
                                

 

Projectinitiatief Mozaïek Dommelvallei 
Informatieblad: Streekpark Kienehoef 

 

1 Projectnaam 

Streekpark Kienehoef 

2 Initiatiefnemer(s) project / Gegevens projectorganisatie 

 Naam organisatie: Stichting Streekpark Kienehoef 

Contactpersoon: Rob Jansen 

Mailadres: info@streekparkkienehoef.nl   

Telefoon: 06-20538849 

3 Partners waarmee in het project wordt samengewerkt 

  Gemeente Meierijstad 

 Waterschap de Dommel  

 Camping de Kienehoef 

 Stichting Kinderboerderij Kienehoeve 

 De Helden van Kien 

4 Locatie 

 Streekpark Kienehoef – Sint-Oedenrode (gemeente Meierijstad) 

5 Aanleiding  

 Park Kienehoef heeft al decennialang een recreatieve aantrekkingskracht op de eigen bewoners en 

mensen uit de regio. Al in de achttiende eeuw legde Jacob Kien, als stadhouder (1763-1775) van de regio 

Peelland, hiertoe de basis. Hij ontwikkelde een landgoed met karakteristieke lanen en bouwde op één van 

zijn landerijen een buitenhuis met de naam ’Arbeidslust’. Op een laag gelegen deel van zijn bezittingen 

bevond zich de natuurlijke plas ‘Rijsingen’, waar de gehele omgeving via een natuurlijk bekenstelsel op 

afwaterde. Met en rondom deze waterpartij werd in de jaren dertig van de vorige eeuw, een fraai 

wandelpark aangelegd met vijverpartijen, glooiende grasvelden en heesterpartijen. Later werden er een 

kinderboerderij en speeltuinen aan toegevoegd. Rondom het park ontwikkelden zich een grote camping 

met recreatieplas, een woonwijk, een paardensportcentrum, hockeyvelden en indoor-sportvoorzieningen 

voor bijvoorbeeld fitness en handboogschieten. 

In 2015 onderging het park en de omgeving een recreatieve herwaardering. Nu wordt hier in 

samenwerking met Het Groene Woud en Mozaïek Dommelvallei een regionaal streekpark ontwikkeld. 

6 Doel  

 De ontwikkeling van een regionaal streekpark. In de thematisering en verduurzamen van het park is water 

een belangrijke component om nieuwe vormen van waterplezier te ontwikkelen. 

7 Beschrijving  

 De ontwikkeling tot een regionaal streekpark bestaat uit twee fasen:  

Fase 1: de bouw en exploitatie van het hoogwaardige horecapaviljoen ‘De Helden van Kien’. Het paviljoen 

is april 2016 geopend (www.deheldenvankien.nl). 

Fase 2: de doorontwikkeling naar een attractief, vitaal en duurzaam streekpark gericht op sport en 

recreatie, natuur- en cultuureducatie en een gezonde leefstijl met streekgebonden producten en diensten.  

 

In de verdere thematisering en verduurzamen van het park is water een belangrijke component om 

nieuwe vormen van waterplezier te ontwikkelen. Hierbij zijn drie ontwikkelingsambities in beeld: 

 

1. Herstel van natuurlijk en gezonde watersystemen  

a. De landschappelijke en natuurlijke omgeving  

De oorspronkelijke waterhuishouding betrof een middeleeuwse bekenstructuur vanuit de wijdere 

omgeving naar de vijvers Kienehoef (voorheen plas Rijsingen) en was destijds meer geënt op natuurlijke 

waterprocessen. Nu is het probleem dat het vijverwater op het streekpark (gemeentelijk eigendom) 
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onvoldoende doorstroming heeft. Dat heeft ook nadelige gevolgen voor de kwaliteit als natuurwater en 

water voor recreatief gebruik.  

 

b. De hemelwaterontkoppeling wijk Kienehoef  

In het gemeentelijke rioleringsprogramma staan plannen om het hemelwater in de wijk Kienehoef af te 

koppelen. Het vastgehouden water kan worden ingezet voor natuur-, woon- en parkgroen. Dit biedt 

tevens mogelijkheden om maatregelen te integreren ter voorkoming van negatieve klimaatinvloeden 

(pieken/verdroging) op onze lokale watersystemen.  

 

2. Upgrading en beheer van het parkgebied  

Binnen het thema ‘Helden van Kien’ wordt het streekpark fasegewijs ontwikkeld tot een vitaal en regionaal 

aantrekkelijk park. Hierbij krijgen items als natuureducatie- en spel, sporten in de natuur, gezond leven en 

inzet van streekproducten veel aandacht. De nostalgie van de regionaal bekende roeivijvers wordt in een 

nieuw jasje gegoten. Daarnaast worden ook de kinderboerderij en de aanwezige speeltuinen opgeknapt. 

