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PROJECT DE HITTEBESTENDIGE STAD
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Ontwerpkennis voor een hittebestendige openbare ruimte



DOEL EN OPZET VAN DE WERKSESSIE
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Keuzes bij het hittebestendig inrichten van de openbare ruimte.

• Introductie ontwerprichtlijnen
• Werken met ontwerprichtlijnen in vier groepen
• Terugkoppeling
• Resultaten en vervolgonderzoek hitte in de stad



HITTESTRESS IN DE STAD
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• In steden is het warmer dan 
daarbuiten

• Meer warme dagen (en 
nachten)

• Inbreiding en uitbreiden van 
steden

• Toename airco’s

• Vergrijzing



HITTESTRESS EN COMFORT

5

METABOLISME

KLEDING

ACTIVITEIT

LUCHTTEMPERATUUR

LUCHTVOCHTIGHEID

WIND

INFRAROOD 
STRALING

DIFFUSE 
ZONNESTRALING

DIRECTE 
ZONNESTRALING



GEVOELSTEMPERATUUR IN PET
PET (Physiological Equivalent Temperature)
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Matzarakis (2008)

Ruimtelijkeadaptatie.nl (2019)



STANDAARDISATIE
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https://ruimtelijkeadaptatie.nl/stresstest/
bijsluiter/hitte/

https://ruimtelijkeadaptatie.nl/stresstest/bijsluiter/hitte/
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• Introductie ontwerprichtlijnen
• Werken met ontwerprichtlijnen in 

vier groepen
• Terugkoppeling
• Resultaten en vervolgonderzoek 

hitte in de stad



ONTWERPRICHTLIJN VERSUS CIJFERS

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



KLIMAATAMBITIE GRONINGEN
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Het betekent ook een goede en gezonde 
leefomgeving voor bezoekers en 
bewoners, voor alle leeftijden (Healthy
Ageing), tegen de  achtergrond van 
klimaatadaptatie. Bij de inrichting van de 
openbare ruimte zijn daarom meer ruimte 
voor groen en omgaan met 
water(overlast) bijzondere aspecten, net 
als het veraangenamen van de 
verblijfsruimte met terrassen in de zon, 
meer zitgelegenheid en speelplekken voor 
de jongste bezoekers. De binnenstad is 
veel meer dan winkelen, het is de 
huiskamer van de stad.

Bron: Nieuwe stadsruimtes, Leidraad voor de openbare 
ruimte van de binnenstad van Groningen (2017)

VISIE
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KLIMAATAMBITIE HAARLEM
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Bron: Klimaatadaptatie agenda Haarlem, versie 19 (2017)

Voor perioden van droogte en/of hitte en 
lage grondwaterstanden delen partijen 
de ambitie dat in 2050 aantasting van 
funderingen, ongelijkmatige zetting en 
schade aan groen, aantasting van de 
gezondheid van mensen en van de 
leefbaarheid van de stad zo veel 
mogelijk wordt voorkómen en de 
stedelijke infrastructuren zo veel 
mogelijk blijven functioneren.

VISIE



KLIMAATAMBITIE HAARLEM

13

Bron: Klimaatadaptatie agenda Haarlem, versie 19 (2017)

Voor perioden van droogte en/of hitte en 
lage grondwaterstanden delen partijen 
de ambitie dat in 2050 aantasting van 
funderingen, ongelijkmatige zetting en 
schade aan groen, aantasting van de 
gezondheid van mensen en van de 
leefbaarheid van de stad zo veel 
mogelijk wordt voorkómen en de 
stedelijke infrastructuren zo veel 
mogelijk blijven functioneren.

VISIE



KLIMAATAMBITIE AMSTERDAM
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Bron: Westindische buurt in transitie. Op weg naar een duurzame en toekomstbestendige buurt, atelier GroenBlauw (2017)

VISIE

Bart van Zoelen (2018)



KLIMAATAMBITIE NIEUWEGEIN
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Uitgangspunt is een toelaatbaar verschil in gevoelstemperatuur met het 
platteland op hete dagen van 3 tot 5 °C en schaduw op maximaal 1 minuut 
loopafstand

Bij nieuwe ontwikkelingen en herstructurering van de openbare ruimte is 
het uitgangspunt een verhouding van één op één tussen verharding en 
groen/half verhard/en-of water te realiseren

In het ontwerp is klimaatadaptatie met kwalitatief en effectief stedelijk 
groen uitgangspunt

Conform het gemeentelijke boombeschermingsplan kiezen we voor 
kwaliteit boven kwantiteit, bomen met toekomst onder goede 
groeiomstandigheden, boven-en ondergronds 



KLIMAATAMBITIE NIEUWEGEIN
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KLIMAATAMBITIE NIEUWEGEIN
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CIJFERS

Uitgangspunt is een toelaatbaar verschil in gevoelstemperatuur met het 
platteland op hete dagen van 3 tot 5 °C en schaduw op maximaal 1 minuut 
loopafstand

Bij nieuwe ontwikkelingen en herstructurering van de openbare ruimte is 
het uitgangspunt een verhouding van één op één tussen verharding en 
groen/ halfverhard/en of water te realiseren

In het ontwerp is klimaatadaptatie met kwalitatief en effectief stedelijk 
groen uitgangspunt

Conform het gemeentelijke boombeschermingsplan kiezen we voor 
kwaliteit boven kwantiteit, bomen met toekomst onder goede 
groeiomstandigheden, boven-en ondergronds 



KLIMAATAMBITIE PROVINCIE ZUID-
HOLLAND

18

Doel van de ontwerpprincipes hittestress:

1. Comfortabel buitenklimaat nieuwbouw 
Nieuwbouw + omgeving is gemiddeld 2ºC koeler dan vergelijkbare 
oudbouw-omgeving.
Alternatief BLOC: We reduceren hittestress door de delta T tussen stad en 
belendende groene hart kleiner dan 2 graden te houden.

