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Naar een duurzame economie 
op Kranenmortel Deurne
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Programma en deelnemers
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Programma

1. Opening, aanleiding en doel van de bijeenkomst

2. Terug kijken eerste sessie Klimaatadaptatie

3. Kansenkaart Kranenmortel
• Presentatie Du Pré Groenprojecten/ Gebr. Swinkels
• Oplossingen bespreken

4. Concrete acties afspreken
• Wat gaan we realiseren: korte en langere termijn?
• Wie doet mee: voortrekkersrol en koplopers?
• Wie halen we erbij?
• Wie draagt wat bij?
• Hoe gaan we het doen? 

5. Acties en afspraken voor het vervolg

6. Afsluiting
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Deelnemers

Frank van Kalkeren - Eurofast
Guus Swinkels - Gebr. Swinkels
Jan Martens - Riton Deurne & Bestuur 
Parkmanagement Peelland
Julius Lutters – De Waal Staal B.V.
Kristie van Os - Gemeente Deurne
Mark Vloet - Du Pré Groenprojecten
Martien Bots - Bots Bouwgroep
Mirjam van Asten - Parkmanagement Peelland

Patrick van de Mortel – Saucecompany BV
Ruud Vos - Gemeente Deurne
Twan van Doorne - Ondernemend Deurne
Vincent Snels - Gemeente Deurne
Wim Swinkels - Gebr. Swinkels
Xander Stoot - Gemeente Deurne
Rob Bogman - VNO-NCW Co-creatie 
Marc Kerstens - VNO-NCW Co-creatie
Bart Megens - Attero (afw. i.v.m. vakantie)
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Terugblik eerste Co-creatiesessie
Klimaatadaptatie 
9 november 2022
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Eerste Co-creatiesessie Klimaatadaptatie
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Eerste Co-creatiesessie Klimaatadaptatie
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Eerste Co-creatiesessie Klimaatadaptatie: voorbeelden concrete oplossingen

Wateropvang, waterbuffers, wadi’s

Verticaal groen

Toevoegen groen 

Bloemrijke perken en groenstroken

Groene wandelpaden
Groene daken en hemelwater afkoppelen

BioBooster 22m2 (=2 P-plaatsen)

Communiceren en inspireren

Monitoren, sensoring en dataverzameling:
• Luchtkwaliteit
• Temperatuur
• Wateropvang
• Biodiversiteit tellen
• CO2 opslag
• ...

Ontharden, groen parkeren, laden en lossen

Wintervoedselakker
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Meerwaarde klimaatadaptatie:
wetenschappelijke feiten
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Meerwaarde Klimaatadaptatie: wetenschappelijke feiten*

* Bron: Handleidingen Branchevereniging VHG – De Levende Openbare Ruimte 
(https://onlinetouch.nl/vhg/vhg---handleiding-de-levende-openbare-ruimte?html=true#/0/) & Het 
levende gebouw (https://onlinetouch.nl/vhg/branchevereniging-vhg---handleiding-het-levende-
gebouw?#/0/) 

https://onlinetouch.nl/vhg/vhg---handleiding-de-levende-openbare-ruimte?html=true#/0/
https://onlinetouch.nl/vhg/branchevereniging-vhg---handleiding-het-levende-gebouw?#/0/
https://onlinetouch.nl/vhg/branchevereniging-vhg---handleiding-het-levende-gebouw?#/0/
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Reacties 1e Co-creatiesessie
Klimaatadaptatie
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Gezondheidsaspect krijgt 
een steeds belangrijkere rol. 
Wensen voor prettige en 
gezonde werkomgevingen.

Waterschap Aa en Maas:
Er valt niet meer regen, maar 
wel korteren/ hevigere buien. 

Omvorming: waterberging en 
aanpassing verharding naar groen.

Waterschap Aa en Maas 
heeft subsidies voor groene 
daken en afkoppelen 
regenwater

Aanwezige bedrijven 
willen als 
ambassadeur naar 
voren treden!
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Resultaten & acties - 1e Co-creatiesessie klimaatadaptatie

1. Ontwikkelen van een gezamenlijke kansenkaart voor het hele gebied inclusief de ontwikkelingen op 
Kranenmortel Zuid: voor de korte en de lange termijn. 

2. Stimuleren van maatregelen in de openbare ruimte en op eigen bedrijfspercelen.

3. Inventarisatie ruimte maken voor groen en water, zoals verminderen parkeerplaatsen in combinatie 
met centraal parkeren.

