
Mozaïek Dommelvallei
Mozaïek Dommelvallei is geïnspireerd op Mozaïek Brabant waarin nieuwe koppelingen tot stand worden gebracht tussen stad, landbouw, recreatie en 
natuur.  
Het watersysteem wordt daarin beschouwd als de integrerende factor, vertaald in zes 'watermachines' (Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam, 
IABR; ambassadeur voormalig  rijksbouwmeester Floris Alkemade). De initiatiefnemers, verenigd in de Stuurgroep Mozaïek Dommelvallei, hebben zich tot 
doel gesteld de watermachines in praktijk te brengen in het stroomgebied van de Dommel voor het traject Eindhoven - Den Bosch.  
De integrale gebiedsinitiatieven worden met initiatiefnemers en omgeving van onderaf  vorm gegeven en worden versterkt met  werkateliers waar 
specialisten uit overheid en bedrijfsleven de initiatiefnemers ondersteunen met planverbetering, cofinanciering en planversnelling.  

Project park Kienehoef; Het Waadpad in Streekpark Kienehoef
In het Groene Woud heeft in 2021 de Landschapstriënnale (LT2021) plaatsgevonden, een driejaarlijks evenement dat zich richt op verleden, heden en 
toekomst van het Nederlandse landschap. De gemeente Meierijstad , Stichting Internationaal Waterkwaliteitsbeheer, Stichting Streekpark Kienehoef en 
Waterschap De Dommel hebben de Landschapstriënnale aangegrepen om gezamenlijk het thema water (tegengaan van verdroging door afkoppelen, 
langer vasthouden, en infiltreren van water) aan een breed publiek te presenteren. Men is daarom in 2021 in Streekpark Kienehoef in Sint-Oedenrode 
begonnen met de ontwikkeling van het Beleefkunstwerk  Waadpad, dat de komende jaren nog meer gestalte krijgt.

Doelen
Het Beleefkunstwerk Waadpad heeft twee belangrijke doelen:
Het Waadpad laat in Streekpark Kienehoef in fysiek opzicht het tegengaan van verdroging 
zien door een aantal specifieke toepassingen zoals waterafkoppeling, het vasthouden van 
water, het infiltreren van water, waterzuivering en water(over)stroming.
Het Waadpad is een educatieve belevenis voor kinderen, scholieren en studenten waarbij 
het thema water centraal staat. Zowel buiten, in Streekpark Kienehoef, als in de Brabantse 
dwarsdeelschuur in het streekpark (het zogenoemde waterlaboratorium) kunnen zij op 
verschillende schaal- en kennisniveaus proeven/onderzoek doen en data verwerken en 
opslaan.

Het beleefkunstwerk bestaat uit een aantal deelprojecten waarvan er enkele reeds zijn 
gerealiseerd zoals het onderwaterpad, het waterlaboratorium in de Brabantse 
dwarsdeelschuur en een helofytenzone met 3.400 waterplanten. Er staat echter nog een 
groot aantal projecten op stapel. Te noemen zijn het aanleggen van een waterverzamelpunt 
met verbindingen naar de vijvers in Streekpark Kienehoef, het realiseren van geleidelijke 
oevers/gradiënten bij de waterpartijen en het inrichten van het plein en de omgeving van de 
Brabantse dwarsdeelschuur.
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Het project Waadpad is mede mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van de provincie Noord-Brabant.

Het onderwaterpad


