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Opwaarderen Grotestraat en Vloetweg

➢ Gemeente investeert in krachtige kernen

➢ Unieke kans voor opwaarderen centrum Oploo en versterken 

identiteit Oploo 

➢ Dit is mogelijk geworden dankzij besluit Gemeenteraad 

december 2020
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Wat kunt u verwachten

Rol gemeente:

➢ Presentatie denkrichtingen aanpassingen Grotestraat en Vloetweg 
(schetsmatig)

Rol deelnemers:

➢ Meedenken, vragen stellen, opmerkingen maken over 

denkrichtingen voor het schetsontwerp

Doel:

➢ Verificatie of de wensen voor algemeen belang goed in beeld zijn

➢ In beeld krijgen van de voorkeur van de deelnemers ten aanzien 

van de denkrichtingen
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Teams bijeenkomst 

➢ Zet uw microfoon uit

➢ Gebruik de chatfunctie voor het stellen van vragen

➢ Steek een hand op voor inspreken

TV uitzending

De bijeenkomst is via de website van de gemeente Sint Anthonis te 

volgen als ‘live tv-uitzending’ en terug te kijken.

Email

Reageer via info@dorpsraadoploo.nl

Online bijeenkomst
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➢ Voorzitter: Jan Blom - projectleider

➢ Presentatie: Werner Hendriks – landschapsarchitect 

Groenemorgen

➢ Bewonersbelangen: Herman Vloet – Dorpsraad Oploo

Even voorstellen
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➢ Inventarisatie wensen, knelpunten en kansen

➢ Versterken identiteit Oploo

▪ De Oploosche Molenbeek in zicht

▪ Kasteelgracht

➢ Lokale aanpassingen in het wegprofiel

▪ Grotestraat

▪ Kerk

▪ Vloetweg

▪ Molen

Vragen en opmerkingen zoveel mogelijk via chat of anders na 

afsluiting van een onderdeel

Programma



Inventarisatie wensen, 

knelpunten en kansen
18 maart 2021

Deel 1
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Project:  Opwaarderen Grotestraat/Vloetweg Oploo
Fase :      Denkrichtingen schetsontwerp
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Vanuit het dorp:

- Minder steen

- Meer groen 

- Snelheid beperken

- Begaanbaarheid

- Boomwortels

- Geen drempels

- Goed onderhoden
openbare ruimte

Vanuit de gemeente en 
waterschap:

- Klimaatadaptatie
Verdroging versus extreme 
buien

- Ontkluizen Oploosche Molenbeek
Onderhoud 
Ecologie

- Leefbaarheid 

- Geen obstakels zoals palen
(ivm indirecte 
aanrijdschade)

- Geen drempels 

- Uitstraling 30km zone

- 50% afkoppelen regenwater bij 
renovatie werkzaamheden

Eerste inventarisatie wensen en knelpunten 
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Kansen in de afzonderlijke deelgebieden

Kansen gezien vanuit ruimtelijke inrichting

- Identiteit  van het dorp 
- Versterken van de bijzondere plekken in Oploo

- Versmallen van de rijbaanbreedte
- Minder steen => Meer ruimte voor groen => Minder 

snelheid

- Beleving van de openbare ruimte
- Aandacht verleggen van doorstroom functie naar 

verblijfsfunctie met fietsers en voetgangers



Versterken identiteit Oploo -

Oploosche Molenbeek
18 maart 2021

Deel 2a
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Water en klimaat detail overkluizing 
Oploosche Molenbeek 

Extremere buien zorgen voor veel waterschade (riool is te klein)

Regenwater afkoppelen is de oplossing om waterschade te voorkomen

Maar afkoppelen betekent meer water door overkluizing. 
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Mogelijkheden Oploosche Molenbeek

Pijnpunten:

- Overkluizing is te lang 

- Onderhoud water en 
constructie

- Lokatie achter woningen

- Gebouwen over 
overkluizing

- Molenbeek kan 
droogvallen

Aandachtspunten:

- Huidige staat van de overkluizing

- Toekomstige benodigde afvoer 
capaciteit

- Toekomstige vervanging 
noodzakelijk

- Kwaliteit ecologie en water

Kansen binnen dit 
project:

