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1 Gebiedsvisie Kinderbos, Cathalijne en Rijsingen 
 

Een werkgroep van elf bewoners van de wijken Kinderbos en Cathalijne en de buurtschap Rijsingen (KCR-

gebied) is bezig een visie te ontwikkelen van hun woonomgeving. De aanleidingen waren zorgen over 

toenemende  lintbebouwing langs de Ollandseweg en de verwerving van gronden door aannemers/ 

projectontwikkelaars. Als betrokken burgers willen we met de gebiedsvisie de gemeente helpen bij het 

maken van de vaak lastige keuzes bij ruimtelijke ontwikkelingen. 

 

 

 

“We zijn niet tegen bebouwing, maar  

we willen wel dat er dat zorgvuldig wordt 

omgesprongen met het mooie gebied.” 

 

 

 

 

Op 1 januari 2021 treedt de Omgevingswet in werking. De gemeente moet dan een omgevingsvisie 

opstellen. Daarin wordt vastgelegd welke locaties bedoeld zijn voor bijv. wonen, zorg- en onderwijs-

gebouwen, recreatiefuncties zoals campings en horeca, landbouw, bomenteelt en bedrijven. Verder moet 

er ook ruimte zijn voor natuur en de ontwikkelingen zoals klimaat/waterberging en duurzame energie.  

In de wet ligt vast dat bewoners en andere belanghebbenden moeten kunnen deelnemen (‘participatie’) 

aan het proces waarin de gemeenteraad de omgevingsvisie vaststelt. Alle partijen (politiek, overheden, 

bewoners, bedrijven) zijn het er over eens dat het vroegtijdig betrekken van bewoners, bedrijven en 

andere partijen de besluitvorming verbetert. Hieronder is de participatie schematisch weergegeven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op een zestal informatieavonden wordt de door ons verzamelde informatie over de onderwerpen 

wonen/welzijn, cultuur, landschap, natuur, water, toerisme/recreatie en bedrijven, voorgelegd aan 

bewoners, bedrijven/ grondeigenaren, gebruikers en de instanties (gemeente, waterschap, woningbouw-

vereniging, welzijnsorganisaties). Op deze avonden kunt u uw ideeën en behoeften inbrengen. Daarna 

worden deze suggesties in overleg verwerkt tot een samenhangende gebiedsvisie. Door maatregelen te 

bedenken kunnen verschillende ontwikkelingen mogelijk worden. De diverse belanghebbenden en de 

gemeente krijgen zo een beter begrip voor elkaars belangen. Dat is een goede basis voor het beleid en de 

besluitvorming van de gemeente.  AANMELDEN KAN VIA DE WEBSITE: www.kcrgebiedsvisie.nl 
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2 Inventarisatie en Analyse KCR - In kaart brengen van het gebied 
 

     

 

 

“Een visie mag niet alleen maar de mening zijn 

van een klein aantal betrokken mensen.” 

 

“Een al te uitdagend toekomstbeeld is qua tijd 

en geld niet haalbaar. Een reële visie met draag-

vlak begint met een goed beeld van de huidige 

situatie en wenselijke ontwikkelingen.” 

 

 
Het onderzochte gebied Kinderbos, Cathalijne, Rijsingen  

met in lichtgroen het Streekpark Kienehoef 

 

De leden van de Werkgroep zijn bij het ontwikkelen van een toekomstvisie voor het KCR-gebied uitgegaan 

van wat daarover nú bekend is: Zijn over dit gebied feitelijke gegevens beschikbaar? Waar zijn die te 

vinden? Hierbij is de methode BREEAM voor gebiedsontwikkeling uit Engeland als inspiratie gebruikt: een 

objectieve inventarisatie en beoordeling van de feitelijke gegevens. De Werkgroep heeft ervoor gekozen 

de volgende belangrijke thema’s te onderzoeken: 

 

Groep A: 

1 Landschap: ontstaansgeschiedenis, structuur en begrenzing van het gebied 

2 Cultuurhistorie: cultuurhistorische en landschappelijke waarden 

3 Bedrijven: kertype bedrijven, grootte, impact op het gebied 

 

Groep B: 

4 Sociaal: bevolkingssamenstelling, leeftijden, geboorte- en sterftecijfer, inkomen  

5 Wonen: ouderdom van de wijk, type huizen (koop/huur), wijkvoorzieningen 

6 Recreatie/toerisme: recreatief gebruik, toeristische  voorzieningen 

 

