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WE MOETEN WENNEN AAN TROPISCHE TEMPERATUREN EN HITTEGOLVEN

DERDE STEUNPAKKET
KOST 12,5 MLD. EURO

Hoogleraar
Climate
Design &
Sustainability Andy
van den
Dobbelsteen.

’Zorg voor meer schaduw’

Van onze
parlementaire redactie
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En weer was de zomer warm. Te
warm eigenlijk. Maar we moeten eraan wennen. Extreme hittegolven
zoals in augustus zullen steeds vaker voorkomen, is de verwachting.
We moeten ons dus wapenen tegen
de hitte. „Bomen moeten we zo ongeveer heilig verklaren.”

Jeroen Kluck, lector Water
in en om de stad aan de
Hogeschool van Amsterdam.
EIGEN FOTO

In de schaduw van een
parasol is het goed uit te
houden op het strand.
FOTO ANP/HH

door Koen Nederhof

D

rie zomers op rij
verliepen
extreem. Die van
2018
was
de
warmste ooit. In
2019 sneuvelde het temperatuurrecord: voor het eerst
werd het in Nederland meer
dan 40 graden. En de zomer
van 2020? Die zal iedereen,
zeker zij die thuiswerkten,
zich herinneren door de
langste serie tropische dagen ooit. O ja, en alle drie
waren ze knetterdroog,
maar toch vielen soms overlastgevende buien.

Klimaatverandering

Het past volledig in het
plaatje van klimaatverandering. Wie de KNMI-cijfers
erbij pakt, ziet dat de meest
recente hittegolf in augustus de 29e was sinds 1901.
Liefst 13 van die hittegolven
vielen in deze eeuw. Bovendien worden die hittegolven
extremer.
Temperaturen
van boven de 40 graden waren hier ondenkbaar. Toch
gebeurde het. En het zal
steeds vaker gebeuren, verwachten
deskundigen.

Maastricht heeft nu gemiddeld zes tropische dagen
per jaar, dat zouden er in
2050 volgens bepaalde scenario’s wel eens twee of drie
keer zo veel kunnen zijn.
Het klimaat verandert
dus, zoals bekend door de
uitstoot van broeikasgassen. Het wordt dus nu al, zoals bij uw verslaggever
thuis, 32,5 graden in de
woonkamer tijdens die
steeds extremere hittegolven. Wat doe je daartegen?
Het antwoord is vrij simpel.
Zorg voor schaduw en verklaar bomen heilig, zeggen
hoogleraar Climate Design
& Sustainability Andy van
den Dobbelsteen van de TU
Delft, en Jeroen Kluck, lector Water in en om de stad
aan de Hogeschool van Amsterdam.
Beiden verdiepen zich in
maatregelen om de temperatuur dragelijk te houden
in het veranderende klimaat. In mei van dit jaar publiceerde Kluck samen met
zes andere onderzoekers
het rapport ’De hittebestendige stad’, waarin beleids-

maatregelen worden voorgesteld. Drie richtlijnen komen daaruit naar voren. De
eerste: zorg ervoor dat iedereen hooguit 300 meter
hoeft te lopen naar een koe-

le plek zoals een park. Nummer twee: zorg voor schaduw op loopgebieden. De
derde: zorg voor meer
groen.
„Een boom voor je huis

(advertentie)

scheelt zo 5 graden. Die
zorgt voor schaduw op de
gevel en op straat. Daardoor
warmt ook die niet op”, zegt
Kluck. Veel groen in de stad
is essentieel om het koeler

te houden, vooral ’s nachts.
„Een veld kan makkelijk afkoelen. Maar ook je tuin onderhouden is dus van belang. Mensen die dat niet
willen, helpen mee het war-

mer te maken.”
Ook Van den Dobbelsteen
hamert op het belang van
bomen. Hoe groener de
stad, hoe koeler. Bomen zijn
een soort airco’s en een
groene straat voelt koeler
aan.
Tegelijk kunnen wij als
burgers daar weinig aan
doen. De tuin is van ons, het
plantsoen niet. En toch zijn
het onze huizen die onverkwikkelijk heet worden. Dat
ligt overigens aan de bouwstijl. Wie naar de Middellandse Zee afzakt, ziet witte
huizen met kleine raampjes
en dikke muren. „We zijn in
Nederland gewend om te
bouwen tegen de kou. Met
grote ramen, zodat het lekker licht is binnen”, vertelt
Van den Dobbelsteen.
Maar in de zomer zijn die
ramen de vijand. Vooral de
ramen op het oosten en westen. „De ramen op het zuiden kan je makkelijk uit de
zon houden met een klein
afdakje of louvers. De zon
staat dan namelijk hoog en
een klein randje geeft al veel
schaduw.” De ramen op het
westen en oosten, dat is een
ander verhaal. Daar staat de
zon bijna loodrecht op. Daar
helpt een afdakje niet tegen.
„Ik vind het dan ook onbegrijpelijk dat in het bouwbesluit nog altijd niet is opgenomen dat zonnewering
verplicht is bij nieuwbouwhuizen”, zegt de hoogleraar.
Hij pleit er bovendien voor
ramen slimmer te plaatsen.

