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Mini symposium

Welkom en Introductie

Jeroen Kluck

13 november 2018



PROGRAMMA
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13:45 – 14:00 h Inloop

14:00 – 14:15 h Welkom en introductie van de dag 

(Jeroen Kluck)

14:15 – 15:00 h Hitteopgaven en hitte(stress)kaarten 

(Lisette Klok, Liesbeth Wilschut)

15:00 – 15:45 h Hittemaatregelen 

(Anna Solcerová, Lisette Klok)

15:45 – 16:00 h Pauze

16:00 - 16:45 h Ontwerprichtlijnen (Laura Kleerekoper)

16:45 – 17:15 h Afsluiting

17:15 - 18:00 h Borrel



WIE ZIJN WIJ?

Team hittebestendige stad

Laura Kleerekoper

Lisette Klok

Jeroen Kluck

Ronald Loeve

Anna Solcerova

Liesbeth Wilschut (HvA/TAUW)

Emma Daniels (WenR)

Cor Jacobs (HvA/WenR)

Floris Boogaard (Hanze)

Doutsen Krol (Hanze)

En meer onderzoekers

Linda Hooijer

Tom Schoenmaker

Gideon Spanjar

Rutger van Hogezand

Erica Barbosa
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ANDER ONDERZOEK

• COOLTOWNS

- Kleine gemeenten vergroenen tegen hitte / Interreg 2Seas

• RESILIO

- Netwerk van groenblauwe daken Amsterdam

• Klimaatwerk in uitvoering

- Kennisontwikkeling en deling gemeenten/aannemers

• Infiltrerende stad

- Infiltrerende verhardingen (hogescholen R’dam + Hanze)

• Amersfoort ‘Meet je stad’

• Koelenergie

• REALCOOL (ontwerprichtlijnen verkoelend water)

• Klimaatslimme verstedelijking
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ZOMERHITTE 2018 –

DE ULTIEME PRAKTIJKSTRESSTEST
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Index – De Bilt 2018 normaal

Gemiddelde 
zomertemperatuur (JJA)

18,9 °C 17,0 °C

Aantal warme dagen 
(Tx > 20 °C, JJA)

76 60

Aantal zomerse dagen 
(Tx > 25 °C, JJA)

37 21

Aantal tropische dagen 
(Tx > 30 °C, JJA)

8 4

Aantal tropische nachten 
(Tn > 20 °C, JJA)

1 0



2018 VERSUS KLIMAATSCENARIO’S
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KORTE EVALUATIE AFGELOPEN ZOMER
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• Vond u het persoonlijk te heet, of was het te doen?

• Waar ontstond overlast, waar ontstonden problemen?



DOELSTELLING
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Creëren van ontwerpkennis voor een hittebestendige 

openbare ruimte

1. Hitteopgave

2. Hittemaatregelen

3. Ontwerprichtlijnen



ONDERZOEKSVRAGEN (INGEKORT)

9

Hitteopgave

• Wat is de hitteopgave van een stad/wijk/straat?

• Welke data en kennis geven hier inzicht in?

Hittemaatregelen

• Welke maatregelen zijn het meest effectief en efficiënt? 

• Welke zijn toepasbaar? 

Ontwerprichtlijnen 

• Hoe vertaal je hitteopgave en -maatregelen naar ontwerprichtlijnen?

• Welke ontwerprichtlijnen werken?



WAT HEBBEN WE GEDAAN?
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• Interviews & literatuur bestudeerd

• Modelverkenningen gedaan

• Hittekaarten ontwikkeld

• Gewerkt aan standaardisatie hittestresstest

• Workshops 

• uitgevoerd: Amsterdam, Apeldoorn, RIVUS

• later: Haarlem, Breda, Eindhoven, 

Leeuwarden 

• In de media geweest



HITTEBESTENDIGE STAD
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Mini symposium

Hitteopgaven en 

hitte(stress)kaarten

Lisette Klok en Liesbeth Wilschut

13 november 2018



HITTEOPGAVE
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Onderzoeksvragen

• Wat is de hitteopgave van een stad/wijk/straat?

• Welke data en kennis geven hier inzicht in?

