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De	KNMI	klimaatscenario’s	(zie	kader)	geven	
aan	dat	hittegolven	in	de	toekomst	vaker	zullen	
voorkomen,	met	alle	nadelige	gevolgen	van	
dien	voor	de	menselijke	gezondheid,	
arbeidsproductiviteit,	en	voor		
kritieke	infrastructuur.	Daarom	
voeren	alle	Nederlandse	over-
heden	(gemeentes,	provin-
cies	en	waterschappen)	de	
komende	twee	jaar	een	
klimaatstresstest	uit.	
Hierin	wordt	stedelijke	
hitte	een	belangrijk	
onderdeel.	Hitte-
kaarten	zijn	cruciaal	
gereedschap	voor	
de	test.	De	afgelopen	
jaren	zijn	verschil-
lende	typen	hitte-
kaarten	op	basis	
van	verschillende	
indicatoren	ont-
wikkeld	bij	de	
diverse	onderzoeks-
bureaus.	Sommige	
kaarten	gebruiken	
het	aantal	tropische	
nachten	(minimum	
luchttemperatuur	>20	°C)	
op	wijkniveau,	andere	tonen	
oppervlakte-temperaturen	
verkregen	via	remote	sensing	
op	een	veel	fijnere	resolutie.	
Gebruikers	vinden	het	vaak	lastig	
om	dit	soort	verschillende	kaarten	te	
duiden.	Om	uniformiteit	aan	te	brengen	en	

Er zit vaart in de verstedelijking van Nederland. In 2030 zullen bijna 700.000 meer mensen de grote 
en middelgrote steden bevolken dan nu. Dat is 75% van de bevolkingsgroei in die periode. Steden 

zijn over het algemeen warmer dan het omliggende platteland. En ook het klimaat verandert.

. onderzoek

Hitte in de stad

Figuur 1: Illustratie van de sky-view factor voor het marktplein in Wageningen. 
Foto: Michiel van der Harst

de	klimaat	stresstest	te	faciliteren	is	een	‘recept’	
voor	een	standaard	hittekaart	met	een	reso-

lutie	van	één	vierkante	meter	ontwikkeld,	
zodat	maatwerk	geleverd	kan	worden.	

Gekozen	is	voor	de	Physiological	
Equivalent	Temperature	(PET)	

als	hitte-maat,	een	gevoels-
temperatuur	die	rekening	

houdt	met	de	warmte-
balans	van	een	mens	bij	

verschillende	weersom-
standigheden.	Deze	
maat	heeft	daarmee	
de	meest	fysische	
achtergrond,	en	
fysiologen	hebben	
al	een	grens	waarde	
bepaald	waarboven	
PET	problemen	
oplevert,	n.l.	bij	
PET	>23	°C.	Een	PET	
van	23	°C	in	de	
buitenlucht	bete-

kent	dat	je	als	mens	
evenveel	warmte	

ervaart	als	in	een	
kamer	die	tot	23	°C		

is	opgestookt.	Wind	
heeft	hierin	een	positief	

effect,	want	die	zorgt	voor	
een	makkelijker	afvoer	van	

warmte	van	het	lichaam	naar	
de	atmosfeer.	Daarentegen	ver-

oorzaken	zonnestraling	en	een	hoge	
luchtvochtigheid	een	verhoging	van	de	

gevoelstemperatuur.	Om	deze	zeer	lokale	
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weersomstandigheden	te	kunnen	representeren	
combineren	we	meteorologische	kennis	met	
cruciale	hoge-resolutie	geo-informatie.	De	stad	
Wageningen	is	het	testbed	voor	de	standaard-
hittekaart	omdat	traverse	metingen	(langs	
specifieke	trajecten	door	de	stad	per	bakfiets	
verzamelde	metingen	van	parameters	nodig	
voor	de	berekening)	van	de	PET	beschikbaar	
zijn	voor	de	validatie.	Het	eindresultaat	is		
een	standaard	hittekaart	op	basis	van	een		
GIS	benadering	voor	een	specifiek	uitgekozen	
hittedag	(zie	onder	kopje	‘Hitte	in	beeld’)	in	
het	seizoen	van	april	–	september.	Ook	hebben	
we	onderzocht	hoe	deze	hittedag	zich	zal	
gedragen	in	2050	onder	het	KNMI	W

H
-klimaat-

scenario	(zie	kader).

