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CREATING TOMORROW
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1. Wat is het probleem? Wat is de 

hitteopgave van een stad, wijk of 

straat?

2. Welke inrichtingsmaatregelen zijn 

effectief?

3. Welke ontwerprichtlijnen werken in 

de praktijk?

DE HITTEBESTENDIGE STAD

Link naar rapport

of mail naar j.kluck@hva.nl

https://www.hva.nl/binaries/content/assets/subsites/kc-techniek/publicaties-klimaatbestendige-stad/hva_2020_hittebestendige_stad_online.pdf
https://www.hva.nl/binaries/content/assets/subsites/kc-techniek/publicaties-klimaatbestendige-stad/hva_2020_hittebestendige_stad_online.pdf
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HITTE NU EN IN DE TOEKOMST EN IN 2020
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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
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GEVOLGEN VAN HITTE

Titel presentatie

hittebestendigestad.nl/mindmap/  

Gebied, 

Gebouw,

Gebruiker



HITTEMAATREGELEN – EF-FACT CHECKER, (DEZE LINK)
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www.hva.nl/klimaatbestendigestad

https://www.hva.nl/kc-techniek/gedeelde-content/contentgroep/klimaatbestendige-stad/resultaten/effact-checker.html
http://www.hva.nl/klimaatbestendigestad
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HOE RICHT JE DIT HITTEBESTENDIG IN?
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TWEE DOELEN - DRIE ONTWERPRICHTLIJNEN

Lokaal voldoende koele plekken creëren (gevoelstemperatuur)

Stadsbreed de luchttemperatuur verlagen
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ONTWERPRICHTLIJNEN IN DE PRAKTIJK
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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
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PERCENTAGE GROEN

► Voorstel streefwaarde per 

wijktype: gemiddeld percentage 

groen plus de standaarddeviatie.

Het percentage groen per wijktype van vier steden (Amsterdam, Utrecht, Haarlem en Breda), met in 

donker groen de gemiddelde waarde en in lichtgroen de standaard deviatie naar boven. De bovenkant 

van de lichtgroene vlakje is voorgesteld als streefwaarde. (NB: aangepaste versie van fig 4.15 uit 

eindrapport van de hittebestendige stad (Kluck et al, 2020)
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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

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

dan een bepaalde ondergrens. 

Bomen het meest effectief, ➔

zowel schaduw (koele plek) als verdamping
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DISCUSSIE

Webinar De Hittebestendige Stad

► Vragen, opmerkingen?

►Stelling

►Klimaatadaptatie (aanpassen aan nieuwe situatie) zonder 

klimaatmitigatie (voorkomen klimaatverandering) is dweilen met de 

kraan open.

►Gebruik adaptatie om bewoners bewust te maken van 

klimaatverandering.