De hitteopgave is te duiden in

• Onderwerpen  mind-map

• Locaties  kaarten



DE ONDERWERPEN: NIEUWE MIND-MAP
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NB: alle onderwerpen waren in de media afgelopen zomer



DE ONDERWERPEN: NIEUWE MIND-MAP

14

NB: alle onderwerpen waren in de media afgelopen zomer



DE ONDERWERPEN: NIEUWE MIND-MAP

15

NB: alle onderwerpen waren in de media afgelopen zomer



DE ONDERWERPEN: NIEUWE MIND-MAP
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NB: alle onderwerpen waren in de media afgelopen zomer



DE ONDERWERPEN: NIEUWE MIND-MAP
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NB: alle onderwerpen waren in de media afgelopen zomer



STANDAARDISATIE STRESSTEST HITTE
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Wat is 
relevant?

Wie te 
betrekken?

Welke 
informatie 

is 
er/nodig?



STANDAARDISATIE STRESSTEST HITTE
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KLIMAATVERANDERING IN KAART
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KAARTEN VERTELLEN EEN VERHAAL
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KAARTEN VERTELLEN EEN VERHAAL
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• Helpt om urgentie te duiden

• Kan goed werken voor bewustwording bij 

burgers en bestuurders

• Kan kwetsbaarheid inzichtelijk maken

• Handig middel voor interne/externe 

communicatie

• Laten zien effect maatregelen

• Toetsen ontwerprichtlijnen

KAARTEN VERTELLEN EEN VERHAAL

24



25

VAN HITTEOPGAVE NAAR KAART

7 ambities/stappen voor 
ruimtelijke adaptatie



Kaarten vertellen een verhaal..
.. Als ze het goed doen
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ONDUIDELIJKHEDEN IN HUIDIGE 

(COMMUNICATIE MET) HITTEKAARTEN
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• Kaarten worden volledig voor 

waar aangezien, maar .. het is 

een representatie van een deel 

van de werkelijkheid!

• Onwetendheid over bestaan 

verschillende soorten 

temperatuur- en hittekaarten

• Het is onduidelijk voor mensen 

naar welke kaart of indicator ze 

kijken

• Onduidelijkheid over 

achterliggende model

• Kaarten worden volledig voor 

waar aangezien, maar .. het is 

een representatie van een deel 

van de werkelijkheid!

• Onwetendheid over bestaan 

verschillende soorten 

temperatuur- en hittekaarten

• Het is onduidelijk voor mensen 

naar welke kaart of indicator ze 

kijken

• Onduidelijkheid over 

achterliggende model



WELKE HITTEKAARTEN BESTAAN ER?
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TEMPERATUURKAARTEN
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PET overdag => 
standaardisatie 
hittestresskaarten

Aantal hete nachten: 
standaardisatie 
hittestresskaarten



WELKE TYPE KAARTEN HEBBEN WE AL IN NL?
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?

?

?

?



• Bijvoorbeeld gebruik om urgentie te duiden en 

prioritaire gebieden aan te wijzen

• De volgende vraag volgt: ‘Maar wat betekent dat dan?’

GEBRUIK TEMPERATUURKAART
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CONCLUSIE
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Temperatuurkaarten alleen zijn 

niet voldoende om hitteopgave 

te duiden



WAT DAN WEL?

WENSEN VAN GEMEENTEN (N=12)
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• Thema: hele hitteopgave, van gezondheid tot waterkwantiteit, 

behalve thema netwerken. 

• (Dat ligt voornamelijk bij netwerkbeheerders, of is al bekend bij 

gemeenten (bijv. bruggen))

• Schaalgrootte: van pixelniveau tot de gehele stad



TUSSENTIJDSE CONCLUSIES
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• Kaart moet simpel te begrijpen zijn

• Achterliggende model moet goed uitgelegd worden, in bijv. storymap

• Kaart moet een ‘vertaling’ van (één van de) hitteopgaven (uit de 

mindmap) zijn

• Inzicht in de hitteopgaven op gebieden buitenruimte, gezondheid, 

leefomgeving en water. Netwerken is (op dit moment) minder 

behoefte aan 

• Te gebruiken in verschillende fasen/stappen van het proces tot 

hittebestendige stad



CONCLUSIE
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Er is niet één kaart die alle 

hittethema’s kan vatten én die 

tegelijk ook simpel is
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Wat dan wel? => 

hittekwetsbaarheid!



