
Ontharding Frans 
Van 

Heymbeecklaan





Wat staat er op het 
programma vanavond?

Welkom
Informeren over het project
Bewoners aan het woord - twee keer in kleine 

groepjes
Afsluiten van de avond















aangenamere 
leefomgeving



Waarom ontharding in de wijk 
Ertbrugge



Frans Van Heymbeecklaan

Onderzoek toont aan dat het landschap Ertbrugge een 
verkoelend effect kan hebben op Deurne. Dat verkoelend effect 
gaat nu grotendeels verloren door de verharding in de 
omliggende straten.



Frans Van Heymbeecklaan

• We kunnen samen de huidige wateroverlast in de straat 
aanpakken

• We versterken samen het recreatieve karakter van de straat

• Samen maken we de straat kindvriendelijker

• Aanwezigheid van private voortuinen vergroot eventueel de 
mogelijkheden voor ontharding

• Herkenbaar straatprofiel zorgt voor grote mogelijkheden naar 
kopieerbaarheid



Ontharding in de wijk 
Ertbrugge - stap voor stap



Van projectidee naar 
realisatie via participatie

1. Keuze straat en kerngroep bewoners starten
2. Werken naar projectdefinitie = minimale 

randvoorwaarden vastleggen
3. Werken naar voorontwerp
4. Proefopstellingen
5. Definitief ontwerp + aanbesteding
6. Uitvoering



Bewoners aan het 
woord



Langetermijnvisie

Fase van projectdefinitie
=

Samen leggen we de randvoorwaarden vast van 
dit project 

=
 We zetten een visie uit voor de Frans Van 
Heymbeecklaan als klimaatrobuuste straat



Langetermijnvisie

Algemene randvoorwaarden:

• Bereikbaarheid hulpdiensten
• Bereikbaarheid garages en voordeuren
• Maximale ontharding



Langetermijnvisie

Met welke zaken moeten we technisch zeker 
rekening houden op korte termijn:

• de riolering wordt niet vernieuwd
• het aantal parkeerplaatsen in de straat blijft 

gelijk



Van gedachten wisselen

Doel = samen een visie vormen voor de Frans Van Heymbeecklaan als 
klimaatrobuuste straat

Hoe?

Bewoners denken samen met projectpartners na over vier thema’s.

Waarom?

Input voedt het voorontwerp



Van gedachten wisselen

 Groep 1 Groep 2

Thema’s • Wateroverast 
verminderen

• Straat verkoelen

• Ruimte voor plant en 
dier

• Ontmoeting



Oogst

• Wateroverlast verminderen
• Straat verkoelen
• Ruimte voor plant en dier
• Ontmoeting



De straat maken, 
dat doe je samen



Hoe nog meer bewoners 
betrekken?

Straatambassadeurs als spilfiguren

Zichtbaarheid in de straat, vergroot betrokkenheid:
• groot bord in de straat met oproep / QR-code?
• borden in de tuin met een favoriet idee van elke 

ambassadeur?
• proefopstellingen als communicatie?



Bedankt!


