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http://www.hva.nl/klimaatbestendigestad


2

KLIMAATBESTENDIGE INRICHTING

Vandaag
► Hittebestendig

► Waterbestendig

► Ontwerpen aan Effectief Groen

► Wijktypen

Griffioen
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► Wat is de hitteopgave van een stad, wijk of 
straat?

► Welke data en kennis geven inzicht?

HITTEOPGAVE
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HET KLIMAAT VERANDERT

https://ipcc.fandom.com/wiki/IPCC_Wiki

de verandering in het gemiddelde 
kan anders zijn dan in de extremen!

https://ipcc.fandom.com/wiki/IPCC_Wiki
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EFFECTEN STEDELIJK GEBIED OP HITTE
► ‘s Avond en ‘s nachts een hogere luchttemperatuur 

(het stedelijk hitte-eilandeffect)

► Overdag de gevoelstemperatuur onaangenaam hoog
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HITTEKAARTEN
Zeven categorieën hittekaarten
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ADVIES: GEBRUIK DRIE TYPEN HITTEKAARTEN
1. Temperatuurkaarten – waar is het heet?

• het aantal warme nachten 
• de gevoelstemperatuur (PET) overdag;

2. Hitterisicokaarten – waar is hitte een probleem?

3. Toetsings- of maatregelenkaarten – waar zijn maatregelen of ontwerprichtlijnen nodig?

Afstand-tot-koelte kaartKaart van de 
gevoelstemperatuur (PET)

Hitterisico-voor-de-mens kaart  Kaart met het aantal 
warme nachten



► Welke maatregelen zijn effectief? 
► Welke zijn toepasbaar? 

MAATREGELEN
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HITTEMAATREGELEN – TWEE DOELEN
► Stadsbreed de luchttemperatuur verlagen

► Lokaal voldoende koele plekken creëren met een 
lage gevoelstemperatuur
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VERKOELINGSPRINCIPES
► Verdamping
► Beschaduwing
► Ventilatie
► Reflectie
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HOE GROOT IS HET EFFECT?



EF-FACT CHECKER
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ADVIES: TWEE DOELEN MET MAATREGELEN
► Stadsbreed de luchttemperatuur verlagen

► Lokaal voldoende koele plekken creëren met een 
lage gevoelstemperatuur
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ADVIES: TWEE DOELEN MET MAATREGELEN
► Stadsbreed de luchttemperatuur verlagen

► Lokaal voldoende koele plekken creëren met een 
lage gevoelstemperatuur

VERDAMPING! 10 procentpunt meer groen 
leidt tot een verkoeling van ongeveer 0,5 ºC. 



16

ADVIES: TWEE DOELEN MET MAATREGELEN
► Stadsbreed de luchttemperatuur verlagen

► Lokaal voldoende koele plekken creëren met een 
lage gevoelstemperatuur

VERDAMPING! 10 procentpunt meer groen 
leidt tot een verkoeling van ongeveer 0,5 ºC. 

SCHADUW! In de schaduw is de 
gevoelstemperatuur 10-15 ºC lager. 



► Hoe vertaal je hitteopgave en -maatregelen 
naar ontwerprichtlijnen?

► Welke richtlijnen werken in de praktijk?

HITTERICHTLIJNEN
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HOE RICHT JE DIT HITTEBESTENDIG IN?
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ONTWERPRICHTLIJNEN
► Ontwerpers à voldoende vrijheid
► Gemeenten à toetsbare doelen
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TWEE DOELEN - DRIE ONTWERPRICHTLIJNEN
Lokaal voldoende koele plekken creëren (gevoelstemperatuur)

Stadsbreed de luchttemperatuur verlagen
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TWEE DOELEN - DRIE ONTWERPRICHTLIJNEN
Lokaal voldoende koele plekken creëren (gevoelstemperatuur)
1. Afstand tot koelte: Binnen 300 m van elke woning ligt een 

aangename, koele verblijfsplek in de buitenruimte.