HITTEKWETSBAARHEID
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Gezondheid

WELKE KWETSBAARHEIDSKAART IS ER NODIG?

38

Effect op de 
Leefomgeving buiten

?

?

Toename/afname bezoekers
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• Gebaseerd op literatuur

• Doorontwikkeling met kennis van 
behoefte en kennisleemten

• Hittekwetsbaarheid voor de 
mens =

• Gevoelstemperatuur overdag 
(index) +

• Inkomen

• Aantal inwoners (index) +

• % Ouderen (index) +

• Schaalniveau: per buurt

• Voor elke gemeente eenvoudig 
te maken

HITTE-

KWETSBAARHEID 

VOOR-DE-MENS-

KAART. HOE?
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KWETSBARE

FUNCTIES
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MAAR… HEBBEN WE HIER WEL WAT AAN?
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• Moeten we niet gewoon zeggen ‘elke straat hittebestendig’?!

• Dan hebben we geen kaart nodig!



TOCH NOG MEER KAARTEN?
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• Want: verschillende doelen vragen verschillende schaalgrootte

• Dé hittekwetsbaarheid is niet in één kaart te vangen

• Je wil richtlijnen toetsen (bijv. % groen, % schaduw)



Gezondheid

WELKE KWETSBAARHEIDSKAART IS ER NODIG?
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?

?

Toename/afname bezoekers

Effect op de 
Leefomgeving buiten



IDEEËN AANVULLENDE KAARTEN: VOORSTEL
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• Hittekwetsbaarheid voor de mens

• Leefbaarheid in de buitenruimte

• Toename/afname bezoekers in de buitenruimte

• Toetsingskaarten, aansluitend op ontwerprichtlijnen

• Basis: temperatuurkaarten uit standaardisatie

• Gevoelstemperatuur (PET tijdens hittegolf)

• Aantal warme nachten (luchttemperatuur/jaar)



TAKE HOME MESSAGE
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• Er is niet één kaart die alle gevolgen van hitte kan vatten én die 

tegelijk ook simpel is

• Temperatuurkaarten alleen zijn niet voldoende om de hitteopgave te 

duiden

• Hittekwetsbaarhedenkaarten kunnen helpen meer zicht te krijgen op 

de hitteopgave



VRAGEN?
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HITTEBESTENDIGE STAD

52

Mini symposium

Hittemaatregelen

Anna Solcerová & Lisette Klok

13 november 2018



HITTEMAATREGELEN
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Onderzoeksvragen

• Welke maatregelen zijn het meest effectief en efficiënt? 

• Welke zijn toepasbaar? 



CONSORTIUM MEETING APRIL

WAT MOETEN WE ONDERZOEKEN?
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met name: effect groene daken vs groene gevels en vs groen 
“op de grond” (Arnhem)

in NL veel nadruk op meer groen – maar kan ook met andere 
maatregelen

Bomen: omvang, vol., hoogte (zelf toevoegen: soort (bijv. 
loof versus naald)?)

Groene & blauwe daken in combinatie 

Bomen -> Haarlemmerolie

Water in de stad 

Windcorridors
- breedte wegen
- extra groen
- openheid

Koelte corridors

Effect van
- groene gevels
- groen daken   (Deventer)

Vergroening, particulier grondgebied

Bos – wat is het effect ’s nachts (Apeldoorn)

Is een open landschap “heide” beter voor afkoeling?

Gebouwkleuren

Bouwmaterialen

Groen icm luchtkwaliteit

Groengevels

Het effect van bomen: wat is de optimale plantafstand / 
kroondichtheid

Side effects

Grondwaterstand

Schaduwdoeken

Kleur/materiaal gebouwen + wegen/straten

Gemiddeld leeftijd: bomen van 40 -> 70 jaar brengen (Deventer)

Welk % van vergroening is minimaal nodig om het gewenste 
effect te behalen?

