
Kerkpad Rijsingen

Tot omstreeks 
1950 gingen 
mensen die in het 
buitengebied van 
Sint-Oedenrode  
woonden, niet zo 
vaak naar “de Straat”, 
zoals het Rooise 
centrum vroeger 
genoemd werd. 
De meesten van hen kon-
den als agrariërs gebruik 
maken van wat ze zelf produ-
ceerden; daarnaast waren er ook nog 
de buurtwinkeltjes en de venters die langs de  
deur kwamen. Wie buiten de bebouwde kom 
woonde, ging met name naar Rooi om de school of de kerk 
te bezoeken. Omdat dit veelal te voet gebeurde, koos men liefst 
voor de kortste route; het kerkpad, een voetpaadje langs 
weilanden en akkers. Wie vanuit Olland of het buurtschap 
Rijsingen kwam, ging dan via het eeuwenoude “kerkpad 
Rijsingen” , dat al sinds mensenheugenis uitkwam bij de 
Hogevonder. Omstreeks 1975 is een deel van dit pad aan 
de openbaarheid onttrokken. Andere kerkpaden in 
Sint-Oedenrode zijn onder meer : het Achterpad, het 
Cathalijnepad, het Kalvereeuwsel en de Kerkdijk.

 

 

 

 

Ommetje 
Rijsingen

Afstand: 8 km 
Met 2 mogelijkheden voor een verkorte route

foto’s : Jos van Nunen en Streekpark Kienehoef

Het kleine buurtschap Oud Rijsingen  heeft zich met hart 
en ziel ingezet om het omringende landschap te delen 
met Rooienaren en bezoekers. 

Ommetje Rijsingen verbindt streekpark De Kienehoef, via het 
prachtige en karakteristieke Dommeldal met het historische 
centrum van Sint-Oedenrode. Onderweg komt u diverse 
mooie landschappen tegen. Via het park en het landgoed 
rondom Hoeve Arbeidslust loopt u via het oude kerkepad 
over een slingerend verhard pad (Cathalijnepad) langs de zo 
typische Dommelarmen zoals de dode arm De Koppelkens. 
Onderweg passeert u de zorgboerderij Dommelhoeve en 
het fietsbruggetje Hoge Vonder. Op Kofferen loopt u langs 
markante huisjes, het smederijmuseum Van de Kamp en de 
arbeidershuisjes Op Honk. Daar ziet u ook de opvallende 
toren van Arhend en de entree van de Kasteellaan. 

Bij Arhend vindt u de kunstbrug ‘Lochtenburg Katoenbrug’. 
Voor dit gebied liggen plannen van de Kunststichting 

Sint-Oedenrode klaar om gerealiseerd te worden. Hier zal 
het zogenaamde ‘Duizendjarig Woud’ verrijzen. Hiermee 

wordt dit gebied en de westelijke Dommeloever 
ontsloten door een snoer van kunstwerken. 

U loopt langs bestaande kunstwerken richting 
buurtschap Oud Rijsingen, via het lanenstelsel bij 

Hoeve arbeidslust en een stukje Schijndelse heide om zo 
weer in streekpark De Kienehoef te eindigen.   Hier kunt 

u uw wandeling eventueel afsluiten bij het paviljoen  
De Helden van Kien. 
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Ga de van Rooi richting Olland
Dan kom de er doorheen........

Buurtschap Oud Rijsingen

Ommetje Rijsingen
Afstand: 8 km
Met 2 mogelijkheden voor een verkorte route

   Attractiepunten via  
de app ‘Natuurlijk! Sint-Oedenrode’

          startpunt bij informatiepaneel

Welkom op dit wandelpad
Wij vragen uw aandacht voor het volgende:

•	 	Ommetje	Rijsingen	is	alleen	toegankelijk	
voor wandelaars tussen zonsopkomst en 
zonsondergang

•	 U	bent	hier	te	gast
•	 Betreden	is	geheel	op	eigen	risico
•	 	Honden	moeten	aangelijnd	zijn,	er	geldt	een	

opruimplicht
•	 Laat	geen	afval	achter
•	 Laat	gewassen	en	dieren	met	rust
•	 	Als	er	kans	bestaat	op	het	uitbreken	van	

planten- of dierziekten, dan heeft de 
grondeigenaar het recht het pad tijdelijk af te 
sluiten


