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Zomers warm!

CREATING TOMORROW

http://www.hva.nl/klimaatbestendigestad
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HITTEOPGAVE
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► Wat is de hitteopgave van een stad, wijk of 

straat?

► Welke data en kennis geven inzicht?
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DE HITTEOPGAVE – RUIMTELIJKE ADAPTATIE

► Stad en buitenruimte bij hitte leefbaar en comfortabel houden 

► Alle niet-acceptabele gevolgen van hitte tegengaan
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HITTE NU EN IN DE TOEKOMST
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EFFECTEN STEDELIJK GEBIED OP HITTE

► ‘s Avond en ‘s nachts een hogere luchttemperatuur 

(het stedelijk hitte-eilandeffect)

► Overdag de gevoelstemperatuur onaangenaam hoog



7

GEVOLGEN VAN HITTE

Titel presentatie
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GEVOLGEN VAN HITTE

De hitteopgave: alle niet-acceptabele gevolgen 

van hitte die moeten worden tegengegaan door 

aanpassingen in de buitenruimte.
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HITTEKAARTEN

Zeven categorieën hittekaarten
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ADVIES: GEBRUIK DRIE TYPEN HITTEKAARTEN
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ADVIES: GEBRUIK DRIE TYPEN HITTEKAARTEN

1. Temperatuurkaarten – waar is het heet?
• het aantal warme nachten 

Kaart met het aantal warme nachten
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ADVIES: GEBRUIK DRIE TYPEN HITTEKAARTEN

1. Temperatuurkaarten – waar is het heet?
• het aantal warme nachten 

• de gevoelstemperatuur (PET) overdag;

Kaart van de gevoelstemperatuur (PET)



13

ADVIES: GEBRUIK DRIE TYPEN HITTEKAARTEN

1. Temperatuurkaarten – waar is het heet?
• het aantal warme nachten 

• de gevoelstemperatuur (PET) overdag;

2. Hitterisicokaarten – waar is hitte een probleem?

Hitterisico-voor-de-mens kaart  
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ADVIES: GEBRUIK DRIE TYPEN HITTEKAARTEN

1. Temperatuurkaarten – waar is het heet?
• het aantal warme nachten 

• de gevoelstemperatuur (PET) overdag;

2. Hitterisicokaarten – waar is hitte een probleem?

3. Toetsings- of maatregelenkaarten – waar zijn 

maatregelen of ontwerprichtlijnen nodig?

Afstand-tot-koelte kaart



MAATREGELEN
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► Welke maatregelen zijn effectief? 

► Welke zijn toepasbaar? 
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HITTEMAATREGELEN – TWEE DOELEN

► Stadsbreed de luchttemperatuur verlagen

► Lokaal voldoende koele plekken creëren met een 

lage gevoelstemperatuur
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VERKOELINGSPRINCIPES

► Verdamping

► Beschaduwing

► Ventilatie

► Reflectie
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HOE GROOT IS HET EFFECT?
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HOE GROOT IS HET EFFECT?

Titel presentatie

Luchttemperatuur

25% groendak + 30% meer bomen
en plantsoenen: 
(Kleerekoper et al., 2018)

tot 2 °C overdag en
1 °C ‘s nachts

Water: een groot meer
(Theeuwes et al., 2013)

tot 1,5 °C

Toename fractie groen 
met 10 procentpunt 
(Steeneveld et al., 2011; 
Heusinkveld et al., 2014)

tot 0,5 °C

Gevoelstemperatuur
(PET)

Schaduw bomen/gebouwen
(Klok et al., 2019)

12 tot 22 °C

Gras  (Klok et al., 2019) tot 4 °C

Kleine waterlichamen
(Jacobs et al., 2020)

tot 1,5 °C

Schaduw (bomen) 
(Heusinkveld et al., 2011; 2014)

~15 °C
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MAATREGELEN LOKAAL - MODELRESULTATEN



EF-FACT CHECKER
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www.hva.nl/klimaatbestendigestad

https://www.hva.nl/kc-techniek/gedeelde-content/contentgroep/klimaatbestendige-stad/klimaatbestendige-stad.html
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ADVIES: TWEE DOELEN MET MAATREGELEN

► Stadsbreed de luchttemperatuur verlagen

► Lokaal voldoende koele plekken creëren met een 

lage gevoelstemperatuur

VERDAMPING! 10 procentpunt meer groen 

leidt tot een verkoeling van ongeveer 0,5 ºC. 

SCHADUW! In de schaduw is de 

gevoelstemperatuur 10-15 ºC lager. 
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HITTERICHTLIJNEN
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► Hoe vertaal je hitteopgave en -maatregelen 

naar ontwerprichtlijnen?

► Welke richtlijnen werken in de praktijk?
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HOE RICHT JE DIT HITTEBESTENDIG IN?
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ONTWERPRICHTLIJNEN

► Ontwerpers → voldoende vrijheid

► Gemeenten → toetsbare doelen

Richtlijnen, tussen visie en temperatuurwaarde
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TWEE DOELEN - DRIE ONTWERPRICHTLIJNEN

Lokaal voldoende koele plekken creëren (gevoelstemperatuur)

Stadsbreed de luchttemperatuur verlagen
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TWEE DOELEN - DRIE ONTWERPRICHTLIJNEN

Lokaal voldoende koele plekken creëren (gevoelstemperatuur)

1. Afstand tot koelte: Binnen 300 m van elke woning ligt een aangename, 

koele verblijfsplek in de buitenruimte.

