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www.hva.nl/klimaatbestendigestad

http://www.hva.nl/klimaatbestendigestad
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www.nos.nl



4

www.nrc.nl



GROEN EN WATER ZIJN KOELER
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Ronda et al., 2017Urban ClimaAdApp

http://journals.ametsoc.org/doi/abs/10.1175/BAMS-D-16-0297.1
https://www.wur.nl/nl/nieuws/Urban-ClimAdApp-moet-het-Amsterdamse-stadsklimaat-draaglijker-maken.htm
https://www.wur.nl/nl/nieuws/Urban-ClimAdApp-moet-het-Amsterdamse-stadsklimaat-draaglijker-maken.htm
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www.hva.nl/klimaatbestendigestad Klok et al., 2016

http://www.hva.nl/klimaatbestendigestad
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212095516300499


3 SOORTEN ADAPTATIEMAATREGELEN
1. Sociale domein: zorgplannen, tropenroosters, 

openingstijden, gedrag

2. Gebouwen: zonwering, ventilatie, klimaatbeheersing

3. Ruimtelijke inrichting: groen, schaduw, water,…
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HITTEMETINGEN IN AMSTERDAM

Welke inrichtingsvormen zijn het koelst en meest aangenaam tijdens 
hete zomerdagen?
• Water
• Groen/gras
• Schaduw gebouwen
• Schaduw bomen

Een koele plek is meer dan een plek met een lage luchttemperatuur!
© HvA © Lisette Klok



GEVOELSTEMPERATUUR

Thermal index: PET physiological equivalent temperature
(Höppe and Mayer, 1987)

Bron: http://www.transsolar.com/approach/transsolar-academy/2014/mahrooh-basar © Lisette Klok



12 DAGEN, 21 LOCATIES, 2000 INTERVIEWS
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21 MEETLOCATIES
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LUCHTTEMPERATUUR -
LEIDSEPLEIN VS VONDELPARK
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PET -
LEIDSEPLEIN VS VONDELPARK
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VERKOELEND EFFECT VAN WATER, 
GROEN/GRAS EN SCHADUW

14



15

HET CREËREN VAN SCHADUWRIJKE PLEKKEN IS 
EFFECTIEF IN HET VERMINDEREN VAN HITTE

© Thomas Klomp



SAMENGEVAT
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• Extreme hitte heeft veel verschillende gevolgen voor 
de stad.

• Ruimtelijke adaptatie is vooral een maatregel om de 
buitenruimte leefbaar te houden.

• Een koele plek is een plek met een lage 
luchttemperatuur en een lage gevoelstemperatuur.

• Schaduw is een effectieve maatregel tegen 
hittestress.

• Bomen zijn vanwege het schaduweffect een betere 
keuze dan gras of water.



BINNENKORT IN PLAN AMSTERDAM:

17



MAAR…

• Wanneer vinden we een stad of ontwerp voldoende 
hittebestendig? 

• Welke ontwerpeisen moeten we aanhouden voor een 
hittebestendige inrichting?

 Focus van RAAK-onderzoeksproject 2019

Afstand tot koele plek



Lisette Klok
e.j.klok@hva.nl
www.hva.nl/klimaatbestendigestad

http://www.hva.nl/klimaatbestendigestad


MINI-SYMPOSIUM
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MINI SYMPOSIUM  
VALUES, COSTS AND BENEFITS OF CLIMATE ADAPTATION 

Donderdagmiddag 23 november 2017 
 

   

 

Tijdens deze middag presenteren Marco Carreira Silva (University of Copenhagen) en Laura 
Kleerekoper (Hogeschool van Amsterdam) de resultaten van hun onderzoek. Wat zijn de kosten en 

baten van klimaatadaptief inrichten? Marco richt zich hierbij op de meerwaarde van duurzame stedelijke 
afwateringssystemen (denk bijvoorbeeld aan wadi’s) en Laura zal ons vertellen over de baten van 

vergroenen. 
  

Het mini symposium is in het Engels. 
Kijk voor meer informatie en aanmelden op deze site 

  
Programma: 

15:00 h: Marco Carreira Silva:  Sustainable urban drainage systems: added value design considerations 
15:45 h Laura Kleerekoper: Benefits of a greener urban environment 
16:30 h Discussion and conclusion 
16:45 h Netwerkborrel 

   

 

Voor wie : onderzoekers en ontwerpers van de openbare ruimte,  
zowel water, weg als groen. 

Wanneer: 23 november 2017 vanaf 15.00 uur 
Waar: Zaal B5.24, Faculteit Techniek, Hogeschool van Amsterdam 

Weesperzijde 190, Amsterdam (naast station Amstel)  
 

 

www.hva.nl/klimaatbestendigestad

http://www.hva.nl/klimaatbestendigestad


SCHADUW WORDT KOELER ERVAREN
Hoe voel je je nu: koud, fris, beetje fris, neutraal, beetje warm, warm, heet?
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SCHADUW IS AANGENAMER
Vind je deze omgeving thermisch gezien aangenaam, een beetje 
onaangenaam, onaangenaam of heel erg onaangenaam?
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