Effecten van alle particulier groen

Positionering v. gebouwen in relatie tot:
- wind
- schaduw
=> voor ontwerpers en ontwikkelaars

Verkoelend effect van Noordzee …(???)

Afstand tussen gebouwen, groter = beter?

Groen en groene daken op bedrijventerreinen

Koelte-effect van dakgroen icm zonnepanelen

Groene daken & gevels
- materiaaltoepassingen en kleurgebruik (gevels en 
verharding)

Publieke vs. private maatregelen

Vergroeningsscenario speellocaties



INTERVIEWS
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Maatregelen nu al ingezet

Bomen (niet specifiek voor hitte) (4x)

Minder verharding & meer groen (3x)

Vergroening (3x)

Groene daken (2x)

Toekomst?

Bomen (5x), Schaduw (2x), groene daken, 

Kwaliteit verbeteren, meer technische oplossingen, multipurpose opl., 
structuren in de stad -> niet alleen lokale oplossingen

Meer info graag

Bomen (aantal, soorten)(3x), kleuren & materialen (3x), groen (2x), groene 
daken (2x), benodigde grootte (2x), bestrating, meest effectief, 
schaduwdoek, grassoorten, oriëntatie van gebouwen…



EFFECTEN VAN EEN HITTEMAATREGEL

• Verdere toename van de 

luchttemperatuur in de stad 

voorkomen

• Aangename gevoelstemperatuur

creëren waar (veel) mensen 

vertoeven

• Voor voldoende koele plekken 

zorgen om naartoe te ‘vluchten’ 

tijdens een hete dag
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Reduceren van hitte overdag versus ‘s nachts

Reduceren van hitte op niveau stad, wijk of straat



WELKE MAATREGELEN ZIJN ER?
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Ventilatie Zonneschoorsteen

Windcorridors

Grote open vlaktes 

Straling Hoogte-breedte 

verhouding straten 

aanpassen

Lichte muren

Lichte bestrating

Witte daken

Zonnepanelen

Zonnecollectoren

Oriëntatie van 

straten

Warmte Minder auto’s

Airco’s voorkomen

Groen Bomen/leibomen

Parasols/doeken/p

ergola’s/arcades/lo

ggia’s/luifels/schutt

ingen

Gras/Struiken

Grasbetontegels

Groene gevels

Groene daken (in-

en extensief)

Groene 

wiggen/vingers in 

de stad/park

Blauw Grondwaterpeilbeh

eer

Vijvers

Meer

Singels/Grachten/S

loten

Rivier

Fonteinen

Watervallen

Vernevelingsinstall

aties

Besprenkeling 

straten

Besprenkeling 

daken

Polderdaken

Doorlatende 

verharding
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VERKOELENDE PRINCIPES

• Verdamping

• Schaduw

• Reflectie/ Absorptie

• Ventilatie



VERKOELENDE PRINCIPES
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Gebaseerd op:

• Verdamping -> verlaagt de luchttemperatuur

• Schaduw

• Reflectie/ Absorptie

• Ventilatie



VERKOELENDE PRINCIPES
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Gebaseerd op:

• Verdamping

• Schaduw -> beste voor gevoelstemperatuur

• Reflectie/ Absorptie

• Ventilatie



VERKOELENDE PRINCIPES
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Gebaseerd op:

• Verdamping

• Schaduw

• Reflectie/ Absorptie -> minder opwarming 

van oppervlakken -> kouder binnenshuis

• Ventilatie



VERKOELENDE PRINCIPES
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http://www.ess.co.at/GAIA/CASES/ARG2/mitre.htm

Gebaseerd op:

• Verdamping

• Schaduw

• Reflectie/ Absorptie

• Ventilatie -> afvoer van warme lucht, 

verlaagt gevoelstemperatuur



VERKOELENDE PRINCIPES

Verschillende opgaven  verschillende maatregelen
64

• Verdamping

• Schaduw

• Reflectie/ Absorptie

• Ventilatie

• Verminderen van 

antropogene 

warmte

→ verlaagt de luchttemperatuur

→ beste voor gevoelstemperatuur

→ koelere oppervlakken

→ afvoer van warme lucht, verlaagt 

gevoelstemperatuur

→ verergert de situatie niet verder



ONDERZOEK EFFECT MAATREGELEN
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Modellering – 2 schaalniveaus: straat en stad

Metingen – groenblauwe daken (?), schaduwvormen (?), ... 