Groep C: 

7 Natuur: waardevolle gebieden en locaties, soorten planten en dieren 

8 Water: waterstromen, hemelwaterafvoer, waterberging, verdroging   

 

Gemeentelijke beleidsstukken werden doorzocht, provinciale nota’s, gegevens van het Centraal Bureau 

voor de Statistiek, inventarisaties van flora en fauna, informatie van Waterschap De Dommel, het Kadaster, 

enzovoort. Er is een analyse gemaakt, waarbij sterke en zwakke kanten van het KCR-gebied zelf op een rij 

zijn gezet en ook de mogelijke kansen en bedreigingen van buiten die we zien. 

 

 

“We zijn benieuwd wat de bewoners en anderen vinden van de resultaten” 
 



 

www.kcrgebiedsvisie.nl 

3 Inventarisatie en Analyse KCR - Cultuurhistorie en Landschap 
 

Ons woongebied is van oorsprong een heidegebied dat vanaf de 12e eeuw bewoond wordt. 

  

 

 

 

 

 

 

 

            Rijsingen 

Hoeve Arbeidslust (uit de 18e eeuw) 

 

Kenmerkend voor het gebied is met name de 

ontginning van het heidelandschap. De oude  

18e-eeuwse ontginningsstructuur rond de 

monumentale Hoeve Arbeidslust (boerderij en 

heerschapshuis) is mooi bewaard gebleven, 

met karakteristieke lanen en houtopstanden. 

Een aantal oudere boerderijen langs de 

Ollandseweg staan gericht naar het achter-

gelegen voormalige kerkpad 'Rijsingen’.  

 

Ten zuiden loopt De Dommel dwars door het 

gebied, langs beemden en bolle akkers 

(gevormd door eeuwenlang opbrengen van 

potstalmest en ploegen naar het midden).  

Dit levert zo een heel ander landschap op.  

Het park Kienehoef, de camping, de 

sportvelden en de golfbaan liggen met 

omliggend gebied in een parklandschap.  

 

In de periode 1983-1988 zijn de wijken 

Kinderbos en Cathalijne ontwikkeld. Een aantal bouwplannen kregen geen goedkeuring vanwege de 

schade aan het natuurlandschap (o.a. de bolle akkers). Vanwege de crisis in die jaren (inflatie 6 %,  

hypotheekrente 12% ) zijn in beide wijken geen wijkvoorzieningen gerealiseerd. 

  

In het gebied is er op bijna elke plek een mooi, wijds uitzicht. Door bijv. het Ommetje Rijsingen te 

wandelen, kunnen de verschillende landschapen ontdekt en beleefd worden. 

 

 

Sterkte: karakteristiek cultuurhistorisch landschap  

Zwakte: sociale samenhang wijken 

Kans: ontwikkelen van sociale samenhang 

Dreiging: verstedelijking 

Landschapstypen en beleving: Ommetje Rijsingen en zichtlijnen 
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4 Inventarisatie en Analyse KCR - Wonen en welzijn 
 

Vanwege de groeiende vraag naar woonruimte, is in de jaren ’80 de al gerealiseerde wijk Kienehoef-

Noord in westelijke richting uitgebreid, de latere wijken Kinderbos en Cathalijne. Het was een tijd waarin 

de economie stagneerde en de  overheidstekorten opliepen. De gemeente versoberde de plannen en de 

voorgenomen wijkvoorzieningen werden niet gerealiseerd.  
 

Bevolking 

Het gebied KCR bestaat uit een dun bevolkt deel – het buitengebied met Buurtschap Rijsingen – en een 

dichtbevolkt deel: de wijken Kinderbos en Cathalijne. 

 

 

Bevolking en wonen in de wijken  

Kinderbos-Cathalijne 

 

� 535 woningen (Nijnsel: 577, Olland: 223).  

� Eengezinswoningen, seniorenwoningen 

� 69% koop, 31% huur (29% van Woonmeij)  

� Eenpersoonshuishoudens: 12% 

 

 

Bevolking, woningbouw en woonsituatie 

Gezien deze bevolkingsopbouw, is te verwachten dat de Rooise bevolking de komende twintig jaar – 

zonder instroom van buiten – verder veroudert en krimpt. In de toekomst neemt verder het aandeel 

eenpersoonshuishoudens toe. Wie leeft in een eenpersoonshuishouden in een omgeving met weinig 

sociale samenhang, heeft een reëel risico op vereenzaming en isolement.  