 Hitteberekening		/	De	PET	wordt	bere-
kend	op	basis	van	meteorologische	variabelen,	
en	met	de	zogenaamde	sky-view	factor,	de	
fractie	zichtbaar	hemelgewelf	vanaf	de	grond	
(Figuur	1).	Smalle	straten	hebben	een	lage	
sky-view	factor,	en	vangen	overdag	dus	weinig	
zonnestraling	in.	’s	Nachts	beperkt	een	lage	
sky-view	echter	de	afkoeling	omdat	uitstraling	
naar	de	hemel	maar	over	een	klein	oppervlak	
plaatsvindt.	Ook	zorgt	een	lage	sky-view	factor	
voor	een	lage	ventilatie	door	de	wind.	Voor	een	
variatie	aan	kenmerkende	3D	straatconfiguraties	
heeft	een	geavanceerd	3D	warmtebalansmodel	
voor	het	menselijk	lichaam,	berekeningen	
uitgevoerd.	Daarop	gebaseerd	is	een	empirisch	
model	ontwikkeld	dat	snel	een	hittekaart	kan	
produceren	op	basis	van	geo-informatie.
Om	de	wind,	zonnestraling	en	luchttempera-
tuur	op	een	bepaalde	plek	in	de	stad	uit	te	
kunnen	rekenen	gebruiken	we	enerzijds	
meteorologische	waarnemingen	op	het	nabij-
gelegen	rurale	KNMI	weerstation,	en	anderzijds	
geografische	datasets	(luchtfoto’s,	landgebruik,	
hoogte,	bomenbestand	etc.).	Allereerst	schatten	
we	het	stedelijk	warmte-eiland:	hoeveel	graden	
warmer	is	het	op	verschillende	plekken	in	de	
stad	dan	op	het	platteland,	de	luchttempera-
tuur	in	de	stad	is	vaak	hoger.	Overdag	wordt	
veel	zonne-	en	warmtestraling	opgeslagen	in	
gebouwen,	en	deze	opgeslagen	warmte	wordt	
’s	nachts	weer	aan	de	lucht	teruggeven.	Door	
de	grote	stedelijke	warmtecapaciteit	ontstaat	

Boven: Figuur 2. PET Hittekaart voor de stad Wageningen voor 1 juli 2015, 
12:00 – 18:00 uur lokale tijd.
Onder: Figuur 3. PET Hittekaart voor de stad Wageningen voor 1 juli 2015, 
12:00 – 18:00 uur lokale tijd, getransformeerd naar het KNMI WH scenario 
voor 2050.
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er	een	dagelijkse	gang	(temperatuursverloop)	
in	het	stedelijke	warmte-eiland	met	het	tem-
peratuursmaximum	een	aantal	uren	na	zons-
ondergang.	Door	een	relatief	gebrek	aan	groene	
vegetatie	is	het	verkoelend	effect	van	verdam-
ping	relatief	klein.	In	de	hittekaart	wordt	het	
stedelijk	warmte-eiland	geschat	via	de	sky-view	
factor	op	wijkniveau,	en	de	vegetatiefactor	uit	
luchtfotos	(NDVI)	en	landgebruik.	Locaties		
en	hoogtes	van	gebouwen	worden	gebaseerd	
op	de	algemene	hoogtekaart	Nederland	en		
de	TOP10NL	landgebruikskaart.	Samen	met	
informatie	uit	het	landelijk	bomenbestand	
wordt	de	terreinruwheid	van	de	stad,	en	daar-
mee	de	windreductie	in	straten,	geschat.	Voor	
de	factor	zonnestraling	is	er	een	schaduwkaart	
nodig	die	op	uurbasis	berekend	wordt	met	de	
algemene	hoogtekaart	Nederland.	

