivering (biopolus als optie) 

4. Upgrading omgeving paardensportcentrum 

5. Uitbreiding paardenbeleving ter plaatse van landbouwpercelen 

. 
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Programma van wensen en aandachtspunten
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Gewenste waterverbinding
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Paardensportcentrum : 

upgrading landschap en uitbreiding paardenfysio

Landbouwpercelen: vergroenen en recreatief 
bestemmen : parcours en verblijven (?)

Entree aan Groveden
Kampeerterrein ism gebruiker opwaarderen 

Boscomplex naar recreatie

Aan het water
Verhuurwoningen

Staplaatsen caravans e.d.
Groepsaccomodatie

Attractiever

Entree aan Vliegden
Sanitaire voorzieningen centraal

1. Gewenst parkeren paardencentrum

2. Paardenfysio, uitbreiding

3. Entree kampeerterrein
4. Entree paardencentrum + verbinding 

naar perceel
5. Bos bestemmen voor recreatie en 

waterverbinding

6. Perceel recreatief in te passen 
(bosparcours/evt als boscompensatie) 

7. Idem als 6.
8. Ontsluiting via Vliegden

9. Ontsluiting paardensportcentrum via 

Groveden
10. Paardensportcentrum
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8 Plaats maken voor nieuwe ontwikkelingen 

 - Hoogwaardige paardenrevalidatie, natuur, landschap en streekbeleving 

9 Meekoppelkansen met andere projecten 

 - Streekparkontwikkelingen 

- Arbeidslust 

- Golfbaan De Schoot 

- Doorontwikkeling woonwijk Kinderbos 

- Versterken centrum Sint-Oedenrode 

10 Uitvoeringsperiode 

 Korte termijn (2020 – 2021) Middellange termijn (2022-2025) Lange termijn (2026 e.v.) 

Planontwikkeling en 

vergunningen 

Realisatie  

1. Herinrichting kampeerterrein 

2. Paardenrevalidatie en fysio 

(mens en dier) 

Aanbod paardenparcours/routes 

i.c.m. meerdaagse overnachten in 

natuurlijke omgeving 

11 Stand van zaken 

 Ontwerpconcepten worden opgesteld, vergunningstrajecten zijn in voorbereiding.  

12 Geraamde kosten 



                                

 Uitwerken a.d.h.v. ontwerpplan 

13 Beoogde financiering 

 Idem 

14 Opmerkingen 

  

15 Beoogde rol van Mozaïek Dommelvallei 

 Integrale en kwalitatieve gebiedsbenadering (Mozaïek Brabant/ mee koppel-kansen), versnellen 

procedures Omgevingswet, gemeenschappelijke promotie. 

16 Bijdrage aan Global Goals: https://www.globalgoals.org/ 

 

     

 

https://www.globalgoals.org/

