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“We moeten ook wat met hitte”
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Activatie Nationaal  Hitteplan sinds 2007
Nationaal Hitteplan wordt geactiveerd als het vier dagen >27 graden wordt  
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Hitteadaptatie: omgekeerde aanpak van Deltaprogramma en DPRA

• Lokaal hitteplan: want elke zomer is er kans op een hittegolf

• Aanpassingen aan de (doorzon)woningen

• Richtlijnen voor de buitenruimte 



Hitte adaptatie
gaat over

• Gebied 

• Gebouw 

• Gezondheid



Gezondheid
• Drink voldoende
• Houd uzelf koel
• Houd uw woning koel
• Zorg voor elkaar
• Let op bepaalde medicatie
• https://www.rivm.nl/hitte

• Lokaal hitteplan: kader voor het 
organiseren van lokale alertheid en 
extra maatregelen tijdens een 
hitteperiode.   

• Versnelling ontwikkeling lokaal 
hitteplan. 

• Zorg over zorginstellingen

https://www.rivm.nl/hitte


Gebouw
• Ventileren, ventileren, ventileren

• niet alleen techniek, vooral ook 
gedrag.

• Zonwering
• Gevelgroen
• Let op bij (na)-isolatie

• Isolatie houdt hitte buiten, maar 
op een gegeven moment draait 
het om 

• Prestatieafspraken 
woningcorporaties

• Koeltevraag meenemen bij de 
energietransitie.

• OSKA intentieverklaring
• Hittegroep (Groene huisvesters, 

Klimaatverbond, BZK) 



Gebied
• 10% meer groen in de stad 

= 0,6 graden verkoeling 
(HvA)

• Afstand tot een 
aangename koele plek: 300 
meter (WHO; HvA)

• 30-40 % schaduw 
looproutes (HvA)

• Hete stenen eruit, groen 
erin (Steenbreek, NK 
tegelwippen etc.

• Ventilerende stad: bij 
nieuwbouw en verdichting 
rekening houden met 
koelende luchtstroming



‘Triple risk’ benadering van hitterisico’s 

Hittekaart (klimaateffectatlas) Hittelabel woning (NKWK-KBS) Hitte en gezondheids
indicatoren 
bewoners (RIVM)





Drie grote kwesties binnen zorg en 
welzijn 



De drie grote kwesties voor de gebouwde 
omgeving: Bouwopgave,  
energietransitie/verduurzaming, circulaire 
economie



Twee grote kwesties voor natuur en landbouw:
De stikstofcrisis en het verlies aan biodiversiteit



Van stapelen naar integraal samenwerken



Er op af! de hittedialoog om kwetsbare mensen beter te 
kunnen beschermen

• Wat is het hitte risico? Wie en wat zijn het meest kwetsbaar?

> gebied, gebouw, gezondheid

• Welke actoren zijn actief in deze domeinen? 

> zorg en welzijnsorganisaties, woningcorporaties, energietransitie actoren, 
stadsontwikkeling, groenbeheer, natuur en vergroeningsinitiatieven, etc.

• Wat zijn hun lopende programma’s, doelen en uitvoeringskwesties? 
Zitten daar ‘haakjes’ bij? Nog beter: zijn er gezamenlijke doelen? 

• Blijf scherp op wie nog niet aansluit en blijf die opzoeken



Hitte-adaptatie plan van aanpak

• Overweeg een hitteregisseur te benoemen om de integrale aanpak te 
ontwikkelen en te begeleiden

• Ontwikkel in samenspraak met partners uit gebied-gebouw-gezondheid 
programma’s. Definieer daarbij de gedeelde agenda en maak afspraken.

• Zoek naar gedeelde financiering vanuit verschillende domeinen

• Overweeg een gezamenlijke intentieverklaring over de uitvoering van het 
programma

• Denk cyclisch in de opbouw, verdieping en uitbreiding van het programma

• Gebruik daarbij de zomer –en de kans op een hittegolf- als eikmoment



(Jaar) cyclische uitvoering van het lokaal hitteplan gezondheid, 
steeds meer actoren en kennis erbij halen, zoals je cakebeslag 
maakt





Hitte in een landelijk 
gebied

Wat zijn de uitdagingen in onze regio?



Wie ben ik?

- Arjan Bouwmeester

- Afgestudeerd in Wageningen

- … in de communicatiewetenschap



“Landelijk gebied”



- Luchttemperatuur en 

oppervlaktetemperatuur

- Afgifte van warmte in de 
nacht

- Kleiner verschil overdag

http://www.epa.gov/heatisland/about/index.htm 

Hitte in een dorp



Hitte in een dorp

- Kleine afstand, 
groot verschil



Hitte in een dorp

- Ook in kleinere   
dorpen

- Voordeel: kleine 
afstand tot koelte

- Voorwaarde: mobiliteit



Ommen

Aantal 65+ers per 500 m² Hittekaart



Hardenberg

Aantal 65+ers per 500 m² Hittekaart



Coevorden

Aantal 65+ers per 500 m² Hittekaart



Emmen

Aantal 65+ers per 500 m² Hittekaart



Landbouw

- Uiteenlopende risico’s

- Focus op hitte

- Hittestress vee



Hittestress bij koeien

- Ideale temperatuur: 
tussen -5 °C en 18 °C

- Probleem voor koe en 
boer

- Vergelijkbaar voor 
geiten. Kippen en 
varkens beter 
bestendig



Samenvattend

Hitte in het dorp:
- Overdag weinig verschil 

met de stad

- Relatief makkelijk om te 
ontsnappen

- Op de voorwaarde dat je 
mobiel bent

- De grootste risicogroep is 
dat niet

Hitte in de stal:
- Vooral veel risico’s voor 

melkvee

- Probleem voor koe en 
boer

- Problemen gaan vaker
voorkomen

- Problemen worden 
heviger



PROGRAMMA



Dialoog
Gebied (Groep 1 en 2)

Gebouw (Groep 3 en 4)
Gezondheid (Groep 5 en 6)


