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Genieten met een zachte ‘G’

AUTOVRIJE KAMPEERPLAATSEN 
 
De autovrije kampeerplaatsen zijn ruime velden met in het midden een speeltoestel.  
Zo kunt u de kinderen goed in de gaten houden tijdens het spelen. De auto dient geparkeerd te  
worden op het centraal gelegen parkeerterrein op het park. De plaatsen beschikken over 10 ampère stroom.

BASISKAMPEERPLAATSEN 
 

De basiskampeerplaatsen zijn gevestigd op kleine veldjes of in laantjes. Op deze plaatsen mag u de auto bij 
het kampeermiddel parkeren. De plaatsen zijn voorzien van 10 ampère stroom, met uitzondering van de  

plaatsen 250 t/m 267 (4 ampère stroom).

COMFORTPLAATSEN 
 

De comfort kampeerplaatsen beschikken naast 10 ampère stroom over een eigen  
waterpunt en afvoer. De comfortplaatsen zijn autovrij, u dient de auto te parkeren op 

het centraal gelegen parkeerterrein op het park. De comfortplaatsen zijn nummer  
61 t/m 79.

OP VAKANTIE MET DE HOND 
 

Wilt u graag uw viervoeter meenemen op vakantie? Geen probleem! Op kampeerplaatsen 1 t/m 39 zijn honden  
toegestaan. Deze plaatsen liggen in een bosrijke omgeving en zijn dicht gelegen bij de in- en uitgang van het park.  

U heeft de keuze uit een basiskampeerplaats (1 t/m 4 en 29 t/m 39) of een autovrije kampeerplaats (5 t/m 28).

ZWERFHUTTEN
 
Onze zwerfhutten zijn houten huisjes waarin u met vier personen kunt overnachten. Deze leuke en  
budgetvriendelijke accommodaties zijn centraal gelegen op ons park. Het toiletgebouw ligt direct om 
de hoek! Onze vijf zwerfhutten staan in een rondje op een kampeerveld. Hierdoor zijn de zwerfhutten 
ook ideaal voor een familie uitje of voor kleine groepen. Elke zwerfhut beschikt over een tafel met hoekbank,  
twee stoelen, 1 tweepersoonsbed, 1 stapelbed en een eenvoudige kookmogelijkheid. Je dient zelf je beddengoed  
en overige inventaris mee te nemen.

Kies uw verblijf en reserveer
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RECREATIEPARK DE KIENEHOEF 
 

Recreatiepark De Kienehoef ligt op nog geen  
100 meter van ons terrein af. Het park is 20 hectare  

groot. Hier kunt u heerlijk wandelen, vissen of roeien in de 
vijvers. Kinderen kunnen spelen in de grote speeltuin of zich  

vermaken in de kinderboerderij. Het Recreatiepark is het gehele  
jaar gratis te bezoeken.

 
 
DE OMGEVING
 
Overal waar u kijkt ziet u de schoonheid van de Brabantse Meierij. 
Het riviertje de Dommel stroomt dwars door het historische 
centrum van Sint-Oedenrode en geeft het dorp een uniek karakter.  
Sint-Oedenrode is een ware groene oase en niet voor niets uitgeroe-
pen tot het groenste dorp van Europa! Natuurbeleving en ontspan-
ning gaan hand in hand. Dat is wat u zult ervaren bij De Kienehoef.

De Kienehoef ligt in Nationaal Landschap Het Groene Woud. 
Dit zorgt voor een prachtige omgeving om te wandelen en te 
fietsen. Het gebied biedt volop mogelijkheden aan historische  
bezienswaardigheden en kapellen en is heel divers in haar land-
schappen. Op de receptie zijn gratis wandel- en fietsroutes verkrijgbaar.