VOORBEELD SCHAALNIVEAU STAD
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Door RAMS-TEB berekende gemiddelde luchttemperatuur op loopniveau om 15:00 
uur tijdens de hittegolf periode van 2006 zonder vergroening situatie (links) en na 
toepassing van het vergroeningsscenario (rechts).



VOORSTEL MODELLERING - STAD
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Maatregel Mogelijk (praktijk)scenario

Bomen • Verdubbeling bomenbestand
• …

Gras/struiken • Gras/struiken op alle onbenutte verharde locaties
• …

Groene daken • Alle platte daken groen
• …

Witte daken • Alle daken wit
• …

Groene
bedrijventerreinen

• Alle bedrijventerreinen rond de stad maximaal 
vergroenen incl. groene daken

• …



VOORBEELD SCHAALNIVEAU STRAAT
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Een winkelstraat…



WINKELSTRAAT HISTORISCHE BINNENSTAD
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WINKELSTRAAT HISTORISCHE BINNENSTAD

70



WINKELSTRAAT HISTORISCHE BINNENSTAD
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WINKELSTRAAT HISTORISCHE BINNENSTAD
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VOORSTEL 

MODELLERING WOON- EN WINKELSTRATEN
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Maatregel Mogelijk (praktijk)scenario

Groen • Bomenscenario’s: aantal, omvang, hoogte, 
plantafstand, kroondichtheid

• Uitsluitend laag groen
• Alle tuinen groen vs. versteend
• …

Besprenkeling • Straat aldoor nat houden
• …

Lichtgekleurde
materialen

• Straat en stoep lichtgekleurd
• Gebouwen lichtgekleurd
• …



EF-FACT CHECKER
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Een website met antwoorden op alle vragen rond hittemaatregelen:

• Welke zijn effectief, welke niet?

• Hoe werkt het?



WHAT TYPES OF GREEN ROOFS ARE THERE?
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Generally, we can distinguish between two 
types green roofs: extensive – also referred to 
simply as “green roofs”, and intensive – “roof 
gardens”. 

Extensive green roofs are usually covered by 
thin layer of substrate in which several 
different species of sedum or other drought-
resilient species grow. They are usually not 
accessible, but easy to maintain and possible 
to retrofit on existing roofs. During extremely 
dry periods irrigation might be necessary, but 
most of the time extensive green roofs are 
very low-maintenance. 

Intensive green roofs are park-like areas on rooftops; 
grass, various plants and even trees can be found on 
such roofs. Such roofs are usually accessible and used 
for recreational purposes. Intensive green roofs are 
however relatively heavy and can’t be easily added on 
existing buildings. 

Benno-Premselahuis, HvA, Amsterdam

Main attributes Extensive Intensive

Thickness of 

growing media
Below 200 mm Above 200 mm

Accessibility
Inaccessible 

(fragile roots)

Accessible (used for 

recreational puropose)

Weight 60-150 kg/m2

Above 300 kg/m2 (may 

require reinforced 

structure)

Diversity of plants

Low (usually 

mixture of sedum 

species)

High (lawn or 

perennials, shrub and 

tree)

Construction Moderately easy Technically complex

Irrigation
Often not 

necessary

Necessity of drainage 

and irrigation

Maintanance Simple Complicated

Cost Low High

Rooftop of Buddha Relic 
temple, Singapore
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Does a green roof cool the indoor area?

Does a green roof cool the outdoor area?

Is the cooling effect of a green roof 

noticeable at the street level?

What are other benefits and drawbacks of 

green roofs?

…



EF-FACT CHECKER
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Een website met antwoorden op alle vragen rond hittemaatregelen:

• Welke zijn effectief, welke niet?

• Hoe werkt het?



TAKE HOME!
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Er zijn veel verschillende hittemaatregelen: verschillen opgaven, 

verschillende schaalniveaus, verschillende principes.

Ons voorlopig advies:

• Om de luchttemperatuur in de hele stad te verminderen: zorg 

voor meer groen/blauwe oppervlakken.

