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Beleidsplan 2007-2021 en uitgeoefende activiteiten Stichting 

Graancirkel Oploo 

 

Stichting Graancirkel Oploo 

Stichting Graancirkel Oploo is in 2007 opgericht door vijf bewoners van Oploo (gemeente Sint 
Anthonis). Oorspronkelijke gedachte achter het initiatief was het opzetten van toeristische, informatieve 

en educatieve wandeltochten, omdat Oploo daarmee kan laten zien hoe aantrekkelijk en levendig het 

dorp is. Toeristen/bezoekers én de eigen inwoners maken op deze manier kennis met het lokale 
culturele erfgoed en dragen zelf ook weer bij aan de levendigheid en dynamiek in Oploo.  

Bij al deze activiteiten staan de vergeten graansoorten – en daarbinnen speciaal de spelt – voorop.  

De stichting verbouwt deze granen op kleine schaal en de graanvelden maken onderdeel uit van de 
wandelroutes. Van het  spelt maken lokale winkeliers producten als brood en bier.  

Vrijwilligers informeren bezoekers over de historie van Oploo, de bezienswaardigheden op de routes 

(o.a. de watermolen of windmolen) en over de plaatselijke natuur.  
         

        Graancirkelpad 

 

Avonturenpark 

In 2011 heeft de Stichting Graancirkel het initiatief genomen om een Avonturenpark te realiseren aan de rand van het dorp Oploo. Wat 

begonnen is als een Avonturenpad, is nu een Avonturenpark geworden. Buurtbewoners hebben samen met andere vrijwilligers uit het dorp 

het avonturenpark ontwikkeld en gerealiseerd. Er is een groene ruimte gecreëerd voor recreatie, spelen voor kinderen en - op kleinschalige 
wijze – ruimte voor oude graansoorten, bloemenranden, fruitbomen en wat vee zoals koeien, paarden en schapen.  

 

Op 15 juni 2013 is het Avonturenpark door wethouder Roos Aben geopend. 
 

 
 

 

  
 

 

 

 

 

 Openluchttheater “De Speultuin” 
 
In 2015 heeft de Stichting samen met vrijwilligers een  openluchttheater gerealiseerd. Oud-burgemeester Jos Verbeeten (Sint Anthonis) was 

een groot pleitbezorger van dit initiatief. Na het zien van een groots opgezette familiemusical (ten behoeve van War Child) in het natuurlijke 

décor van het Avonturenpark in juni 2013 - waarbij veel toneel-, zang-, dans en muzikale talenten uit Oploo van de partij waren - heeft dhr. 
Jos Verbeeten verzocht om een openluchttheater te realiseren. De bij zijn afscheid als burgemeester ontvangen bijdrage heeft hij voor het 

beoogde openluchttheater beschikbaar gesteld.   

 
Met deze startfinanciering en veel inzet van betrokken inwoners is vervolgens de basis voor het openluchttheater tot stand gekomen. 

Op dit moment beschikken ze over de volgende voorzieningen: 

- Openluchttheater met 250 zitplaatsen; 
- 250 zitkussens, gemaakt door vrijwilligers; 

- Podium;  

- een speelplek voor kinderen; en 
- 30 parkeerplaatsen met overloopgebied voor ongeveer 100 auto's. 
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Qua ontwerp van het openluchttheater is het uitgangspunt om te werken met materialen 

die in de natuurlijke omgeving (van het Avonturenpark) passen. De eerste 

werkzaamheden voor het openluchttheater zijn eind 2015 begonnen. In oktober 2015 is 
de eerste steen gelegd voor de tribune van het theater en deze is op 22 mei 2016. 

officieel in gebruik genomen.   

 
De tribune bestaat uit robuuste blokken en aan de uiteinden van de tribune staat een 

bastion, bedoeld als speelplek. Door het met gras begroeide talud en de haag aan de 

achterzijde van de tribune past het prima in de omgeving (van het Avonturenpark). 
 

 
 

Om het openluchttheater verder te optimaliseren, zijn de volgende voorzieningen in 2016 en 2017 gerealiseerd. : 

A. Een mobiele podiumoverkapping  
B. Voorzieningen voor een licht- en geluidsinstallatie. 

 

 
 
 

Het openluchttheater geeft een belangrijke impuls aan toneeluitvoeringen in Oploo. In het verleden zijn er al meerdere openlucht spelen in 
Oploo gerealiseerd (zoals Tontje d’n Dwerg en De Heren van Oploo). Ook de stichting wagen speelgroep “karrespel” en stichting 

“Openluchtspel Oploo” heeft in de regio al een goede bekendheid gekregen en maakt regelmatig gebruik van het openluchttheater. 

 
Daarmee vervult het openluchttheater “De Speultuin” een belangrijke aanvulling op de culturele infrastructuur van Oploo, gemeente Sint 

Anthonis en omstreken. 

