
Groene herinrichting Onnen  Dorpsbelangen, 12 SEPT 2020 

 

Onnen is vorig jaar begonnen met verkeersremmende maatregelen in het dorp door het plaatsen 

van bloembakken en de aanleg van enkele bloemrijke bermen. Een mooi begin, maar het is nog niet 

afdoende en er is nog veel ruimte voor verdere verbetering. Er zijn verschillende initiatieven die 

zowel bijdragen aan verkeersveiligheid als biodiversiteit en aan de algehele leefbaarheid van het 

dorp.   

Vanuit Dorpsbelangen Onnen willen we de verschillende ingebrachte ideeën bundelen die elkaar 

versterken. Bij elk voorstel is een eerste globale kostenberekening gemaakt, inclusief de kosten die 

de gemeente zou maken voor haar inzet. Inzet van het dorp kan kosten besparen.  

1. Oranjeboomplein: Voor afremming van het verkeer is er een plan voor de herinrichting van 

het zogenoemde Oranjeboomplein (kruispunt Mottenbrink en Dorpsweg). Hier is reeds 

overleg over geweest met de gemeente. De gemeente heeft een ontwerp gemaakt voor het 

gehele kruispunt, waarbij hagen komen rond de boom in het midden en plantvakken aan de 

randen van het kruispunt. (zie foto) . Afspraak is dat de gemeente de voorbereiding in het 

plaveisel uitvoert (omdat daar vakkennis van de bestrating voor nodig is). De selectie van de 

beplanting wordt in overleg met Jan Ubels gedaan en het plaatsen van de planten zal door 

Dorpsbelangen worden georganiseerd. 

Kosten schatting: bestrating deels weghalen 450 euro, plaatsen sluitbanden 9,50 / m ~ 500 

euro; beplanting: (haag en plantvakken)  minimaal 1000 euro; totaal ong 2000 euro.  

2. Meer bomenaanplant op de Dorpsweg. Hiervoor was eerder een plan ingediend bij het 

leefbaarheidsfonds (zie foto’s hieronder). In het kader van door de gemeente geplande 

herplant dit najaar van bomen langs het Zuidveld zou gelijk ook aanplant van bomen op de 

vrij open stukken van de Dorpsweg kunnen plaatsvinden. In elk geval in het stuk tussen 

Hooiveldsteeg en Korte Landweg en tussen Tijborgsteeg en Veldmansteeg.  Voor verdere 

afremming van het verkeer zou zoveel beschikbare ruimte langs de Dorpsweg met extra 

bomen moeten worden opgevuld. Dit past goed in kader van het Groenplan waarin de 

ambitie is aangegeven om 10.000 bomen te planten.  

Kosten ong 15 bomen, @ 500 = 7500 euro (boom en plaatsing) Met name voorbereiden van 

de plantgaten kan kostbaar zijn.  


