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http://www.hva.nl/klimaatbestendigestad


HET KLIMAAT VERANDERT

https://www.knmi.nl/over-het-knmi/nieuws/klimaatstreepjescode-warming-stripes
https://showyourstripes.info/

Deltabeslissing 2015: vanaf 2020 elke (her)inrichting klimaatbestendig

https://www.knmi.nl/over-het-knmi/nieuws/klimaatstreepjescode-warming-stripes
https://showyourstripes.info/


KLIMAATADAPTATIE IS EEN KANS VOOR 

VERGROENING

► Groen ➔ Ruimte voor water, beperken wateroverlast

► Groen ➔ Schaduw ➔ meest effectief tegen hitte

► Groen ➔ Verdamping ➔ beperken gemiddelde temperatuur ➔ opwarming huizen beperken

► Groen ➔ Ruimte voor infiltratie ➔ beperken droogteproblemen

► Blauw ➔ veelal te hoge verwachtingen.
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HOE RICHT JE DE BUITENRUIMTE HITTEBESTENDIG IN?

Link naar Eindrapport: De hittebestendige stad, 
een koele kijk op de inrichting van de buitenruimte

https://www.hva.nl/binaries/content/assets/subsites/kc-techniek/publicaties-klimaatbestendige-stad/hva_2020_hittebestendige_stad_online.pdf
https://www.hva.nl/binaries/content/assets/subsites/kc-techniek/publicaties-klimaatbestendige-stad/hva_2020_hittebestendige_stad_online.pdf
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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

► Schaduw!

► Aangename koele verblijfsplek

► Hele jaar

► Wel: bankjes, ligweides, groen en 

water

► Niet: privégroen, smal groen, langs 

drukke wegen

Link Afstand-tot-koeltekaart - Klimaateffectatlas

https://www.klimaateffectatlas.nl/nl/afstand-tot-koeltekaart
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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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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. 

Bomen het meest effectief, ➔
zowel schaduw (koele plek) als verdamping
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ONTWERPRICHTLIJNEN IN DE PRAKTIJK
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HITTESTRESS BUITENRUIMTE

Webinar De Hittebestendige Stad

► Overdag ➔ behoefte aan schaduw

► Bomen meest effectief

► Nacht ➔ meer verdamping

► Bomen/struiken/gras/(water)

► Gevels/daken

► Ontwerprichtlijnen hittestress
➔ %groen

➔ %Schaduw

➔ Afstand tot koele plekken

Effact Checker hitte 

groene daken, bomen, doorlatende verharding

https://www.hva.nl/kc-techniek/gedeelde-content/contentgroep/klimaatbestendige-stad/resultaten/effact-checker.html


CREATING TOMORROW

12

Link rapport het Klimaat past ook in uw straatje

http://www.hva.nl/binaries/content/assets/subsites/kc-techniek/publicaties-klimaatbestendige-stad/hva_klimaatbestendige_stad_2017-01_online.pdf
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VOORKOMEN WATEROVERLAST
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WATER STORAGE IN SWALE

pre war city block (Flat)
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VOORBEELDEN AMSTERDAM (CLIMATE SCAN)

watervertragende groenstrook, zuidelijke wandelweg

► Wadi/raingarden Prinses Irenestraat, Wadi Waalstraat, zuidelijke wandelweg



KLIMAATADAPTATIE: KANS VOOR VERGROENING

► Groen ➔ ruimte voor water, beperken wateroverlast

wadi/park

► Groen ➔ Schaduw ➔ meest effectief tegen hitte

► bomen

► Groen ➔ Verdamping ➔ beperken gemiddelde temperatuur ➔ opwarming huizen beperken

► Al het groen (en water)

► Groen ➔ Ruimte voor infiltratie ➔ beperken droogteproblemen

► Wadi/park

► Blauw ➔ helpt ook, maar veelal te hoge verwachtingen.

16Vragen? Nu of naar j.kluck@hva.nl
Meer info: www.hva.nl/klimaatbestendigestad

mailto:j.kluck@hva.nl
http://www.hva.nl/klimaatbestendigestad