Doelgroep 

 
Met het project Avonturenpark en “Openluchttheater De Speultuin” richt de stichting Graancirkel Oploo zich tot de volgende doelgroepen:  

a. Bewoners Oploo en omstreken en specifiek ook op kinderen; 

b. Verenigingen; 

c. Bewoners en bezoekers van Bronlaak;  

d. Toeristen / dagrecreanten; 
 

 

 “Van schaapskooi naar Langgevelboerderij” 

 
In het Avonturenpark is nu een groene ruimte gecreëerd voor recreatie, spelen door kinderen, openluchttheater en op kleinschalige wijze 

ruimte voor oude graansoorten, traditionele langbouwbewerking, bloemenranden, fruitbomen en wat vee zoals koeien, paarden en schapen. 
In samenwerking met de in Oploo gelegen instelling voor verstandelijk gehandicapten Bronlaak, heeft Stichting Graancirkel Oploo al van 

meet af aan plannen om de functie van het Avonturenpark uit te breiden en uit te diepen door het thema van kleinschalige traditionele 

landbouw en veeteelt verder vorm te geven.  
Hiermee wil Stichting Graancirkel ook de ontmoetingsfunctie van het Avonturenpark – en alle activiteiten die daar plaatsvinden – een 

structureel karakter geven. Want door samen te werken/aan de slag te zijn én samen ook uit te rusten van alle inspanningen ontstaan op 

natuurlijke wijze contacten en gesprekken. 
Om de medewerkers van Bronlaak, maar ook andere betrokken vrijwilligers en bezoekers (zowel de betrokken inwoners van Oploo, als 

toeristen en bezoekers van het openluchttheater “De Speultuin”) goed te faciliteren en accommoderen hebben zij een gebouw nodig. Op dit 

moment is er namelijk helemaal geen voorziening om hen (overdekt) op te vangen. 
De Stichting Graancirkel is zich al geruime tijd op de mogelijkheden voor realisatie van zo’n ontmoetingsaccommodatie aan het oriënteren. 

Daarbij is een belangrijke randvoorwaarde dat die, qua vormgeving en uitstraling moet passen in de (groene) omgeving van het 

Avonturenpark. 
 

Een eerder idee om een authentieke monumentale schuur van Wanroij naar Oploo te verplaatsen kon geen doorgang vinden omdat de 

eigenaar de schuur verkocht heeft aan een andere partij.  
 

Het bestuur van Stichting Graancirkel ging niet bij de pakken neer zitten en bedacht een ander plan.  

Het plan van herbouw van de monumentale schuur is opgeschaald naar de bouw van een historische langgevelboerderij.  

Inmiddels zijn de vergunningsprocedures afgerond en heeft de gemeente Sint Anthonis via het project Vitale Kernen een financiële bijdrage 

beschikbaar gesteld  voor het leveren van de benodigde bouwmaterialen. De gehele boerderij wordt door vrijwilligers van Stichting 

Graancirkel Oploo gebouwd. Zomer 2019 zijn de vrijwilligers gestart met de bouw van de historische langgevelboerderij. 
De planning is dat medio 2020 de boerderij klaar is en de officiele opening volgt in 2021. 
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Het Avonturenpark is een voorbeeldproject voor vele andere dorpen. Het project is ontstaan na de 1e dorpenderby in 2008 van de Provincie 

Noord Brabant. Samen met 9 andere projecten genomineerd, maar destijds net buiten de prijzen gevallen (4e plaats). Maar mede dankzij 

inzet van vele vrijwilligers en financiële bijdragen van overheden, ondernemers en andere fondsen zijn er sindsdien heel veel mooie zaken 
gerealiseerd. Een Avonturenpark voor jong en oud van bijna 4 ha. Een hooibergschuur. Speelplekken voor kinderen gemaakt van natuurlijke 

materialen waarin ze hun eigen fantasieën op los kunnen laten. Een waterspeelpark met een Water Windmolen, RVS pompen en Zonne-

energie. Sinds begin 2016 een heel mooi openluchttheater met de naam "De Speultuin". In 2019  zijn de vrijwilligers gestart met de bouw 
van de langgevelboerderij. De bouw is begin 2022 afgerond en de opening is geweest op 23 april 2022. Een plek waar jong en oud bij elkaar 

komen om te spelen, te ontdekken, te ontmoeten, te recreëren, te leven en te werken. Inmiddels is er een beheercommissie Boerderij gevormd 

die het beheer gaat regelen voor de boerderij. Omliggende dorpen kijken wel eens jaloers naar Oploo wat er met vrijwilligers in Oploo 
allemaal mogelijk is, maar in Oploo vinden ze dat normaal. 

Inmiddels zijn er contacten met diverse andere organisaties die in de toekomst graag gebruik willen gaan maken van de ruimten in de 

historische langgevelboerderij. Een positieve ontwikkeling.  
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In 2022 zijn we ook gestart met de bouw van een authentiek bakhuus en proberen deze in 2023 klaar te hebben.  
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Verwerving van geldelijke middelen 

 
De Stichting Graancirkel Oploo verwerft haar middelen door: 

- subsidies, schenkingen en sponsoring  

- verkoop van graan en ambachtelijke graanproducten zoals speltbrood, speltbier en speltkussens. 
- geldelijke bijdragen van deelnemers aan rondleidingen. 

- entreegelden en horecaomzet bij voorstellingen en uitvoeringen 

 

Beheer van het vermogen 

 
De middelen worden geïnvesteerd in de diverse projecten. Het avonturenpark, de hooibergschuur, de graanvelden, openluchttheater “De 

Speultuin”, de bouw van de historische langgevelboerderij, het waterspeelpark en eventuele toekomstige projecten worden door vrijwilligers 
van de stichting beheerd en onderhouden. 

 

Besteding van het vermogen 

 
Alle geldelijke middelen worden aangewend voor het realiseren van de doelen van de stichting, zoals hierboven beschreven. 

Bestuursleden en vrijwilligers ontvangen geen geldelijke beloning voor hun diensten,  hooguit worden  hun onkosten voor de stichting 

vergoed. 
 