• Om de gevoelstemperatuur lokaal te verbeteren: zorg voor meer 

schaduw.



HITTEBESTENDIGE STAD
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Mini symposium

PAUZE



HITTEBESTENDIGE STAD
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Mini symposium

Ontwerprichtlijnen

Laura Kleerekoper

13 november 2018



ONTWERPRICHTLIJNEN
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Onderzoeksvragen

• Hoe vertaal je hitteopgave en -maatregelen naar ontwerprichtlijnen?

• Welke ontwerprichtlijnen werken?



TAKE HOME MESSAGE

82

• Er is niet één kaart die alle gevolgen van hitte kan vatten én die 

tegelijk ook simpel is

• Temperatuurkaarten alleen zijn niet voldoende om de hitteopgave te 

duiden

• Hittekwetsbaarhedenkaarten kunnen helpen meer zicht te krijgen op 

de hitteopgave



WANNEER BEN JE HITTEBESTENDIG?

Welke ambities kun je stellen?

Wanneer is het goed genoeg?

Hoe waarborg je realisatie en effecten?



VISIE 
VERSUS

CIJFERS



KLIMAATAMBITIE HAARLEM
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Bron: Klimaatadaptatie agenda Haarlem, versie 19 (2017)

Voor perioden van droogte en/of 
hitte en lage 
grondwaterstanden delen 
partijen de ambitie dat in 2050 
aantasting van funderingen, 
ongelijkmatige zetting en schade 
aan groen, aantasting van de 
gezondheid van mensen en van 
de leefbaarheid van de stad zo 
veel mogelijk wordt voorkómen en 
de stedelijke infrastructuren zo 
veel mogelijk blijven functioneren.

VISIE



KLIMAATAMBITIE APELDOORN
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Bron: GrondRR.nl (2018)

xxx

VISIE



KLIMAATAMBITIE AMSTERDAM

87

Bron: Westindische buurt in transitie. Op weg naar een duurzame en toekomstbestendige buurt, atelier GroenBlauw (2017)

VISIE



KLIMAATAMBITIE GRONINGEN
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Het betekent ook een goede en gezonde 

leefomgeving voor bezoekers en 

bewoners, voor alle leeftijden (Healthy

Ageing), tegen de  achtergrond van 

klimaatadaptatie. Bij de inrichting van de 

openbare ruimte zijn daarom meer ruimte 

voor groen en omgaan met 

water(overlast) bijzondere aspecten, net 

als het veraangenamen van de 

verblijfsruimte met terrassen in de zon, 

meer zitgelegenheid en speelplekken voor 

de jongste bezoekers. De binnenstad is 

veel meer dan winkelen, het is de 

huiskamer van de stad.

Bron: Nieuwe stadsruimtes, Leidraad voor de openbare 
ruimte van de binnenstad van Groningen (2017)

VISIE



KLIMAATAMBITIE GRONINGEN

89

Groene leefstraten Binnenhoven

Bron: Nieuwe stadsruimtes, Leidraad voor de openbare ruimte van de binnenstad van Groningen (2017)

VISIE



VISIE 
VERSUS

CIJFERS



KLIMAATAMBITIE NIEUWEGEIN
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CIJFERS

Uitgangspunt is een toelaatbaar verschil in gevoelstemperatuur met het 
platteland op hete dagen van 3 tot 5 °C en schaduw op maximaal 1 minuut 
loopafstand

Bij nieuwe ontwikkelingen en herstructurering van de openbare ruimte is 
het uitgangspunt een verhouding van één op één tussen verharding en 
groen/ halfverhard/en of water te realiseren

In het ontwerp is klimaatadaptatie met kwalitatief en effectief stedelijk 
groen uitgangspunt

Conform het gemeentelijke boombeschermingsplan kiezen we voor 
kwaliteit boven kwantiteit, bomen met toekomst onder goede 
groeiomstandigheden, boven-en ondergronds 



KLIMAATAMBITIE PROVINCIE ZUID-

HOLLAND
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Doel van de ontwerpprincipes hittestress:

1. Comfortabel buitenklimaat nieuwbouw 

Nieuwbouw + omgeving is gemiddeld 2ºC koeler dan vergelijkbare 

oudbouw-omgeving.