4. Organiseren van gebiedsgerichte samenwerking voor verdere verkenning, ontwerp en realisatie.

5. Kennisuitwisseling met andere bedrijventerreinen. 



14

Klik om stijl te bewerken

Kansenkaart Kranenmortel



KLIMAATADAPTATIE 
KRANENMORTEL, DEURNE 



INDICATIE
WATEROVERLAST EN SCHADE 

Toename 

wateroverlast bij 

hevige buien 

Op veel plaatsen meer 

dan 15 cm water op 

straat

Risico op waterschade

Bron: Klimaateffectatlas



INDICATIE
HITTESTRESS

Op een hete zomerdag is 

de gevoelstemperatuur 

hoog en oncomfortabel: 

matige tot hoge 

hittestress.

Meer vraag naar koelen

Mensen zijn minder  

productief

Bron: Klimaateffectatlas



VERSTENING 
VERHARDING

Bron: Klimaateffectatlas

> 80% van het gebied is 

versteend en verhard

Beperkte ruimte voor 

groen, water en 

biodiversiteit



HET GEBIED
KRANENMORTEL



KANSENKAART
KRANENMORTEL 

Om problemen zoals wateroverlast/schade en hittestress te verminderen op industrieterrein Kranenmortel in Deurne 

zijn er mogelijkheden om de huidige situatie aan te passen:

Vergroenen van daken

Vergroenen van hekwerken

Vergroenen van gevels

Vergroenen van parkeerplaatsen

Vervangen verharding door halfverharding

Omvormen van gazon naar kruidenrijk grasland met waterbuffer

Omvormen van gazon naar (vaste)beplanting

Planten van Tiny Forest / Bio Boost bos

Planten van bomen

Aanpassen van het beheer



EUROFAST 
HUIDIGE SITUATIE  

Eurofast

Indumastraat 18, Deurne

Op de nieuwbouw locatie van Eurofast 

is niet heel veel ruimte voor groen.

Des te belangrijker om deze ruimte

goed te benutten, veel biodiversiteit

toe te voegen en het waterbergend

vermogen te optimaliseren.



EUROFAST
SFEERBEELD TERREIN



ATTERO
HUIDIGE SITUATIE

Attero 

Energiestraat 22, Deurne

Groenstroken met enkel gazon 

dragen weinig bij aan 

biodiversiteit. Tijdens regenval 

stroomt het veel regenwater af. 

Het heeft weinig uitstraling.

Doorzichtige hekwerken 

waardoor er van alle zijden zicht 

is op zowel eigen terrein als het 

terrein van de buren.

..



ATTERO
NIEUWE SITUATIE Bloemenmengsel 

Waterberging  



ATTERO
NIEUWE SITUATIE

Beplanting tegen hekwerk, 

gemende haag met diverse soorten 



ATTERO
NIEUWE SITUATIE

Heesterbeplanting 



THE SAUCECOMPANY
HUIDIGE SITUATIE  

Saucecompany BV

Voltstraat 22, Deurne 

Parkeerplaatsen bestaan uit 

klinkerverharding, die nauwelijks 

waterdoorlatend is, waardoor het 

water bij hevige regenval bijna 

volledig afstroomt naar de kolken. 

Op zonnige, hete dagen in de 

zomer ontstaat hitte-stress.

Doorzichtige hekwerken waardoor 

er van alle zijden zicht is op zowel 

eigen terrein als het terrein van de 

buren.



THE SAUCECOMPANY
NIEUWE SITUATIE

Groenparkeren



THE SAUCECOMPANY
NIEUWE SITUATIE

Beplanting tegen hekwerk



THE SAUCECOMPANY
NIEUWE SITUATIE

Sedumbegroeiing op dakbedekking 



THE SAUCECOMPANY
NIEUWE SITUATIE

Grindstrook rondom pand, grind Ø40-60mm 



OPENBAAR GEBIED
HUIDIGE SITUATIE  

Strook aan de Indumastraat

Strook aan de Geijzerstraat

Veld bij rotonde Liesselseweg – Energiestraat 

Groenstroken met intensief gemaaid gazon en bomen, weinig biodiversiteit en infiltrerend vermogen. 



