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SESSIE OPZET

• Ontwerprichtlijnen, Laura Kleerekoper, HvA

• Ontwerpen met groen tegen hittestress, Wiebke Klemm, WUR

• Casus, Laurens van Miltenburg, gemeente Nieuwegein 

• Wat doen gemeenten nu? Laura Kleerekoper, HvA



ONTWERPRICHTLIJNEN HITTESTRESS

Welke ambities kun je stellen?

Wanneer is het goed genoeg?

Hoe waarborg je realisatie en effecten?
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Mindmap

ONTWERPRICHTLIJNEN



WANNEER BEN JE HITTEBESTENDIG?

Iets doen Fysische waarden Oplossingsgericht

Vergroenen Temperatuur % groen, schaduw



HITTEKAARTEN AMSTERDAM-NOORD
BASIS VOOR RICHTLIJNEN?
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HITTEKAARTEN AMSTERDAM-NOORD
BASIS VOOR RICHTLIJNEN?
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Maximum aantal
warme nachten per 
jaar?

Maximum UHI per 
type gebied?

Kans op hitteoverlast
beperken tot redelijk?

Maximaal
percentage met 
hoge
gevoelstemperatuur
per straat/wijk?



ONTWERPRICHTLIJNEN
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Afstand tot koelte kaart: iedere woning binnen 300m van koelte



HITTE-KWETSBAARHEIDSKAART
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Bron: Amsterwarm, Frank van der Hoeven en Alex Wandl (2013)
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Klimaat labels voor hitte

Ambitie: alles naar label A?

Van Gemeente Rijssen door Sweco

ONTWERPRICHTLIJNEN



ONTWERPRICHTLIJNEN
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Maatregelen per wijktype: aanbevelingen voor inrichting
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Congres Hittestress
gemeente Nieuwegein

25 juni 2018



Hitte

- Verandering
gevoelstemperatuur

- Kwetsbare
groepen:

• Basisonderwijs
• Kinderopvang
• zorginstelling



Renovatie wijken – preventieve maatregelen



Renovatie wijken – preventieve maatregelen



Formuleren ambitie: 
casus City West



Beleidsdoelen hittestress 
visie klimaatadaptatie (1)

• 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 (Inrichtingprincipes Wiebke Klemm)

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



Beleidsdoelen hittestress 
visie klimaatadaptatie (2)

• We stellen stedenbouwkundige uitgangspunten op om te komen tot 
een netwerk van groene ruimten in de stad 

• We verhogen de groenfractie in de stad, zowel op privéterrein als in de 
openbare ruimten, onder andere door groeninitiatieven in de wijken te 
stimuleren 

• We stimuleren de aanleg van groene daken en groene gevels, en 
groene schoolpleinen



• Zijn deze doelen afdoende?

• Hoe toets je een klimaatadaptief ontwerp: 

kwalitatief, kwantitatief of aan normen?

Nog veel onduidelijkheden
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KLIMAATAMBITIE EINDHOVEN
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Gouden regels: 
• Infiltreer regenwater zoveel en waar mogelijk op de plek waar het 

valt, en voorkom daarmee droogte
• Zorg voor voldoende bergingsruimte om extreme buien tijdelijk op te 

vangen en vertraagd af te voeren
• Zorg dat de straat niet onnodig opwarmt en voldoende plekken 

voor verkoeling heeft op het heetst van de dag.



KLIMAATAMBITIE EINDHOVEN
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Klimaattoets Noord-Brabant 1.0 en monitor



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)



KLIMAATAMBITIE GRONINGEN
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Groene leefstraten Binnenhoven

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



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.



KLIMAATAMBITIE PROVINCIE ZUID-
HOLLAND
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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. 



KLIMAATAMBITIE PROVINCIE ZUID-
HOLLAND
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1. Wij verzilveren onze daken: we leveren geen zwarte platte daken meer op, bij 
nieuwbouw en herstructurering, om de opwarming van de stad te voorkomen. 

2. Voor de warmste momenten op de dag zorgen we voor schaduw op openbare 
verblijfsplekken en looproutes, om een prettig en gezonde buitenruimte te creëren. 

3. Voor de warmste maanden van het jaar zorgen we voor schaduw op de gevels om 
verhitting van de woning te voorkomen, voor een aangenaam binnenklimaat zonder 
airco. 

4. Water moet doorstromen. Om te zorgen dat water de stad verkoelt voorkomen we 
de opwarming van water door het opgewarmde water te vervangen door koel water. 

5. We passen zoveel mogelijk groen in plaats van verharding toe: vegetatie heeft een 
koelende functie door de verdamping van groen. 

6. We passen zo weinig mogelijk warmteabsorberende materialen toe in de openbare 
ruimte. Hierdoor straalt er ‘s nachts minder warmte uit. 

7. Voor een beter binnenklimaat zullen we woningen goed isoleren (vooral het dak) en 
zorgen dat er geen directe zonnestraling naar binnen valt door het glasoppervlak. 
Verder zorgen we dat ramen open kunnen: ’s nachts open, overdag niet.
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Gemeente
/Prov.

Fysische waarden Oplossingsgericht Iets doen

Nieuwegein Maximaal UHI verschil in 
gevoelstemperatuur van 
3-5°C

• Schaduw op max 1 min
loopafstand

• Verhouding van 1:1 
tussen verharding en 
groen/halfverhard/water

• Effectief stedelijk groen

Eindhoven • 50% van loopgebied in 
de schaduw

• Vanuit iedere plek
binnen 300m op koele
plek

• 10% vergroenen

Groningen meer ruimte voor groen 

Haarlem voorkomen schade aan
groen, funderingen, 
aantasten van gezondheid
en leefbaarheid

Zuid-
Holland

Nieuwbouw + omgeving 
is gemiddeld 2°C koeler 
dan vergelijkbare 
oudbouw-omgeving.

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

• De zeven principes



Vragen?
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