Alternatief BLOC: We reduceren hittestress door de delta T tussen stad en 

belendende groene hart kleiner dan 2 graden te houden.

2. Comfortabel binnenklimaat nieuwbouw.

De nachttemperatuur binnen komt bij 7 aaneengesloten warme dagen 

niet boven 21ºC.

3. De openbare ruimte levert verkoeling en heeft geen plekken die onnodig 

opwarmen. 

CIJFERS



Visie Richtlijn Cijfers
Leefbaar % groen, schaduw Temperatuur
Vergroenen afstand tot koelte Reeks warme nachten



KLIMAATAMBITIE NIEUWEGEIN
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RICHTLIJN

Uitgangspunt is een toelaatbaar verschil in gevoelstemperatuur met het 
platteland op hete dagen van 3 tot 5 °C en schaduw op maximaal 1 
minuut loopafstand

Bij nieuwe ontwikkelingen en herstructurering van de openbare ruimte is 
het uitgangspunt een verhouding van één op één tussen verharding en 
groen/ halfverhard/en of water te realiseren

In het ontwerp is klimaatadaptatie met kwalitatief en effectief stedelijk 
groen uitgangspunt

Conform het gemeentelijke boombeschermingsplan kiezen we voor 
kwaliteit boven kwantiteit, bomen met toekomst onder goede 
groeiomstandigheden, boven-en ondergronds 



KLIMAATAMBITIE EINDHOVEN
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Om klimaatadaptatie onderdeel te maken van het beleid en het 

dagelijks handelen van de gemeentelijke organisatie wordt in 2017 

gestart met de ontwikkeling van een aantal procestools:

1) een Klimaathandreiking,

2) een Klimaattoets,

3) een Klimaatmonitor.

RICHTLIJN

Bron Klimaatplan Eindhoven 2016-2020 (2016)



KLIMAATAMBITIE EINDHOVEN
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Klimaattoets Noord-Brabant 1.0 en monitor

RICHTLIJN



KLIMAATAMBITIE EINDHOVEN
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Klimaattoets Noord-Brabant 1.0 en monitor

RICHTLIJN



RICHTLIJN VOOR STRAATINRICHTING
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LEIDSEBUURT, 

HAARLEM
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Varianten



LEIDSEBUURT GROEN IN DE STRAAT
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Het verschil in gevoelstemperatuur met de huidige situatie met een

boom op de hoek om 15uur.

1

2

3

4



RICHTLIJN VOOR STRAATINRICHTING
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RICHTLIJN VOOR STRAATINRICHTING
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RICHTLIJN VOOR STRAATINRICHTING
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RICHTLIJN VOOR STRAATINRICHTING
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RICHTLIJN VOOR STRAATINRICHTING
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ONTWERPRICHTLIJNEN
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Afstand tot koelte kaart: iedere woning binnen 300m van koelte



WIJKTYPE

VOLKSBUURT
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Pocket park



WIJKTYPE

VOLKSBUURT
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Pocket park



WIJKTYPE

VOLKSBUURT
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Pocket park



HOE CONCREET?
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Geen norm maar vrijheid aan ontwerpers



HOE CONCREET?
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Wel een norm, dan kunnen we verder ingaan op:

• % groen per wijktype

• Aanbevelingen voor 

inrichting voor verschillende 

wijktypen



HOE CONCREET?
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Geen hittebestendige straten, maar zorg voor koele verblijfsplekken 

en belangrijke looproutes



TAKE HOME!

Visie Richtlijn Cijfers
Leefbaar % groen, schaduw Temperatuur
Vergroenen afstand tot koelte Reeks warme nachten

meetbaar Keuze grenswaarden



HITTEBESTENDIGE STAD
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Mini symposium

Afsluiting

Jeroen Klok

13 november 2018



ZIJN WE OP DE GOEDE WEG?
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HITTEOPGAVE
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Mindmap - bingo

• Als stap in standaard hittestresstest

Hittekaarten

• Bewustwording, urgentie duiden, inzicht effecten maatregelen, 

ontwerprichtlijnen

• Veel soorten kaarten

• PET overdag en aantal hete nachten (als standaard)

• Temperatuurkaarten alleen niet voldoende!