- Vergroten waterafvoer 
capaciteit

- Zichtbaar maken water
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Basis inrichtings vormen waterloop

Mogelijkheden Oploosche Molenbeek

van ongewenst naar meest gewenste oplossing  

Overkluizing;  richtlijn > 12m lengte

- Onderhoud

- Beperkte afvoer

- Ecologie / natuur

+  andere bovengrondse functies

Ecologische oevers,

+ onderhoud

+ Grote waterafvoer 

+ Ecologie /natuur

- Veel ruimte gebruik 

Ingedamde oevers

+  Onderhoud

+- Grote waterafvoer 

+- Ecologie / natuur

+- ruimte gebruik

Veel variaties en combinaties mogelijk 
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Open maken ontkluizing

Huidige profiel 

Verplaatsen overkluizing

Zichtbaar maken water

- Onderhoud 

+    Eenvoudig ontwerp 

+    Ecologie en waterkwaliteit

- Onderhoud

- Ecologie en waterkwaliteit

+   Goedkoop, re-lining

- Budget

- Ecologie en waterkwaliteit 

+   Onderhoud 

Grotestraat

Grotestraat

Grotestraat

Grotestraat - Budget 

+   Ecologie en waterkwaliteit 

+   Onderhoud 

Mogelijkheden ligging Oploosche Molenbeek
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Wenselijk ivm

Klimaat adaptatie
Huidige ligging Eerste denkrichting 

binnen budget
Combinatie   ????   : 

Budget  en klimaat adapt.

Legenda:  

Overkluizing in 

onbruik

Overkluizing 

Open water 

Plaatselijk ontkluizen; 

Verbetering tov van huidige,

maar beperkt toekomstige 

verdere nodige aanpassingen. 

Geheel ontkluizen en verplaatsen 

naar in de Grotestraat. 

Met beschikbare budget niet 

haalbaar.  

Gedeeltelijk ontkluizen, met oog 

op ev toekomstige aanpsssingen

Aanpassingen zijn nodig nu of 

in de nabije toekomst. 
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Sfeerbeelden van beeklopen in bebouwing



Versterken identiteit Oploo -

Kasteelgracht
18 maart 2021

Deel 2b
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Kasteelgracht
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Mogelijkheden Kasteelgracht

Pijnpunten:

- Waterkwaliteit

- Groenonderhoud

- Beleving ‘t Juffere

Aandachtspunten:

- Archeologische gebied

- Gemeente -> Kasteelgracht

- Waterschap -> Opl. Molenbeek

- Koppeling gracht en Molenbeek

- Molenbeek kan droogvallen

Kansen binnen dit 
project:

- Gracht als onderdeel 
van Molenbeek.

- Afkoppelen regenwater 
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Gedachte momenteel
Vanwege de gesignaleerde ‘bedreigingen’, de beperkte voorbereidingstijd en teveel onbekende 
factoren verwachten we vooralsnog dat we het opwaarderen van de Kasteelgracht niet kunnen 
meenemen in het project.

Bedreigingen
Naast de genoemde kansen zijn er diverse ‘bedreigingen’:

➢ Kasteelgracht wordt gevoed door grondwater. Grondwater is relatief schoon water. Echter, 
door inlaten van water uit de Oploosche Molenbeek (van onbekende kwaliteit) is de vraag of 
dit de waterkwaliteit ten goede komt (nader onderzoek nodig).

➢ De waterstand in de kasteelgracht is hoger dan in de Oploosche Molenbeek. Dit betekent:
▪ Inlaten water zonder pompen kan enkel indien waterpeil van de Oploosche Molenbeek 

wordt verhoogd. Een ongewenst gevolg is dat elders in Oploo waterschade kan 
ontstaan.