Stadsbreed de luchttemperatuur verlagen
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AFSTAND TOT KOELTE
► Afstand < 300 m
► Koele plek: minimaal 200 m2

met PET <35 ºC

► Wel: bankjes, ligweides, groen 
en water

► Niet: privégroen, smal groen, 
langs drukke wegen
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AFSTAND TOT KOELTE VOOR GEMEENTE APELDOORN
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Webinar Future green cities - De Hittebestendige Stad 

Wilhelminapark Zijdebalenstraat

Boorstraat

Utrecht, 15-09-2020
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TWEE DOELEN - DRIE ONTWERPRICHTLIJNEN
Lokaal voldoende koele plekken creëren (gevoelstemperatuur)
1. Afstand tot koelte: Binnen 300 m van elke woning ligt een 

aangename, koele verblijfsplek in de buitenruimte.
2. Schaduw op loopgebieden: Voldoende schaduw op looproutes 

op het heetst van de dag.

Stadsbreed de luchttemperatuur verlagen
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SCHADUW OP LOOPGEBIEDEN
► Looproutes in binnensteden minimaal 

40% schaduw
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SCHADUW OP LOOPGEBIEDEN
► Loopgebieden in buurten minimaal 

30% schaduw
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TWEE DOELEN - DRIE ONTWERPRICHTLIJNEN
Lokaal voldoende koele plekken creëren (gevoelstemperatuur)
1. Afstand tot koelte: Binnen 300 m van elke woning ligt een 

aangename, koele verblijfsplek in de buitenruimte.
2. Schaduw op loopgebieden: Voldoende schaduw op looproutes 

op het heetst van de dag.

Stadsbreed de luchttemperatuur verlagen
3. Percentage groen: Het percentage groen binnen een buurt is 

groter dan een bepaalde ondergrens. 
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PERCENTAGE GROEN
► Voorstel streefwaarde per 

wijktype: gemiddeld percentage 
groen plus de standaarddeviatie.
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ONS ADVIES - DRIE ONTWERPRICHTLIJNEN
Lokaal voldoende koele plekken creëren (gevoelstemperatuur)
1. Afstand tot koelte: Binnen 300 m van elke woning ligt een 

aangename, koele verblijfsplek in de buitenruimte.
2. Schaduw op loopgebieden: Voldoende schaduw op looproutes 

op het heetst van de dag.

Stadsbreed de luchttemperatuur verlagen
3. Percentage groen: Het percentage groen binnen een buurt is 

groter dan een bepaalde ondergrens. 
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Webinar Future green cities - De Hittebestendige Stad 
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Vragen???
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WATERBESTENDIGE INRICHTING

► Conclusie: Klimaatbestendige inrichting is niet duurder dan traditioneel



PRAKTIJKVOORBEELDEN
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1. Stedelijk bouwblok (vlak)
2. Stedelijk bouwblok (hellend)
3. Vooroorlogs bouwblok (vlak)
4. Tuindorp (hellend)
5. Naoorlogse tuinstad laagbouw (vlak)
6. Naoorlogse tuinstad hoogbouw (vlak)
7. Naoorlogse tuinstad hoogbouw (hellend)
8. Naoorlogse woonwijk (hellend)
9. Bloemkoolwijk (vlak)
10. Sub-urbane uitbreiding - Vinex (vlak)



PRAKTIJKVOORBEELDEN
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1. Stedelijk bouwblok (vlak)
2. Stedelijk bouwblok (hellend)
3. Vooroorlogs bouwblok (vlak)
4. Tuindorp (hellend)
5. Naoorlogse tuinstad laagbouw (vlak)
6. Naoorlogse tuinstad hoogbouw (vlak)
7. Naoorlogse tuinstad hoogbouw (hellend)
8. Naoorlogse woonwijk (hellend)
9. Bloemkoolwijk (vlak)
10. Sub-urbane uitbreiding - Vinex (vlak)



• Vlak terrein met een slecht doorlatende bodem. 
• Gescheiden rioolstelsel. 
• Aan een zijde van de straat staan bomen. 
• Aan de andere zijde ligt een groenstrook. 
• Zowel de riolering als verharding wordt vervangen.

