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HOE ERNSTIG IS HET?

Aantal sterfte gevallen per jaar?
Meer hittegolven verwacht
Arbeidsproductiviteit
Aantrekkelijkheid stad

Argument om de stad groener in te richten
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ENQUETE
Algemeen
1. de stad en openbare ruimte leefbaar en comfortabel te maken en 

houden
2. veelvoudig: alle gevolgen van hitte kunnen potentieel problemen 

veroorzaken en deze zorgen alle voor een opgave die moet 
worden aangepakt

3. kan worden gekwantificeerd (net als bij waterbestendigheid) en 
kan worden gedefinieerd
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DELTA PROGRAMMA
STANDAARDISATIE



DELTAPROGRAMMA
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2019

2020: 
Rijk, provincies, gemeenten en 
waterschappen moeten klimaatbestendig 
en waterrobuust handelen.
2050: 
Het streven is dat dan overal aan de 
wettelijke normen wordt voldaan.
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MINDMAP

HITTE-
OPGAVE



STANDAARDISATIE
Mindmap

• Opgave duiden en bespreken
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9https://ruimtelijkeadaptatie.nl/stresstest/bijsluiter/hitte/



PROBLEEM LOKALISEREN: HITTE KAARTEN

Verschillende soorten
• Kwantitatief versus kwalitatief
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Climatopes map of Den Haag (Slabbers et al. 2010)
Surface temperature (van der Hoeven en Wandl, 2013)

Atlas Natuurlijk Kapitaal, 2017



Verschillende soorten
• Kwantitatief versus kwalitatief
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PROBLEEM LOKALISEREN: HITTE KAARTEN

• Verschiilende schaalniveaus en resoluties

van der Hoeven en Wandl, 2018 Ronda et al. 2018

Nelen & Schuurmans

TAUW



STANDAARDISATIE
Mindmap

• Opgave duiden en bespreken
Aantal hete nachten 

• Gezondheid, effectiviteit vergroenen, nacht
Gevoelstemperatuur (PET)

• Leefbaarheid stad, effect bomen/schaduw, overdag
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WARMTEBALANS - METEOROLOGISCHE 
FACTOREN
Meteorologische factoren die de gevoelstemperatuur beïnvloeden:
• Straling van zon en omgeving
• Temperatuur
• Luchtvochtigheid
• Wind



PET
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Matzarakis (2008)

Ruimtelijkeadaptatie.nl (2019)



HITTEKAARTEN

16

• Welke indicator?
• dag/nacht,  max/min, gemiddelden?
• Tlucht, PET, T_oppervlak, UHI

• Welke kaart
• + kwetsbare mensen
• + kwetsbare objecten

• Schaalniveau
• pixel
• straat
• wijk
• stad

• Doel
• agenderen hitte
• duiden problemen per straat/wijk
• toetsen maatregelen



STANDAARDISATIE
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ONTWERPRICHTLIJNEN
HITTE



HITTEBESTENDIGE RICHTLIJN?

Visie Richtlijn Cijfers
Leefbaar % groen, schaduw Temperatuur
Vergroenen afstand tot koelte Reeks warme nachten

meetbaar Keuze grenswaarden



AFSTAND TOT KOELTE
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Iedere woning binnen 300m van koelte

Criteria:
• 5min loopafstand kwetsbare groepen < 300 m
• Minimaal 200m2

• Temperatuur gelijk met buitengebied



WIJKTYPE
VOLKSBUURT

21

Pocket park
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Door RAMS-TEB berekende gemiddelde luchttemperatuur op loopniveau om 15:00uur tijdens de hittegolf periode in huidige situatie (links) en na toepassing van het 
vergroeningsscenario (rechts). Haarlem bevindt zich in het door de zwarte grenzen gemarkeerde gebied.

EFFECT VAN VERGROENING: 
MODELBEREKENINGEN
(REGIO HAARLEM, HITTEGOLF ALS IN JULI 2006)



2°C verkoeling door groen in stedelijk gebied
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Verschil in gemiddelde luchttemperatuur op loopniveau om 15:00uur tijdens de hittegolf periode tussen de huidige situatie en na toepassing 
van het vergroeningsscenario. Haarlem bevindt zich in het door de zwarte grenzen gemarkeerde gebied.
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% groen % groenpot
Hoogstedelijk 30% 60%
Stedelijk 21% 67%
Sub 51% 79%



VRAGEN?
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