Stadsbreed de luchttemperatuur verlagen
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AFSTAND TOT KOELTE

► Afstand < 300 m

► Koele plek: minimaal 200 m2

met PET <35 ºC

► Wel: bankjes, ligweides, groen 

en water

► Niet: privégroen, smal groen, 

langs drukke wegen
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TWEE DOELEN - DRIE ONTWERPRICHTLIJNEN

Lokaal voldoende koele plekken creëren (gevoelstemperatuur)

1. Afstand tot koelte: Binnen 300 m van elke woning ligt een aangename, 

koele verblijfsplek in de buitenruimte.

2. Schaduw op loopgebieden: Voldoende schaduw op looproutes op het 

heetst van de dag.

Stadsbreed de luchttemperatuur verlagen
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SCHADUW OP LOOPGEBIEDEN

► Looproutes in binnensteden minimaal 

40% schaduw
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SCHADUW OP LOOPGEBIEDEN

► Loopgebieden in buurten minimaal 

30% schaduw



33

TWEE DOELEN - DRIE ONTWERPRICHTLIJNEN

Lokaal voldoende koele plekken creëren (gevoelstemperatuur)

1. Afstand tot koelte: Binnen 300 m van elke woning ligt een aangename, 

koele verblijfsplek in de buitenruimte.

2. Schaduw op loopgebieden: Voldoende schaduw op looproutes op het 

heetst van de dag.

Stadsbreed de luchttemperatuur verlagen

3. Percentage groen: Het percentage groen binnen een buurt is groter 

dan een bepaalde ondergrens. 
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PERCENTAGE GROEN

► Voorstel streefwaarde per 

wijktype: gemiddeld percentage 

groen plus de standaarddeviatie.



35

ONS ADVIES - DRIE ONTWERPRICHTLIJNEN

Lokaal voldoende koele plekken creëren (gevoelstemperatuur)

1. Afstand tot koelte: Binnen 300 m van elke woning ligt een aangename, 

koele verblijfsplek in de buitenruimte.

2. Schaduw op loopgebieden: Voldoende schaduw op looproutes op het 

heetst van de dag.

Stadsbreed de luchttemperatuur verlagen

3. Percentage groen: Het percentage groen binnen een buurt is groter 

dan een bepaalde ondergrens. 
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ONTWERPRICHTLIJNEN IN DE PRAKTIJK



37

Vragen?
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AFSTAND TOT KOELTE VOOR APELDOORN

Webinar De Hittebestendige Stad

► Monique

Wanneer een aangename koele verblijfsplek?
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Vragen?



HUISWERK

Webinar De Hittebestendige Stad
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- Uitwerking van hitte richtlijnen in case

- Koele plekken

- %schaduw

- %groen



UITWERKING VAN HITTE RICHTLIJNEN IN CASE

Webinar De Hittebestendige Stad
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Kies een gebied als case dat voldoet aan:

► Buurt of locatie (met 300m rondom)

► Liefst een karakteristieke wijktypologie

► Waar je vragen hebt over hitte en daar iets mee wilt

Geef de keuze nu of uiterlijk 16 september aan ons door.



UITWERKING VAN HITTE RICHTLIJNEN IN CASE

Webinar De Hittebestendige Stad
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Onderzoek aangename koele verblijfsplekken (AKVP):

► Bekijk PET-kaart en markeer koele plekken

► 1e definitie koele plekken (schaduw)

► Maak selectie van (mogelijke interessante) AKVP’s zijn (excuus voor de 

afkorting)`

► Bezoek deze plekken en beoordeel of het een AKVP is

► Pas zo nodig de selectie van koele plekken aan

► Bekijk welke huizen binnen 300 m liggen

► Is 300m de juiste afstand?

► Wat zijn goede richtlijnen voor een AKVP?



UITWERKING VAN HITTE RICHTLIJNEN IN CASE

Webinar De Hittebestendige Stad
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Onderzoek het %schaduw in je casus:

► Kies of je %schaduw in een buurt of op een hoofdroute wilt beoordelen

► Kies de buurt of route

► Bepaal het oppervlak van het loopgebied in de buurt of route

► Bepaal het oppervlak schaduw op de loopgebieden om 14uur (bij geen 

toegang tot schaduw kaart: op PET kaart in GIS is alles met temperatuur 

onder 35 graden waarschijnlijk schaduw)

► Bereken het percentage schaduw. 

Is dat hoger of lager dan 30% per buurt of 40% op hoofdroute?



UITWERKING VAN HITTE RICHTLIJNEN IN CASE

Webinar De Hittebestendige Stad
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Onderzoek het %groen van je casus:

► Hoeveel groen is er op basis van de NDVI kaart?

Van hoofdwegen en parken alleen een buffer van 10 meter meenemen.

► Vergelijk dit met het % groen per wijktype in het rapport Koele kijk pag. 125
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Vragen?



UITWERKING VAN HITTE RICHTLIJNEN IN CASE

Webinar De Hittebestendige Stad
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► Maak afspraak met Laura, Jeroen en Monique over de 1e bevindingen

► Werk nader uit en presenteer op 1 oktober

Mailadressen en telefoonnr:

Jeroen j.kluck@hva.nl 06-51707783

Laura l.kleerekoper@hva.nl 06-21155990

Monique monique.degroot@tauw.com 06-15380949

Ruben ruben.keizer@tauw.com 06-53353367

Luc l.b.van.zandbrink@hva.nl 06-38316335
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