• graag kaarten om verbinding naar andere beleidsvelden te maken



HITTEOPGAVE
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Hittekwetsbaarheidskaarten

• Is dit niet teveel detail?

• Is dit bruikbaar?

• Er is zeker behoefte voor

• Prioriteitstelling. 

• Voor klimaatdiscussie!

• Voor elke gevolg van de mindmap.  t.b.v. van de disussie, mag globaal.

• Bijvoorbeeld opwarming drinkwater

• Zo’n kaart helpt in een herinrichtingsproject, in oranje wijk moet meer!!

• schijnzekerheid is tricky

• Omdraaien, wijk wordt aangepakt, wat moet er nu gebeuren, welke info 

heb je nodig?

Hittekwetsbaarheidskaarten bruikbaar



HITTEOPGAVE
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• Er is niet één kaart die alle gevolgen van hitte kan vatten én die 

tegelijk ook simpel is

• Temperatuurkaarten alleen zijn niet voldoende om de hitteopgave te 

duiden

• Hittekwetsbaarhedenkaarten kunnen helpen meer zicht te krijgen op 

de hitteopgave

• Of geen verdere kaart want ‘Elke straat/wijk hittebestendig!’ ?



HITTEMAATREGELEN

121

Principes van maatregelen

Modellen voor het onderzoek van hitte

Welke maatregelen te onderzoeken

• Metingen (ook het nat maken van straten)



WELKE HITTEMAATREGELEN STAD
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• Platte daken (want daar is wat in te bereiken)

• Combineren met CO2-neutraal, groen en zon.

• Bomen of bomen in verharding….

• Gras en verdroging.

• Gevels vergroenen

• Koppelen aan waar nog wat kan. 

• Vooral aandacht voor bedrijventerreinen

• Verhardingstypen!

• Effect omvang en type boom

• Grote groenstructuren niet weghalen.

• Alle daken groen



HITTEMAATREGELEN STRAAT

123

• Mobiel groen / kleine bomen

• Groene gevels

• Legionella

• Bomen extra water ( chloride)

• Rekening te houden met orientatie.

• Let op droogte (bij nathouden straat).

• Verneveling.

• Luifels. 

• Ook toetsen op een koude dag!



HITTE EF-FACT CHECKER

Geeltjes

124



HITTEMAATREGELEN
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Er zijn veel verschillende hittemaatregelen: verschillen opgaven, 

verschillende schaalniveaus, verschillende principes.

Ons voorlopig advies:

• Om de luchttemperatuur in de hele stad te verminderen: zorg 

voor meer groen/blauwe oppervlakken.

• Om de gevoelstemperatuur lokaal te verbeteren: zorg voor meer 

schaduw.



HITTE-ONTWERPRICHTLIJNEN
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Nieuwe:

- Beter visie dan getallen! 

- Kansen pakken,  geen nieuwe kansen pakken

- Norm zit in de weg!

- Behoefte aan BIKKELHARDE normen en uitgangspunten

- I.v.m. concurrentie andere belangen

Mooie visualisaties



HITTE-ONTWERPRICHTLIJNEN
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- Percentage groen –

- Zeer geschikt

- Vaak een onnodige eis / schijnzekerheid

- Hangt af van het hoe het is ingevuld 

- Bijvoorbeeld % bladoppervlak

- 300 m naar een koele plek bruikbaar– zie ook WHO-eis

- Norm

- Relateren aan uren overschrijding

- Koppelen aan het doel 

- Variabel per locatie en doelgroep.

- Wijktypen geeft al een handige richting.

- Soms ook niet via stedelijke inrichting (zorg!).



ONTWERPRICHTLIJNEN

Visie Richtlijn Cijfers
Leefbaar % groen, schaduw Temperatuur
Vergroenen afstand tot koelte Reeks warme nachten

meetbaar Keuze grenswaarden



ZIJN WE OP DE GOEDE WEG?
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Tips, hebben we gehoord

Graag meer tijdens de borrel.



VRAGEN?

DANK EN BORREL
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