Volgens de Woonvisie (2018) wil de gemeente in Sint-Oedenrode in de periode 2018-2028 699 woningen 

toevoegen en in de jaren 2028-2040 245. Minstens een kwart van de nieuwbouw worden sociale 

huurwoningen. Woningbouw wordt door de Gemeente ingezet om in leefbare kernen voorzieningen op 

peil te houden. Het is de vraag of deze aantallen, maar ook type woningen, goed aansluiten bij de 

ontwikkeling en behoeften van de bevolking. 

 

Wijkvoorzieningen en leefbaarheid 

In het gebied KCR zijn voor de bewoners geen voorzieningen aanwezig in de vorm van bijvoorbeeld een 

winkel, een café of ander ontmoetingsplek, al is het inwonertal er vergelijkbaar met dat van Nijnsel. Het 

ontbreken van dergelijke voorzieningen bepaalt mede de aantrekkingskracht van de wijk, de sociale 

activiteit en de leefbaarheid voor mensen op leeftijd (langer thuis wonen) of in andere situaties 

(jongeren/eenpersoonshuishoudens, werkloosheid).  

 

 

 

Woningbouw buiten de bebouwde kom 

De gemeente Meierijstad geeft prioriteit aan ‘inbreiding’ boven uitbreiding van de bebouwde kom.  

Dat is in lijn met het beleid van het  provinciebestuur.  Er zijn geen grootschalige plannen in ons gebied.  

Langs de Ollandseweg zijn van oudsher boerderijen en woonhuizen aanwezig. Varkensstallen zijn 

gesaneerd in ruil voor woningen. Het beleid van de gemeente is deze lintbebouwing te beperken,  

om het open landschap en uitzicht te behouden. 
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5 Inventarisatie en Analyse KCR - Bedrijven 
 

Voorheen werden de gebieden van de ontginning en langs de Dommel voornamelijk gebruikt voor 

landbouw en veeteelt. In de loop der jaren is in het gebied een verschuiving opgetreden van traditionele 

veehouderij en de teelt van mais en snijgras, naar tuinbouw, boomteelt en recreatiebedrijven. Er 

resteren nog enkele melkvee- en varkenshouderijen.  

 

Daar waar voormalige varkensstallen zijn 

gesloopt, zijn hier en daar in het gebied 

woningen gebouwd. Het gebruik van de 

agrarische gronden ligt steeds meer bij 

ondernemers van buiten het gebied; zij 

hebben met het gebied minder binding.  

Veehouderij 

 

Er is een transitie gaande van intensieve veehouderij naar bos- en tuinbouw en recreatie. 

In het gebied of in de onmiddellijke nabijheid ervan zijn ca. 50 bedrijven die  

– in meer of mindere mate – bij de hiervóór genoemde  

gebiedskwaliteiten aansluiten. Een belang-

rijk deel is gericht op recreatie en zorg: 

Recreatiepark Kienehoef met de Helden  

van Kien, de campings Kienehoef en de  

Donkershoeve en zorgondernemingen 

Dommelhoeve en ZorgOkee. Rond het 

gebied liggen B&B’s de Bimdhoeve en het 

Steenuiltje, de campingclub, het sportpark 

en de golfbaan. Daarnaast bevinden zich hier 

boomkwekerijen Klaasen, Van den Hurk en Van den Berk, bloemkwekerij Schepens,  

houtbedrijven Van Aarle en Smetsers en Van Liempd Sloopbedrijf – handel in gebruikte bouwmaterialen.   

 

Op de gronden van de Maatschappij van Welstand en Brabants Landschap vindt extensieve beweiding 

plaats van vleesrunderen (Lakenvelder en Limousin). Al met al heeft de natuur in het gebied meer ruimte 

gekregen, waar de aanwezige bedrijven voor een deel het beheer doen (bijv. akkerranden, weidevogels). 