HORECACENTRUM

Bij De Kienehoef kunt u op allerlei manieren genieten van onze  
horecafaciliteiten. Gedurende het kampeerseizoen kunt u genieten 
van onze kleine menukaart. Wanneer u uitgebreid wilt lunchen of 
dineren kunt u terecht bij De Helden van Kien in Recreatiepark 
de Kienehoef (50 meter). Heeft u zin in een snelle hap? 
Geen probleem! In onze snackbar vindt u een  
uitgebreid assortiment en diverse afhaal- 
maaltijden. Ons ruime terras ligt op de zonnezijde 
tussen het groen en heeft uitzicht op het zwembad.
 

RECREATIEPLAS

De Kienehoef beschikt over een ruime recreatieplas. De recreatie-
plas is prima zwemwater en zorgt voor een heerlijke verkoeling in 
de zomermaanden. Heerlijk dobberen op het meer met een 
luchtbed of varen in een bootje, het kan allemaal. Aan het 
meer is een zandstrand gevestigd. Hier kunt u lekker  
luieren in de zon, zandkastelen bouwen of een potje 
beachvolleybal spelen. Het recreatieteam 
organiseert tijdens vakantieperioden ook 
leuke activiteiten in en rondom de 
recreatieplas. De recreatieplas is 
geopend van zonsopgang 
tot zonsondergang.

WELKOM OP DE KIENEHOEF

Wij heten u van harte welkom op ons park. De Kienehoef is 
gelegen in het Brabantse Sint-Oedenrode, aan de rand van een  
prachtig gelegen recreatiepark en Nationaal Landschap ‘Het Groene 
Woud’. Geniet van een ontspannende of actieve vakantie. 
De Kienehoef is een prima startlocatie voor wandel- en fietsroutes.

ONTVANGST

De receptie is veel meer dan alleen een ontvangstruimte. 
In de receptie vindt u de winkelhoek waar u elke ochtend  
heerlijke verse broodjes kunt halen en waar u terecht kunt  
voor de krant en een klein assortiment aan boodschappen.  
De receptie is tevens het informatiecentrum waar u folders en  
brochures kunt vinden over de omgeving, wandel- en fietsroutes en 
activiteiten in de buurt.
 

KAMPEREN

Wanneer u komt kam- 
peren op De Kienehoef heeft 
u de keuze uit verschillende 
kampeerplaatsen. Al onze kampeer-
plaatsen zijn minimaal 100m2 groot en 
zijn voorzien van 10 ampère stroom, met 
uitzondering van de plaatsen 250 t/m 267 (4 ampère).

Alle kampeerplaatsen hebben gras als ondergrond. 
De ondergrond is zo ook prima geschikt voor campers. 

U heeft de keuze uit zonnige of schaduwrijke kampeerplaatsen die 
zich bevinden op kleine veldjes en laantjes of op één van de schitte-
rende autovrije kampeervelden. U kunt vanuit uw luie stoel genieten 
en zien hoe de kinderen naar hartenlust spelen op een van de speel-
toestellen die in het midden van de autovrije kampeervelden staan. 

RECREATIETEAM
 
Tijdens vakantieperioden (meivakantie, Hemelvaart & 
Pinksteren en het hoogseizoen) zijn de kinderen onze  
belangrijkste vakantiegasten. Knutselen, speurtochten, 
meeleeftheater, sportieve evenementen; zij zullen zich geen  
moment vervelen. MaGniX, ons vrolijke bosbeest die bij ons 
vakantie viert, is regelmatig van de partij om te dollen met de 
vakantiegasten.  

ZWEMBADEN

Naast de recreatieplas beschikt de 
Kienehoef over een zwembad en een 
kinderbad. Het kinderbad beschikt over een 
glijbaantje voor de jongste vakantiegangers. 

 
Bij het zwembad staan diverse ligbedden  

en parasols om heerlijk te genieten voor jong  
en oud. Het zwembad is gelegen bij het  

horecacentrum, waardoor u tussendoor 
een heerlijk ijsje kunt eten of met het 

gezin lekkere frietjes kunt nuttigen.
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