▪ Verdiepen kasteelgracht. De vraag is of dit mogelijk al dan niet wenselijk is



Lokale aanpassingen in het 

wegprofiel - Grotestraat
18 maart 2021

Deel 3a
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Snelheid van het verkeer

Richtlijnen zijn vastgelegd in :

- Standaard Programma van Eisen voor het 
inrichten van de openbare ruimte 
(gemeente Sint Anthonis)

- Aanbevelingen voor verkeersvoorzieningen 
binnen de bebouwde kom (ASVV)

Momenteel ingericht als : 

gebiedsontsluitingsweg  (GOW) 
> 50km/uur
met doorstroom profiel

Vloetweg Grotestraat = 30km 
Erftoegangsweg  (ETW)

Met veel maatschappelijke functies

Wandel en fiets verbinding

➢ Te hoge snelheid gemotoriseerd verkeer is de gemene deler voor gehele project
➢ Vertaalslag van GOW naar ETW
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Grotestraat
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Mogelijkheden Grotestraat

Pijnpunten:

- Hoge snelheid

- Geluidsoverlast

- Van gevel tot gevel 
verhard

- Weinig groen

- Geen zichtbaar 
onderscheid, rijbaan, 
parkeren, wandelen

Aandachtspunten:

- Busroute (halte thv kerk)

- Basis groenstructuur

- Diverse woningen zonder eigen 
parkeervoorziening

- Profiel breedte ca 13 m 
(Vloetweg ca  11 m)

- Veel gebruikte toeristische 
fietsroute

- Afkoppelen water Grotestraat

Kansen in het project:

- Minder stenen 

- Water als kans in de Grotestraat

- Groen en blauw als 
verkeersremmers inzetten
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Huidige profiel 

Mogelijkheden Grotestraat

Ligging Molenbeek bepalend voor budget en ontwerp  

van gevel tot gevel verhard

Open maken ontkluizing

Huidige profiel 

Verplaatsen overkluizing

Zichtbaar maken water

Grotestraat

Grotestraat

Grotestraat

Grotestraat
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Water als extra beleving in GrotestraatOverkluist -> onzichtbaar

Oorspronkelijk idee binnen budget ;

Opl. Molenbeek NIET verplaatsen

+ Water als meerwaarde in de straat

+ Meest geloofwaardige 30km zone

+ Duurzame bomen mogelijk

+ Mogelijkheid tot asverspringing+   Vrijliggende voetpaden

- Enkel kleine zuilbomen

- Werkzaamheden Molenbeek in achtertuin

- Niet toekomst bestendig

Vergroenen met oog op toekomst

+ toekomstbestendig ontwerp

- ? Financiele haalbaarheid



Lokale aanpassingen in het 

wegprofiel – nabij kerk
18 maart 2021

Deel 3b
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Nabij Kerk 
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Mogelijkheden nabij kerk 

Pijnpunten:

- Van gevel tot gevel verhard

- Wortelopdruk

- Geen verblijfsfunctie

- Geen plein gevoel

- Uitstraling = parkeerplek

Aandachtspunten:

- Kerkdiensten (uitvaart etc)

- Busroute (halte thv kerk)

- Buiten activiteiten op plein

- Vis- en Frietkraam  

Kansen:

- Smal en lang 100 x 20 m

- Water als beleving op het plein

- Verblijf functie creeren

- Toekomst bomen*

- Voldoende 
parkeergelegenheden elders 

* bomen welke kunnen uitgroeien tot toekomstige bijzondere bomen ( voorheen monumentale bomen) 
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Voor en nadelen: 

+   Ontwerp niet afhankelijk van 

ligging Molenbeek 

+   grotere activiteiten mogelijk 

+   1 grote verblijfsruimte 

+   Remmende functie 

(plein is voetgangerszone)

- Geen parkeerplaatsen

Mogelijkheden als centraal plein

Kernwoorden 

▪ Groot functioneel plein 

▪ Boomstructuur en of verhoging 

om plein te benadrukken

▪ Groenzones met eventueel 

Oploosche Molenbeek in zicht 

▪ Ruimte voor ecologische oevers

Kerk

De Oude 

Heerlijkheid

plein
groenzone met evt

open Molenbeek

bomen
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Mogelijkh. herstel historische ligging Molenbeek

Voor en nadelen: 

+   activiteiten, 

verblijfsfuncties mogelijk 

+   Remmende functie 

(plein is wandelgebied)

+   Mogelijkheid tot langs  of haaks 

parkerem in groenzone

- Geen remmende werking voor 

passerend verkeer

- Mogelijkheden tot activiteiten 

beperkt

Kernwoorden 

▪ Uitgaande dat Molenbeek op 

huidige lokatie blijft

▪ Oploosche Molenbeek zichtbaar 

eventueel met ecologsiche oever

▪ Herstel oude groenstructuur

Kerk

De Oude 

Heerlijkheid

bomen
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Mogelijkheden water direct naast de weg