Vlak terrein: 
• Vasthouden water relatief makkelijk. 
• Extreme neerslag: water stroomt niet weg, maar verzamelt zich 

op de laagste punten.

VOOROORLOGS BOUWBLOK (VLAK)
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VOOROORLOGS BOUWBLOK (VLAK)
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VOOROORLOGS BOUWBLOK (VLAK)
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Traditionele herinrichting
• Openbare ruimte: ophogen.
• Beetje ruimte voor water op 

straat. 
• Bestaande gescheiden riolering 

en verharding: vernieuwen.
• Riolering: ontwerp T=2. 
• Extreme neerslag: water in 

woningen.
• Groenstrook: hoger dan de weg.



VOOROORLOGS BOUWBLOK (VLAK)
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Variant 1: berging op straat
• Rijweg 9 cm lager dan in variant 

0. De stoepen onder verhang. 
• In een gebied met verzakkingen 

betekent dat minder ophogen -> 
ruimte om piekbuien op straat te 
bergen.

• Bestaande riolering en de 
verharding: vernieuwen. 

• Riolering: ontwerp T=2. 
• Wolkbreuk > 60 mm in één uur: 

water in woningen. 
• Groenstrook: hoger dan de weg.



VOOROORLOGS BOUWBLOK (VLAK)
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Variant 2: berging in wadi
• Geen regenwaterriool. 
• In groenstrook: wadi. Ontwerp 

20mm neerslag in één uur.
• Rijweg onder verhang en 

verlaagd met 4 cm ten opzichte 
van variant 0. 

• Groenstrook met wadi:  verlaagd.
• Wolkbreuk > 60 mm in één uur: 

water in woningen. 



VOOROORLOGS BOUWBLOK (VLAK)
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Variant 3: 
waterdoorlatende verharding
• Geen regenwaterriool. 
• Rijweg: doorlatende verharding   

-> 20mm neerslag in één uur. 
• Rijweg 12 cm lager aan dan in 

variant 0. De stoepen onder 
verhang. 

• In een gebied met verzakkingen 
betekent dat minder ophogen -> 
ruimte om piekbuien op straat te 
bergen.

• Wolkbreuk > 60 mm in één uur: 
water in woningen. 



VOOROORLOGS BOUWBLOK (VLAK)
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KOSTEN VLAK TERREIN



CONCLUSIE VLAK GEBIED
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• Klimaatbestendige inrichting is goed mogelijk.
• Klimaatbestendige inrichting niet duurder dan traditionele inrichting. 
• Verlagen van het straatprofiel is eenvoudig en het goedkoopst.
• Vergroenen is multifunctioneel (infiltratie, beperken hittestress, beperken kosten zuivering).
• Meeliften met herinrichtingen en groot onderhoud is essentieel om de meerkosten beperkt te houden. 

• Klimaatbestendige inrichting zonder regenwaterriool 
• Ongeveer even duur als traditionele inrichting. 
• Meerkosten zijn ongeveer gelijk aan de uitgespaarde schadekosten. 
• Maar…

• Meerkosten zijn voor gemeenten.
• Uitgespaarde schadekosten voor een groot deel bij bewoners.

• Ook voordelen voor watersysteem en zuivering.



CONCLUSIE HELLEND GEBIED
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• Gecompliceerder. 
• Water vasthouden op een helling kost meer inspanning. 
• Noodzaak om water vast te houden op een helling hangt af van de benedenstroomse situatie. 
• De mogelijke schade door wateroverlast in hellende gebieden of  benedenstrooms 

• kan aanzienlijk zijn 
• van situatie tot situatie sterk verschillen.