Het parkbeeld en de fysieke staat van het park moet op sommige onderdelen verbeterd worden. Dat geldt 

ook voor de ontsluiting en koppeling met de omgeving (camping, landschap, woonwijk/centrum en Het 

Groene Woud) en het structureel integreren van kunst in het groen. Het park- en waterbeheer krijgt zowel 

organisatorisch als technisch meer aandacht.  

 

3. Land- en waterverbindingen met de omgeving  

a. Dorpscentrum – streekpark Kienehoef  

In de recent gepresenteerde visie op de ontwikkeling van Sint-Oedenrode vormt Streekpark Kienehoef een 

belangrijke toeristisch USP van de kern Sint-Oedenrode. Een belangrijk speerpunt is de realisatie van 

groenblauwe langzaam-verkeersroutes tussen het nabijgelegen centrum, via Dommeldal en groengebied 

De Neul (inclusief verplaatsing sportvelden) naar Streekpark Kienehoef. De parkondernemers zien het als 

een mooie uitdaging om samen met andere partners recreatieve verbindingen tussen een hoogwaardig 

centrum en de groene parkomgeving tot stand te brengen, ondersteund met ‘kunst in het groen’.  

 

b. Parkvijvers en natuur(zwem)plas Camping Kienehoef  

In het streekpark ligt de camping en paardensportcentrum De Kienehoef. Onderdeel van deze grote 

camping is een recreatieplas. Er ontstaan aantrekkelijke mogelijkheden als tussen de zwemplas en de 

roeivijvers een avontuurlijke land- en waterverbinding komt. 

 

Zie ook: www.streekparkkienehoef.nl  

8 Plaats maken voor nieuwe ontwikkelingen 

  

9 Meekoppelkansen met andere projecten 

 Hemelwaterontkoppeling wijk Kienehoef 

10 Uitvoeringsperiode 

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

In 2020 uitvoering aantal 

deelprojecten. 

Verdere ontwikkeling en uitvoering 

project. 

 

11 Stand van zaken 

 Voorjaar 2020 zijn diverse resultaten van het project reeds gerealiseerd of nog in uitvoering. In januari 

2020 is gestart met het opknappen van de kinderboerderij op het streekpark en het plaatsen van een oude 

dwarsdeelschuur uit circa 1770 bij de kinderboerderij afkomstig uit Oploo. Het accent van de 

kinderboerderij wordt verlegd naar een educatie- en ontmoetingscentrum.  

In het voorjaar zijn de twee vijverpartijen van het park met elkaar verbonden. Deze worden gevoed met 

regenwater afkomstig van de wijk Kienehoef. Hiermee wordt ingespeeld op de klimaatveranderingen en 

beperking van de wateroverlast. Daarnaast wordt de parkbeleving voor de bezoekers vergroot doordat zij 

met de roeibootjes nu ook bij de kinderboerderij kunnen aanmeren.  

Voor actuele ontwikkelingen zie www.facebook.com/streekparkkienehoef  
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12 Geraamde kosten 

  

13 Beoogde financiering 

  

14 Opmerkingen 

  

15 Rol van Mozaïek Dommelvallei 

 Het project Streekpark Kienehoef was een van de ingebrachte projecten in het tweede werkatelier van 

Mozaïek Dommelvallei op 16 juni 2016. In een workshop is met diverse specialisten gebrainstormd over de 

verdere versterking van het project. De diverse, goede ideeën zijn door de initiatiefnemers verwerkt in hun 

project. Daarna is het project Streekpark Kienehoef ondergebracht in het Uitvoeringsprogramma Mozaïek 

Dommelvallei 2017-2020. Via Het Groene Woud is een deel van de financiering van dit 

Uitvoeringsprogramma vanuit de provincie Noord-Brabant ingevuld. En ook via een bijdrage uit het 

programma Kloppend Hart van Het Groene Woud is een deel van het project gerealiseerd.  

Streekpark Kienehoef en Mozaïek Dommelvallei hebben nog steeds frequent contact met elkaar om te 

komen toe verdere versterking van het project en het benutten van kansen voor samenwerking en 

financiering van de resterende opgaven van het project. 

16 Bijdrage aan Global Goals 

   
 
 
 
 
 
Zie: https://www.globalgoals.org/  
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