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Wat gebeurt er in het ruimtelijke domein om de 
stad koel te krijgen?



DE HITTEBESTENDIGE STAD  - RUIMTELIJK DOMEIN

Wat is de opgave?
Wat zijn de maatregelen?
Welke richtlijnen helpen?



PROJECT DE HITTEBESTENDIGE STAD
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Ontwerpkennis voor een hittebestendige openbare ruimte



RUIMTELIJK DOMEIN KENT Z’N LIMIET



HET PROBLEEM
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www.epa.gov





MIND-MAP HITTE IN DE STADMIND-MAP
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NB: alle onderwerpen waren in de media afgelopen zomer
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MIND-MAP HITTE IN DE STAD
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NB: alle onderwerpen waren in de media afgelopen zomer



INTERACTIEVE MINDMAP

https://www.hittebestendigestad.nl/mindmap/

https://www.hittebestendigestad.nl/mindmap/


HOE HELPT DE MINDMAP BIJ HET 
HITTEBESTENDIG INRICHTEN?
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De mindmap helpt met het 
duiden van de gevolgen van 
hitte met betrekking tot het 
ruimtelijk domein zonder de 
andere gevolgen te vergeten.



MET WELKE MAATREGELEN MAKEN WE DE STAD
HITTEBESTENDIG?



SOORTEN HITTEMAATREGELEN

Sociale domein: zorgplannen, tropenroosters, 
openingstijden, gedrag

Gebouwen: zonwering, ventilatie, klimaatbeheersing

Ruimtelijke inrichting: groen, schaduw, water
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DOELEN VAN MAATREGELEN IN DE 
RUIMTELIJKE INRICHTING

• Stadsbreed verdere toename van 
de luchttemperatuur voorkomen, 
overdag en ’s nachts

• Lokaal koele plekken creëren, met 
een lage gevoelstemperatuur, 
om te vertoeven of 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
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Gebaseerd op:
• Verdamping
• Schaduw  beste voor gevoelstemperatuur
• Reflectie/ Absorptie
• Ventilatie



VERKOELENDE PRINCIPES
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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



HOE GROOT ZIJN DE EFFECTEN?

21



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

Park
(Klemm et al., 2015)

~ 2°C



WELKE MAATREGELEN MAKEN DE 
BUITENRUIMTE HITTEBESTENDIG?

MAATREGEL

 Natuurlijke oppervlakken, 
veel groen en blauw!

 Schaduw!

DOEL

Stadsbreed verdere toename van de 
luchttemperatuur voorkomen, 
overdag en ’s nachts

Lokaal koele plekken creëren, met 
een lage gevoelstemperatuur, om te 
vertoeven of naartoe te vluchten 
tijdens een hete dag



WELKE RICHTLIJNEN HELPEN BIJ HET HITTEBESTENDIG
MAKEN VAN DE BUITENRUIMTE?



RICHTLIJNEN: VISIE VERSUS CIJFERS

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



KLIMAATAMBITIE HAARLEM

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.
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KLIMAATAMBITIE PROVINCIE ZUID-
HOLLAND
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
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



KLIMAATAMBITIE NIEUWEGEIN

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 
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RICHTLIJN: AFSTAND TOT KOELTE
Iedere woning binnen 300m van koelte



HOE HELPEN HITTERICHTLIJNEN?

Met richtlijnen kun je de openbare ruimte bewust inrichten en
sturen op een hittebestendige inrichting.



OPDRACHT

36

3 groepen

3 gebieden
stadscentrum, vergrijsde woonwijk, kinderrijke woonwijk

2 vragen
• Hoe zou je hittebestendigheid voor het type gebied definiëren?
• Hoe vertaalt zich dat in richtlijnen voor een hittebesendige

buitenruimte?

20 minuten, daarna plenaire terugkoppeling
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TERUGKOPPELING
DE HITTEBESTENDIGE STAD  - RUIMTELIJK DOMEIN

Wat is de opgave?
Wat zijn de maatregelen?
Welke richtlijnen helpen?
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