 

 

     Sterkte: Recreatiebedrijven, goede landbouwgrond 

     Zwakte: Verbondenheid bedrijven, herkenbaarheid gebied 

 

 

     Bedreiging: Bedrijvigheid die niet past in het gebied 

  Kans: Recreatie en toerisme in het groen; Tuin van Meierijstad 

Helden van Kien in het Park Kienehoef 

 

“De bedrijfsmatige activiteiten: bomen- en plantenteelt, houtbewerking en hergebruik 

materialen, zorg en recreatie, passen in het gebied en bieden kansen voor versterking” 

Bedrijven in het KCR-gebied 
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6 Inventarisatie en Analyse KCR - Recreatie en toerisme 
 

Het gebied Kinderbos-Cathalijne-Rijsingen ligt in het noordwestelijk deel van Sint-Oedenrode. 

Karakteristiek voor dit gebied is de landschappelijke diversiteit. Van oudsher zijn er al recreatieve 

waarden door het landschap en de natuur, en het aanwezige park en de campings. Dit biedt kansen. 

 

In het zuiden ligt het Dommeldal met zijn beemden, 

afgesneden meanders en verlandingen en de voor dit natte 

gebied kenmerkende flora en fauna. Dit laagbeekdal is een 

beschermd natuurgebied. Parallel hieraan bevindt zich een 

lange strook van bolle akkers. Aan de rand van de heide-

ontginning legden boeren nieuwe akkertjes of kampen aan, die 

bewaard zijn gebleven, net als de pachtershoeve en het heer-

schapshuis van Jacob Kien (1740 - 1803) van landgoed  

‘Arbeid’s Lust’ (circa 75 ha).  

De historische wegen- en padenstructuur is er ook nog, met de 

bijzondere wandelroute: Ommetje Rijsingen.  

Dit alles is uitloopgebied van de bewoners van de wijken, het 

heeft aantrekkingskracht voor wandelaars, joggers, fietsers en 

mountainbikers en wordt gebruikt door wandel- en sport-

verenigingen (OLAT en SV Fortuna ’67).  

Eind jaren ‘30 zijn een zwembad, kanovijvers en bijbehorend 

wandelpark De Kienehoef aangelegd. Park ‘De Kienehoef’ had 

in zijn topjaren meer dan 200.000 bezoekers.  

Vanaf 1960 startten ondernemers professionele campings en 

een bungalowpark, nu ‘Camping De Kienehoef’, en camping 

‘De Donkershoeve’ en recreatieve zorgbedrijven. Nabij het 

gebied liggen twee B&B’s: ‘De Bimdhoeve’ en ‘Het Steenuiltje’.  

 

Toerisme en recreatie is inmiddels voor de gemeente 

Meierijstad een belangrijke economische drager.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rapport Toerisme en recreatie in Meierijstad  
 

“Meierijstad is een toeristische trekpleister van economisch belang,  

met buitenrecreatie, kunst en cultuur als aantrekkelijke pijlers.” 

(Mijlpalen Meierijstad, pag. 24)  
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7/8 Inventarisatie en Analyse KCR – Natuur en Water 
 

De landschappelijke structuur van het landgoed rond hoeve/heerschapshuis Arbeidslust is goed 

herkenbaar: aan de Ollandseweg begint een lange, rechte laan met Lindebomen. Links van de laan ligt 

een bosje met een verscheidenheid aan boomsoorten. Hier leven onder andere Boomklever, Grote Bonte 

Specht en Bosuil. De lanenstructuur wordt door vleermuizen, met name Dwergvleermuis en Laatvlieger 

gebruikt als vliegroute tussen verblijfs- en voergebieden. Rechts van de toegangslaan naar de Hoeve ligt 

een open gebied, met een mooi uitzicht op het landgoed. Midden op het perceel staat een fraaie solitaire 

zomereik. Aan de kant van de Ollandseweg staat een veel oudere monumentale Witte Esdoorn. 

 

Nabij de Hoeve is ook een restant van de ooit uitgestrekte hoogstamboomgaarden te zien, met oude 

appel- en perenbomen rond het ‘appelhuisje’, een voormalig vakantiehuis uit de jaren 1930. Pal aan het 

huis staat een Tamme Kastanjeboom (ca. 1900). Het gebied van Hoeve Arbeidslust wordt zowel in het 

oosten (Koningsvaren) als in het westen (Kinderbos) begrensd door zandwegen beplant met Amerikaanse 

Eiken, door het zachtere hout prima broedplekken voor de Grote Bonte en Groene Specht. Deze holen 

worden daarna in gebruik genomen door Spreeuwen, Boomklevers, Kauwen en Holenduiven.  