Ongecontroleerde afvoer Drempels houden het water deels tegen 
en ondergronds wordt het water 

opgevangen

Volledige en gecontroleerde afvoer 



MEER INFORMATIE
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www.hva.nl/klimaatbestendigestad
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► Amsterdam en Wageningen

► Laura Kleerekoper, Jeroen Kluck & Stephanie Erwin
► Urban Technology
► Hogeschool van Amsterdam
► www.hva.nl/klimaatbestendigestad

► Jelle Hiemstra en Eva Meiers
► Wageningen Environmental Research, Wageningen

► Judith van der Poel 
► Niek Roozen Landscape

ONTWERPEND ONDERZOEK EFFECTIEF GROEN

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

ontwerpsessies

Soortentabel: variatie in 
effectiviteit individuele
bomen

Sjablonen per 
wijktype: effectiviteit
groen in context
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EXPERT 
SESSIES

Ontwerpend onderzoek ► Op welke manier is de groene inrichting effectief tijdens hittestress 
en gaat deze samen met andere maatregelen? 
► wateroverlast, droogte, energietransitie, mobiliteit,…
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INTRODUCTIE 
WIJKTYPEN 
EN CASES









3,5 - 19 °C PET 



1 - 4,5 °C PET 



12 - 19 °C PET 



1 - 2 °C PET 
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3,5 - 19 °C PET 
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1 - 4,5 °C 3,5 - 19 °C 12 - 19 °C 1 – 2 °C 3,5 - 19 °C 

lokale gevoelstemperatuur PET daalt met
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KLIMAATBESTENDIGE INRICHTING

Vandaag
► Hittebestendig

► Waterbestendig

► Ontwerpen aan Effectief Groen

►Wijktypen

Griffioen
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WIJKTYPEN

https://www.klimaateffectatlas.nl/nl/wijktypologie
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WIJKTYPOLOGIE
HISTORISCHE BINNENSTAD
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WIJKTYPOLOGIE
HISTORISCHE BINNENSTAD

► Kwetsbaarheid
► Inpassing nieuwe elementen moeilijk vanwege hoge druk op openbare 

ruimte
► Zeer veel verharding in de straten

► Kansen
► Singels en grachten  zorgen voor veel oppervlakte water
► Monumentaal groen langs singels, in parken en op pleinen
► De hele smalle straatjes geven relatief veel schaduw
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HOE RICHT JE DIT HITTEBESTENDIG IN?
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WIJKTYPOLOGIE
BLOEMKOOLWIJK









70

WIJKTYPOLOGIE
BLOEMKOOLWIJK

► Kwetsbaarheid
► Veel verharding in de hofjes
► Groen in hofjes versnipperd en verdrukt door hoge parkeerdruk

► Kansen
► Hofjes kunnen meer betekenen voor water en hitte
► Een goede connectie met en toegankelijkheid van het groen om de wijk 
► Groen behouden in de privé tuinen
► Auto-te-gast straten bieden meer ruimte voor groen





+2 – 6 °C PET
t.o.v. dichte kroon



1 – 2 °C PET



12 – 19 °C PET



0,5 - 5 °C PET
voor gras en lage begroeiing



+2 – 6 °C 
t.o.v. dichte kroon

1 – 2 ° C 12 – 19 °C 0,5 – 5 °C
voor gras en lage 
begroeiing

lokale temperatuur daalt met
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WIJKTYPOLOGIE
VOLKSWIJK

hetutrechtsarchief.nl/
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WIJKTYPOLOGIE
VOLKSWIJK

► Kwetsbaarheid
► Veel verharding in OR, weinig groen en bomen
► Geen voortuinen, achtertuinen met veel verharding
► Vanwege geringe hoogte veel zonbelasting in de straat, maar weinig 

ruimte voor meer groen bij huidige parkeersituatie

► Kansen
► Bij corporatie bezit collectieve mogelijkheden en gebouw gebonden 

aanpassingen mogelijk
► Autoluwe inrichting, mogelijkheden afhankelijk van locatie t.o.v. OV-

verbindingen
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HOE RICHT JE DIT HITTEBESTENDIG IN?
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WIJKTYPOLOGIE
TUINDORP
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WIJKTYPOLOGIE
NAOORLOGSE TUINSTAD HOOGBOUW
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WIJKTYPOLOGIE
NAOORLOGSE TUINSTAD HOOGBOUW

► Kwetsbaarheid
► De groene ruimtes tussen de flats wordt ingezet voor inbreiding en 

parkeren

► Kansen
► Water- en hittebestendigheid kan eenvoudig in het vele groen worden 

behaald
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KLIMAATBESTENDIGE INRICHTING

Griffioen


