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Amsterdam ■ Als het wekenlang
warm blijft, krijgen vooral inwo-
ners in de steden het zwaar te
verduren. Door klimaatverande-
ring zal het steeds vaker en langer
heet zijn. Bovendien kan het in de
stad nog warmer zijn dan op het
platteland, legt Kluck uit. Wat
daaraan te doen? Steden moeten de
komende jaren aan de slag om de
gevolgen van de klimaatverande-
ring op te vangen. Dus anticiperen
op meer en zwaardere periode met
neerslag en langere periode van
droogte en warmte. Kluck: „Kijk,
wateroverlast is erg maar is vaak
heel lokaal. Hitte is overal en is dus
eigenlijk een veel groter probleem
dan wateroverlast.” 

Met gespecialiseerde ambtena-
ren, en andere deskundigen werkte
Kluck aan het rapport ’Een koele
kijk op de inrichting van de bui-
tenruimte: de hittebestendige
stad’. Daaraan deden tien gemeen-
ten mee zoals Haarlem, Beverwijk,
Uitgeest, Castricum, Bergen en
Heiloo. Een van de opties is om in
gemeenten meer watervoorzienin-
gen aan te leggen. Kluck: „Dat
verkoelt in het begin goed. Maar
als de zomer vordert dan warmt
het water juist op. Maar dat effect
is niet zo heel groot. Voor verkoe-
ling is het dus minder geschikt,
maar het zorgt wel voor een leefba-
re stad.” 

Versuft
Als de hitte toeslaat, is het vooral ’s
nachts niet meer te harden. Met
alle gevolgen van dien. Doden door
hittestress, minder productiviteit
op het werk en kans op meer onge-
lukken door bestuurders die ver-
suft achter het stuur zitten. Het
aantal nachten waarin de tempera-
tuur niet onder de twintig graden
komt zal toenemen. Nu gebeurt
dat gemiddeld een week per jaar,
dat gaat de komende decennia tot
vier weken per jaar plaatsvinden,
zo is de verwachting. Gemeenten
zijn bezig met het klimaatbesten-
dig maken van woonwijken. Kluck:
„Dat hoeft niet meteen, maar als je
het doet als een wijk toch aan de
beurt is voor een opknapbeurt, dan
kan binnen dertig jaar elke wijk
aangepakt zijn.” 

Het belangrijkste is volgens de
lector meer groen in de stad. „Ste-
den die hun parken met bomen
hebben weten te behouden, heb-
ben een enorme voorsprong. Want
vooral schaduw zorgt voor een
forse daling van de gevoelstempe-
ratuur. Uit onderzoek komt naar
voren dat elke inwoner binnen
driehonderd meter een groene
koele plek zou moeten hebben om
verkoeling te kunnen zoeken.
Vooral voor wijken waar inwoners
in flats wonen en geen eigen tuin

hebben, is dat belangrijk. Waarom
driehonderd meter? Dat is een
goed te belopen afstand.” Een
misvatting is volgens Kluck dat het
heel duur zou zijn om meer groen
aan te leggen. „Huizen worden
meer waard en via de ozb verdient
de gemeente dat weer makkelijk
terug. Alleen komt dat geld niet in
het potje groenbeheer terecht.” 

Pergola’s
Meer groen is niet de enige oplos-
sing. Winkelgebieden kunnen aan
de slag met het aanbrengen van
doeken boven winkelstraten zodat
winkelend publiek schaduw heeft
en woonwijken waar geen plek is

om meer bomen te planten zouden
pergola’s kunnen maken zonder
dat dat ten koste gaat van de ruim-
te, zo blijkt uit het onderzoek naar
de hittebestendige stad.

Ondertussen vliegen bij elke
hittegolf de airco’s de winkel uit,
dat schiet niet echt op bij de aan-
pak van de klimaatverandering.
Kluck: „Voor de losse airco’s geldt
dat zeker, maar als je ze koppelt
aan zonnepanelen, dan valt dat wel
mee.” In een ’aircotaks’ ziet Kluck
niks. „De energieprijzen zullen
gaan stijgen. En je ziet nu al bij de
stijging van de prijzen dat mensen
meteen energiezuiniger bezig zijn.
Zelf heb ik thuis eigenlijk altijd

twee truien aan in de winter. De
verwarming op een graadje of
zeventien, achttien en dan is het
best behaaglijk.” 

Allemaal leuk en aardig, maar
wat levert het op als inwoners de
verwarming een graadje lager
zetten, moeten grote vervuilende
bedrijven niet aangepakt worden?
Zet dat niet meer zoden aan de
dijk? Kluck: ,,Inderdaad, de nadruk
is de afgelopen jaren te veel bij de
burger komen te liggen en te wei-
nig bij grote bedrijven. De politiek
zou veel meer moeten sturen. Maar
daarnaast kun je als burger je
steentje bijdragen en de vraag
verminderen.’’

klimaat Gemeenten moeten stad hittebestendig maken omdat hittegolven vaker voorkomen

’Hitte is overal en is een groter
probleem dan wateroverlast’
Wekenlang verzengende temperaturen, Nederland ligt wakker. Met de klimaatverandering zal dat vaker
gebeuren. Vooral in de steden is de warmte niet te harden. Wat kunnen gemeenten doen om de hitte dra-
gelijk te maken? Lector-water-in-en-om-de-stad Jeroen Kluck van de Hogeschool van Amsterdam legt het
uit. 
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Kinderen zoeken verkoeling tijdens een hittegolf op de Beestenmarkt in Leiden. ARCHIEFFOTO HIELCO KUIPERS
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Doden
Hittestress leidt tot een hoger
sterftecijfer. Tijdens de hittegolf
in 2018 stierven zo’n
vierhonderd mensen meer dan
in een gemiddelde zomerweek,
zo becijferde het Centraal
Bureau voor de Statistiek.

Jeroen Kluck. FOTO HVA Als er geen ruimte is voor bomen, kan een pergola verkoeling bieden. 
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