Voor en nadelen: 

+   activiteiten en verblijfsfuncties    

mogelijk 

+   plein geheel vrijliggend  van

verkeer

+   Remmende functie 

(water vlak langs de weg)

- Geen parkeermogelijkheden

- Geen grote activiteiten

Kernwoorden 

▪ Middelgroot plein

▪ Oploosche Molenbeek zichtbaar 

eventueel met ecologsiche oever

▪ Herstel oude groenstructuur

Kerk

De Oude 

Heerlijkheid

plein

bomen



Lokale aanpassingen in het 

wegprofiel – Vloetweg
18 maart 2021

Deel 3c
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Vloetweg incl Molen plein 
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Mogelijkheden Vloetweg 

Pijnpunten:

- Voetpaden

- Groen (bomen)

- Hoge snelheid

- Parkeermogelijkheden

Aandachtspunten:

- Aanwezigheid  maatsch.functies

- Busroute (halte thv Huisarts)

- Basis groenstructuur

- Asfaltloper voldoet nog

- Opritten naar woningen

- Profiel breedte ca 11 m
Grotestraat 13m 

- Ontsluitende functie voor Oploo

Kansen:

- Duurzaam groen

- Groen vanaf Blauwstraat 
verder Oploo intrekken

- Plaatselijke ingrepen 
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Uitdaging Vloetweg 

Profiel breedte (ontwerp breedte )  slechts 11 m
Asfalt loper midden in de weg blijft liggen 4 m breed
Voetpaden + niet duurzame groen het grootste pijnpunt

Wenselijk beeld is niet op duurzame wijze mogelijk

• Wenselijk beeld vergt 12,5 m, slechts 11 m beschikbaar

• Concessies zijn noodzakelijk

Ten koste van  ( en/of) :

• Voetpad

• Bomen

• Rijbaan

11 meter beschikbaar 

1,5        2,5              4,5                 2,5       1,5

benodigd volgens de minimale normen 

12,5 meter
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voorbeelden

As verspringing (knik in de weg) 

Mogelijkheden Vloetweg

GROEN

+ Basis groenstructuur te handhaven

+ Groene uitstraling van de weg

+ Geen wortelopdruk

VERKEER

? Voetpaden aanliggend of door haag 

gescheiden.

+ Ontsluitende functie blijft.

+ verkeer remmend door as-verspringing.
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voorbeelden

wegversmalling

Mogelijkheden Vloetweg

GROEN:

- Basis groenstructuur aangetast qua 

bomen. 

- Minder groene uitstraling van de weg

VERKEER

+   Voetpaden vrij liggend 

- Stoppen voor tegenligger (kan juist 

snelheid verhogend werken)

- fietser in sluis wordt verdrongen



Lokale aanpassingen in het 

wegprofiel – Molenplein
18 maart 2021

Deel 3d
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Nabij de Molen
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Mogelijkheden nabij de Molen

Pijnpunten:

- Hoge snelheid

- Uiterlijk van racebaan

Aandachtspunten:

- Open karakter nodig voor de 
windmolen

- Kermis en festiviteiten op open 
veld

- Door open karakter en breed 
profiel is geloofwaardige snelheid 
extra hoog 

Kansen:

- Vergroten geloofwaardig-
heid 30km zone 
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Mogelijkheden nabij de Molen

Weinig keus; profielversmalling is passend tussen Vloetweg 
en Grotestraat 
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Afsluitend vragenrondje
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Planning vervolg

➢ Analyseren input deelnemers

▪ t/m 21 maart reactie per email mogelijk → info@dorpsraadoploo.nl

➢ Bespreking uitkomst met dorpsraad, beheerders, waterschap

➢ Uitwerken inrichtingsplan 22 maart – 5 april 2021

➢ Raadsbesluit inrichtingsplan – 3 juni 2021

➢ Technische voorbereiding – zomer + herfst 2021

➢ Inloopavond belanghebbenden (voorontwerp) – zomer 2021

➢ Eind 2021 – voor de fusie – contract met aannemer
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Dank u wel voor uw deelname!