Bouwbesluit

Kluck ziet dat iets anders,

al deelt hij wel de mening
dat het bouwbesluit strenger moet. „Je wil opnemen
dat woningen een bepaalde
hitteprestatie moeten hebben. Hoe? Dat moet je zelf
weten”, zegt hij, om later te
vertellen dat airco’s de buitentemperatuur verhogen.
„Dat is in Parijs onderzocht.
Door alle loeiende airco’s
was de buitentemperatuur
een graad hoger dan zonder.” Dan toch maar de zonwering.
Wie dat niet heeft, moet
met gordijnen in de weer.
„Of hang lakens voor je
raam, knutsel iets. Maar
zorg voor schaduw”, adviseert Kluck. Net als Van den

kan gerust 80 graden worden. Op verschillende plaatsen in Nederland zijn daken
gewit, wat zorgt voor veel
meer weerkaatsing en dus
minder warmte binnen. Een
groen dak helpt ook. „Het
geeft verkoeling, is goed
voor de biodiversiteit en
houdt wat regen vast.”
Wit is sowieso een toverwoord, zou je zeggen. In Los
Angeles loopt een proef met
wit asfalt, wat 9 graden koeler zou moeten blijven. 9
graden! Verf de stad maar
wit? Nee, benadrukt Kluck.
Dat zou verblindend zijn en
bovendien weerkaatst wit
asfalt het zonlicht, waardoor de gevoelstemperatuur
wél hoger ligt. En dat is nou
net wat je niet wilt. Dus hou
het alsjeblieft bij die daken,
stelt hij.
Ook zonnepanelen en collectoren helpen: ze nemen
energie op, en dat betekent
dat die niet de lucht kan verwarmen. „Maar dat effect is
beperkt. Slimmer is een
warmtepomp die is aangesloten op de bodem of het
oppervlaktewater. Als je ’s
zomers warmte onttrekt
aan het water, blijft dat koeler. In combinatie met een
warmte-koude-opslag is dat
ideaal in Nederland. Die
werkt zowel in de zomer als
de winter”, aldus Van den
Dobbelsteen.
Tot zover de hitte. En die
extreme regenbuien? „We
moeten eigenlijk toe naar
een nieuw systeem, waarbij
nieuwbouw bijvoorbeeld regen opslaat. Neem dat mee
in de funderingsconstructie, dat biedt
leuke mogelijkheden”, aldus
Van den Dobbelsteen. En
wij zelf? Wat
kunnen
wij
doen? Zet vooral een regenton neer, of leg een vijver
aan. Daar kan behoorlijk
wat in wegstromen. Op gemeentelijk gebied helpt reliefverschil en wadi’s (wateropvang red.). Die zien er nog
leuk uit ook, mits beplant,
zegt Kluck.
Nadeel:
zonwering,
warmtepompen en groene
daken kosten geld. „Maar ik
denk dat woningen die niet
klimaatadaptief zijn, niet
meer te verkopen zijn als dit
soort extremen in de toekomst normaal wordt”, zegt
Van den Dobbelsteen. „Dus
neem dergelijke plannen
mee als er toch onderhoud
wordt gepleegd.”

’s Zomers zijn
ramen de vijand
Dobbelsteen zit hij vol tips.
Sowieso is luchten goed, tot
het buiten heter is dan binnen. Dan moet alles dicht,
om pas ’s avonds ramen en
deuren weer tegen elkaar
open te zetten. „In de nacht
scheelt goed ventileren zo’n
5 graden in huis”, aldus
Kluck.

Witte muren

En de buitenmuren witten? „Dat werkt bij slecht
geïsoleerde spouwmuren,
maar heeft bij een moderne
woning weinig zin”, aldus
Van den Dobbelsteen. Wat
wel werkt, zegt hij, is daken
anders bedekken. Bitumen
– die zwarte asfaltlappen –

DEN HAAG • Het derde
steunpakket voor de economie, dat tot volgend
jaar zomer loopt, gaat 12,5
miljard euro kosten. De
steun wordt in de komende periode stap voor stap
afgebouwd.
Premier Rutte spreekt
van een ’omvangrijk’ pakket. Daarmee doelt hij op de
vele miljarden die worden
uitgetrokken. „Maar er is
ook veel ruimte voor de sociale kant. Er zullen momenten komen dat bedrijven het toch niet gaan redden of moeten krimpen.
Dan zullen mensen van
werk naar werk geholpen
moeten worden, dat aspect
krijgt nu meer aandacht.”
Zo trekt het kabinet onder meer ruim 1 miljard euro uit voor scholing, zodat
mensen die hun baan verliezen eventueel in een andere
sector nog aan de slag kunnen.
Ministers Koolmees (Sociale Zaken), Wiebes (Economische Zaken) en Hoekstra (Financiën) hebben het
steunpakket vrijdagmiddag
toegelicht.
Hoekstra deed dat via videoverbinding, omdat hij
vanwege verkoudheid voor

de zekerheid vanuit huis
werkt.
De economische maatregelen die het kabinet de afgelopen maanden al nam,
worden nu verlengd. Dat
gaat bijvoorbeeld om de
looncompensatie, de NOWregeling.

Afgebouwd

Die wordt gedurende de
loop van het steunpakket
wel steeds verder afgebouwd. De drempel om de
loonsteun te krijgen gaat
omhoog, en het percentage
loon dat bedrijven vergoed
krijgen gaat omlaag.

(advertentie)

Premier Mark Rutte in de
Tweede Kamer.
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De tegemoetkoming voor
vaste lasten gaat wel omhoog. Bedrijven krijgen omgerekend maximaal 30.000
euro per maand, in het
tweede pakket lag die grens
nog op 12.500 euro.
Ook wordt de bijstand
voor zelfstandigen verlengd. Daarbij komt nu wel
eerst een vermogenstoets,
naast de al bestaande partnertoets. Zelfstandigen met
genoeg eigen vermogen,
krijgen geen steun meer.

