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Symposium de klimaatbestendige stad: Inrichting in de praktijk
Datum:
Tijd:
Locatie:
Ruimte:

5 april 2017
14:00 - 17:30 uur
Hogeschool van Amsterdam, gebouw de Leeuwenburg
Auditorium

Programma
14.00 uur:

Inloop

14:30 uur:

Welkom en introductie
Jeroen Kluck
Lector Water in en om de stad, Hogeschool van Amsterdam

14:45 uur:

Voorbeeldenboek van klimaatbestendige inrichtingen
Ronald Loeve, onderzoeker Hogeschool van Amsterdam
Dit voorbeeldenboek toont de mogelijkheden van eenvoudige en haalbare klimaatbestendige
inrichtingen van woonstraten. Met dit boek laten we, aan de hand van veelvoorkomende
straatbeelden, zien dat een klimaatbestendige inrichting van woonstraten veelal eenvoudig is
en voor vlakke gebieden niet duurder hoeft te zijn dan de traditionele inrichting. We laten zien
hoe een straat klimaatbestendig ingericht kan worden, wat een klimaatbestendige inrichting
kost, maar vooral ook wat de voordelen zijn. Voor karakteristieke - en voor veel gemeenten
herkenbare - straten hebben we telkens vier inrichtingsmogelijkheden uitgewerkt met de
bijbehorende kosten en baten.
Wij willen u inspireren door de voorbeelden, zodat u hiermee ook in uw gemeente aan de slag
gaat, want Het klimaat past ook in uw straatje!

15:05 uur:

Climatescan – jouw klimaatadaptatieproject op internet
Floris Boogaard,
Lector Ruimtelijke Transformaties – Water, Hanzehogeschool Groningen
Wilt u uw klimaatbestendige inrichting op de internationale open source website Climatescan?
U kunt zich registreren op www.climatescan.nl en zelf uploaden, maar op 5 april staan er
studenten en onderzoekers voor u klaar om u meer info te geven en uw project te uploaden.
U heeft eigenlijk niets nodig. U moet wel weten op welke locatie het klimaatbestendige project
ligt en we hopen dat u er iets meer over kunt vertellen dan alleen de projectnaam. Een (link
naar) foto of video en website is een leuke toevoeging.

15:25

Pauze
Climatescan vullen

15:45 uur:

Hitte en ruimtelijke adaptatie
Lisette Klok, onderzoeker Hogeschool van Amsterdam
Een vraag waar veel gemeenten mee worstelen is in hoeverre hittestress een probleem voor
Nederlandse steden is dat specifiek met inrichtingskeuzes moet worden beperkt? Het
onderzoek naar hitte in de stad laat zien dat hitte voor gezondheid een serieus probleem is,
maar dat dat niet het enige is. Er zijn serieuze gevolgen voor water, netwerken, leefbaarheid
en de buitenruimte. Ruimtelijke adaptatie is er in eerste instantie op gericht om de
buitenruimte van de stad koel en aangenaam te houden tijdens hete dagen. Om de risicovolle
hitte-gerelateerde gezondheidsproblemen te verminderen, is ruimtelijke adaptatie niet de
meest voor de hand liggende maatregel, maar zijn gedragsaanpassingen en invoering van
lokale hitteplannen betere en effectievere maatregelen. Maatregelen tegen hittestress zouden
daarom een combinatie moeten zijn van zorg, aanpassing van gedrag, aanpassing aan
gebouwen en ruimtelijke adaptatie.
De meest voorkomende inrichtingskeuzes om verkoeling in de buitenruimte te creëren zijn
groen, schaduw en water. Het effect van deze maatregelen op de luchttemperatuur is al vaak
onderzocht, maar minder bekend zijn de effecten op de gevoelstemperatuur en de thermische
beleving. Meteorologische metingen en interviews gehouden in Amsterdam en Groningen in
2015 en 2016 laten zien dat als naar deze factoren wordt gekeken vooral schaduw tot
verkoeling leidt. Het creëren van schaduwrijke plekken is daarom een effectieve ruimtelijke
adaptatiemaatregel tegen hittestress.
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16:05 uur

De voordelen van vergroenen
Laura Kleerekoper, onderzoeker Hogeschool van Amsterdam
Groen draagt bij aan klimaatbestendig inrichten. Wat is de bijdrage van groen bij extreme
neerslag? Wat kan groen betekenen in het tegengaan van hittestress?
Ook zonder klimaatextremen heeft groen vele voordelen. Met een vertaling van de effecten
van groen in euro's kan de positie van groen in de straat worden versterkt. We presenteren
enkele effecten die in geld zijn uit te drukken en ook wat nog onzekere factoren zijn.

16:25 uur:

Afsluiting en vervolg

16:45 uur:

Borrel
Climatescan vullen

17:30 uur

Einde

Meer informatie en alle publicaties te downloaden op:
www.hva.nl/klimaatbestendigestad
Contact:
Jeroen Kluck:
Laura Kleerkoper:
Lisette Klok:
Ronald Loeve:
Floris Boogaard:

j.kluck@hva.nl
l.kleerekoper@hva.nl
e.j.klok@hva.nl
r.loeve@hva.nl
f.c.boogaard@pl.hanze.nl
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