 

Noordelijk van de Hoeve Arbeidslust ligt een veel jongere ontgin-

ning van de Schijndelse Heide. De zandwegen hier laten nog ele-

menten van het oudere landschap zien zoals de destijds geteelde 

Grove Dennen, Struikheide en Brem. De twijgen van de knot-

berken dienden voor gebruiksvoorwerpen, zoals bezems. De 

resterende knotberken aan de zandweg Grove Den zijn meer dan 

een eeuw oud en bijzonder zeldzaam. Langs een kronkelpad in 

het oosten van het landgoed uitkomend op de Ollandseweg, 

staan enkele zeer oude en dikke Zomereiken en er staan Paar-

denkastanjes.  

In de oostelijke gelegen wijken Kinderbos en Cathalijne komen de Gierzwaluw en Huismus veelvuldig voor. 

 

In het gebied stroomt, van west 

naar oost, de Dommel langs de 

zgn. ‘Rijsingse beemden’. Het 

Dommeldal is onderdeel van het 

Brabants Natuur Netwerk, waar 

nieuwe natuur wordt ontwikkeld. 

De gronden hier zijn grotendeels 

in eigendom van Brabants Land-

schap en Maatschappij van 

Welstand. Er zijn deels door 

rundvee begraasde weilanden, 

voedselrijk van jaarlijkse over-

stromingen en door agrarisch 

gebruik. Het niet begraasde deel 

dient als rustgebied voor reeën 

en als broedgebied voor onder 

andere de Watersnip en de Kievit.  
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Landschappelijke elementen zijn rijen oude knotwilgen, bijzondere  

oude populieren en geïsoleerde moerassige bosjes direct aan de 

Dommel. Er zijn oude afgesneden Dommel-meanders, zoals ‘De 

Koppelkens’. Hier leven bijzondere soorten die niet meer in de 

(vervuilde) Dommel voorkomen, zoals de Grote Modderkruiper. 

Bijzondere planten in dit deel van het Dommeldal zijn de Lange Ereprijs 

en de Gewone Vogelmelk. Bijzondere dieren die hier voorkomen zijn 

o.a. de IJsvogel, de Grote Gele Kwikstaart, de Watersnip, de Ree en de 

Haas. 

Ter hoogte van Rijsingen zijn de bermen van de Ollandseweg beplant 

met Zomereiken. Deze eiken zijn meer dan 100 jaar oud en vormen een 

historische groenstructuur. Het gedeelte vanaf de bebouwde kom tot 

het straatje Rijsingen bevat diverse eiken met een monumentale status. 

In de tuin van Ollandseweg 123 staan een monumentale Zomereik en 

een monumentale Lindeboom (1880).  

 

Water 
De klimaatverandering van onze tijd leidt tot 

verschillende watereffecten. Zo stromen er op 

piekmomenten grotere waterhoeveelheden door de 

Dommel en zijn maatregelen nodig tegen 

overstroming van woongebieden. Er worden ook 

gebieden aangewezen, die wel mogen overstromen bij 

de hoogste waterstanden.  

Daarnaast zijn de pieken in neerslag in de woonwijken 

groter en ook hier zijn maatregelen nodig. De 

gemeente en het waterschap werken samen om het 

hemelwater uit de woonwijk af te koppelen van de 

riolering en rioolwaterzuivering. Dit traject gaat de 

komende jaren lopen.  

Verhoging capaciteit Dommel en droge voeten in de wijk 

 

Het afgekoppelde water moet via de vijvers in het 

park Kienehoef en de diverse waterlopen vanaf het 

Koningsvaren worden opgevangen en worden 

afgevoerd uit het gebied. 

 

Tegelijkertijd met de risico’s van wateroverlast is 

ook verdroging een toekomstig waterprobleem. 

Verdroging bedreigt de landbouw, boomteelt en 

de natuurwaarden in het gebied.  

 

De oplossingen voor water kunnen verder 

bijdragen aan ecologische- en landschappelijke 

meerwaarde en voordelen voor agrarisch 

grondgebruik, boomkwekerijen en recreatie.     Oppervlaktewater en afvoer hemelwater uit de wijken 