2. Comfortabel binnenklimaat nieuwbouw.
De nachttemperatuur binnen komt bij 7 aaneengesloten warme dagen 
niet boven 21ºC.

3. De openbare ruimte levert verkoeling en heeft geen plekken die onnodig 
opwarmen. 

CIJFERS
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KLIMAATAMBITIE NIEUWEGEIN
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RICHTLIJN

Uitgangspunt is een toelaatbaar verschil in gevoelstemperatuur met het 
platteland op hete dagen van 3 tot 5 °C en schaduw op maximaal 1 minuut 
loopafstand

Bij nieuwe ontwikkelingen en herstructurering van de openbare ruimte is 
het uitgangspunt een verhouding van één op één tussen verharding en 
groen/half verhard/en-of water te realiseren

In het ontwerp is klimaatadaptatie met kwalitatief en effectief stedelijk 
groen uitgangspunt

Conform het gemeentelijke boombeschermingsplan kiezen we voor 
kwaliteit boven kwantiteit, bomen met toekomst onder goede 
groeiomstandigheden, boven-en ondergronds 



KLIMAATAMBITIE EINDHOVEN
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RICHTLIJN

Bron: Klimaatplan 2016-2020, Gemeente Eindhoven
21

Klimaattoets Noord-Brabant 1.0 en monitor



AFSTAND TOT KOELTE
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Iedere woning binnen 300m van koelte

RICHTLIJN



ONTWERPRICHTLIJN VERSUS CIJFERS

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

meetbaar Keuze grenswaarden
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• Introductie ontwerprichtlijnen
• Werken met ontwerprichtlijnen in 

vier groepen
• Terugkoppeling
• Resultaten en vervolgonderzoek 

hitte in de stad



INTERACTIEVE SESSIE
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4 groepen, 4 richtlijnen, 4 sets kaarten en stiften

Richtlijnen
Groep 1 - Percentage groen
Groep 2 - Afstand tot koelte
Groep 3 - Koele winkelstraten en loop-/fiets routes
Groep 4 - Alle woonstraten koel

Tijd: 20 minuten, daarna plenaire terugkoppeling
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PROJECT DE HITTEBESTENDIGE STAD

28

Ontwerpkennis voor een hittebestendige openbare ruimte



3 SOORTEN HITTEMAATREGELEN

1. Sociale domein: zorgplannen, tropenroosters, 
openingstijden, gedrag

2. Gebouwen: zonwering, ventilatie, klimaatbeheersing

3. Ruimtelijke inrichting: groen, schaduw, water

29



DOELEN VAN MAATREGELEN
• Verdere toename van de 

luchttemperatuur in de stad 
voorkomen overdag en ’s nachts

• Aangename gevoelstemperatuur
creëren lokaal, waar (veel) 
mensen vertoeven of om naartoe 
te ‘vluchten’ tijdens een hete dag
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VERKOELENDE PRINCIPES
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Gebaseerd op:
• Verdamping  verlaagt de luchttemperatuur
• Schaduw
• Reflectie/ Absorptie
• Ventilatie



VERKOELENDE PRINCIPES

32

Gebaseerd op:
• Verdamping
• Schaduw  beste voor gevoelstemperatuur
• Reflectie/ Absorptie
• Ventilatie



VERKOELENDE PRINCIPES

33

Gebaseerd op:
• Verdamping
• Schaduw
• Reflectie/ Absorptie  koelere oppervlakken  PET en Tlucht

• Ventilatie



VERKOELENDE PRINCIPES
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Gebaseerd op:
• Verdamping
• Schaduw
• Reflectie/ Absorptie
• Ventilatie 

afvoer van warme lucht 
verlaagt gevoelstemperatuur
 let op effect op comfort in 

andere seizoenen!



HOE GROOT ZIJN DE EFFECTEN?
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HOE GROOT ZIJN DE EFFECTEN?
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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

Groene/witte daken
(100%; Chicago): 
(Sharma et al., 2016)

tot 1 °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., 2019, submitted)

tot 1,5 °C

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

~15 °C



EFFACT CHECKER
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www.hva.nl/klimaatbestendigestad

http://www.hva.nl/klimaatbestendigestad


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

Verder onderzoek:
• Toegankelijk?
• Inrichting/definitie koele plek



% groen % groenpot
Hoogstedelijk 30% 60%
Stedelijk 21% 67%
Sub 51% 79%

Totaal oppervlak zonder:
• wegen/spoor
• water 
• bebouwing (+ alle platte daken groen)

Vervolg:
• prive tuinen?

42
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BEDANKT VOOR JULLIE AANDACHT!

Contact: l.kleerekoper@hva.nl
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