OPENBAAR GEBIED
NIEUWE SITUATIE

Bloemenweide 

Zitelementen 



OPENBAAR GEBIED
NIEUWE SITUATIE

Bloemenweide 

Zitelementen 



UITGEWERKTE MAATREGELEN
PRIJSKAARTJE

Maatregel Prijskaartje

Vergroenen van daken v.a. € 65,00 per m2

Vergroenen van parkeerplaatsen v.a. € 65,00 per m2

Aanpassen van het beheer v.a. € 0,00 per m2

Vergroenen van hekwerken v.a. € 40,00 per m1

Vervangen verharding door halfverharding v.a. € 50,00 per m2 

Omvormen van gazon naar kruidenrijk grasland met waterbuffer v.a. € 12,00 per m1voor het bloemenmengsel

Omvormen van gazon naar (vaste)beplanting v.a. € 40,00 per m2

Tiny Forest / Bio Boost bos € 6.000,00

Bomen v.a. € 250,00 per stuk



Dank voor uw aandacht 
samen voor een groene toekomst 

Gerealiseerd:

Omvormen bermen 

Stiphoutse Dreef, Helmond 

Gerealiseerd:

Vergroenen bedrijventerrein 

Lavans, Helmond 



37

Klik om stijl te bewerken

Aan de slag
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Reacties aanwezigen - vervolg Co-creatiesessie klimaatadaptatie

Saucecompany/ Patrick van de 
Mortel:
Veel van de voorstellen willen we 
overnemen voor realisatie op ons 
perceel.
De vergunningsaanvraag in mei is 
een belangrijk moment!

De Waal Staal/ Julius 
Lutters:
We zijn geïnteresseerd in 
groene gevels en 
hekwerken en willen daarin 
investeren. Graag doen we 
mee met de kansenkaart!

Riton Deurne/ Jan Martens:
We hebben interesse in groene 
gevels. Ook wij doen graag 
mee met de kansenkaart! 
Ook willen we met de 
gemeente kijken naar 
parkeerplaatsen.

Parkmanagement Peelland/ 
Jan Martens:
Wat gebeurt er met het 
budget van het onderhoud 
van de openbare ruimte? 
De kosten voor de 
uitvoering zullen omhoog 
gaan.

Gemeente Deurne/ 
Vincent Snels:
Opstellen 
programma op 
korte termijn, zodat 
de plannen mee 
kunnen in de 
begroting van 2024.

Ondernemend Deurne/ Twan van 
Doorne:
Betrek verenigingen bij het 
onderhoud op Kranenmortel.

Parkmanagement Peelland/ 
Mirjam van Asten:
Onderzoek naar 
Ondernemersfonds/BIZ.

Eurofast/ Frank van 
Kalkeren:
We zijn over de kansenkaart 
en gaan veel van de opties 
opnemen in onze plannen. 
De optie van groen dak 
staat nog ter discussie.

Saucecompany/ Patrick van de 
Mortel:
Geïnteresseerd om op korte 
termijn de parkeerplaats van de 
sportvereniging te gebruiken en 
samen met de gemeente te 
onderzoeken wat de 
mogelijkheden naar de toekomst 
zijn.
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Snelle start en zoveel mogelijk doen en realiseren
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Beelden Mobiliteit

Flexibele parkeergarage Van Rooi Meat in Helmond. Vier verdiepingen: 426 
parkeerplaatsen voor medewerkers en 18 vrachtwagens. NB aan te vullen 
met groen, zonnepanelen, laadpalen et cetera.

Parkeergarage Plus Ultra op de campus van 
Wageningen University & Research. Aan 
alle zijden van de parkeergarage zijn 
klimplanten toegevoegd aan de 
staalconstructie, deze geven de 
parkeergarage een groene uitstraling. Door 
een toenemende vraag naar fietsparkeren, 
biedt parkeergarage Plus Ultra niet alleen 
plaats voor 322 auto's, maar ook aan 
fietsen. De parkeergarage beschikt over 40 
laadpalen.
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Vervolgstappen & afspraken

VERVOLGSTAPPEN

1. Riton Deurne en De Waal Staal toevoegen aan 
de kansenkaart. 

2. Opstellen programma Duurzame economie op 
Kranenmortel i.s.m. Gemeente Deurne

3. Toewerken naar realisatie voor de verschillende 
opgaven vanuit het programma.

AFSPRAKEN

• Du Pré Groenprojecten en PMP maken afspraak 
met Riton Deurne en De Waal Staal. Uitwerking 
door Du Pré Groenprojecten.

• Gemeente Deurne, PMP en VNO-NCW Co-
creatie stellen programma op. Te bespreken met 
Wethouder Tom Oomen.

• Vervolg op programma uitvoeren vanuit het 
programma.
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