 Hitte in beeld		/	Nadat	het	‘recept’	om	
een	kaart	te	maken	was	vastgesteld	(welke	stad/	
straateigenschappen	en	welke	meteorologische	
gegevens	hebben	we	nodig)	is	voor	Wageningen	
de	hittekaart	gemaakt	voor	de	warme	zomer-
dag	1	juli	2015,	toen	een	maximum	lucht-
temperatuur	van	33	ºC	op	het	nabijgelegen	
KNMI-station	werd	bereikt.	De	PET-waarden	in	
Figuur	2	zijn	het	gemiddelde	tussen	12:00	en	
18:00	uur	lokale	tijd.	Door	deze	gemiddelden	
te	gebruiken	worden	exact	de	langlevende	
hotspots	in	beeld	gebracht,	en	niet	de	plekken	
die	een	enkel	moment	in	de	zon	liggen.	Zo’n	
dag	komt	typisch	eens	in	de	5.5	jaar	voor	in	het	
huidige	klimaat	(1:1000	hittedag).	De	maximale	
PET-waarden	worden	gevonden	op	locaties	met	
veel	zonuren,	waar	bovendien	de	wind	flink	
wordt	afgeremd	door	een	groot	dwarsopper-
vlak	aan	gebouwen.	Deze	plekken	zijn	te	vinden	
bij	hogere	appartementen,	rotondes	en	pleinen.	
Het	koelst	zijn	de	plaatsen	onder	bomen.	
Andere	koele	gebieden	zijn	open	parken,	zoals	
de	wijk	Wageningen-Noordwest.	De	berekende	
PET	is	maximaal	46	ºC.	Aan	de	warmte	aan		
de	westzijde	van	Wageningen	is	te	zien	dat		

de	wind	uit	het	oosten	kwam.	De	wind	is	hier	
nog	gereduceerd	ten	opzichte	van	het	platte-
land	wat	tot	een	verhoging	van	de	PET	leidt.
In	het	toekomstig	klimaat	stijgt	de	maximale	
PET	tot	49	ºC.	Gemiddeld	is	de	toename	in	het	
KNMI’14	W

H
-scenario	voor	2050	3,2	°C,	waarbij	

de	PET-toename	op	onbeschaduwde	plekken	
ca.	0,5	°C	hoger	is	dan	op	beschaduwde	plek-
ken	(Figuur	3).
De	kaart	is	gevalideerd	tegen	PET-waarnemin-
gen	die	met	de	bakfiets	zijn	verzameld.	De	
reikwijdten	van	de	gemodelleerde	en	gemeten	
PET	komen	goed	overeen.	Wel	is	er	relatief	
veel	spreiding	tussen	de	gemeten	en	de	gemo-
delleerde	wind.	De	berekende	wind	bevat	de	
grootste	onzekerheid,	doordat	de	wind	in	de	
stad	erg	variabel	is	in	ruimte	en	tijd.

 Toekomst		/	Het	doel	van	dit	soort	kaarten	
is	om	op	een	kwantitatieve	wijze	de	warme	
plekken	in	een	stad	te	vinden.	Daarmee	kunnen	
overheden	gericht	een	risicodialoog	voeren	
met	belanghebbenden	en	adviesbureaus	over	
het	hittebestendig	maken	van	hun	stad.	De	
methode	maakt	het	in	principe	ook	mogelijk	
om	klimaatadaptatieve	maatregelen	door	te	
rekenen,	zoals	meer	groen	in	de	stad.	In	de	
volgende	stap	willen	we	antropogene	warmte	
en	albedo-effecten	meenemen	in	de	kaart.

De	hittekaart	is	op	1-m	resolutie	te	downloaden	
op:	https://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.	
898202	

Sytse Koopmans, Bert Heusinkveld  
en Gert-Jan Steeneveld

Wageningen Universiteit,  
sectie Meteorologie en Luchtkwaliteit

KNMI klimaatscenario’s 
Om de circa acht jaar publiceert het Intergovern-
mental Panel on Climate Change (IPCC) een 
nieuwe samenvatting over de kennis van het 
wereldwijde klimaat, en klimaatsverandering. 
Deze kennis is vaak te grof voor direct gebruik 
op schaal van een regio, land, of stad. De KNMI’14 
scenario’s vertalen de kennis in het IPCC 2013- 
rapport naar Nederland. De KNMI’14 scenario’s 
omvatten vier scenario’s voor de ontwikkeling 
van het klimaat in Nederland tot 2100 (Figuur 4). 
Hierin onderscheiden we de G-scenario’s en 
W-scenario’s op basis van verwachte wereldwijde 
temperatuurstijging als gevolg van verschillende 
scenario’s voor de emissie van broeikasgassen 
(G: emissiereductie, W: ‘business as usual’). 
Verder onderscheiden we regimes op basis van 
grootschalige luchtstromingspatronen (L: weinig 
verandering van luchtstromingspatroon, H: grote 
verandering luchtstromingspatroon). Bij de 
H-scenario’s hebben hogedrukgebieden een 
grotere invloed op het weer en komt de wind 
vaker uit het oosten. In de zomer betekent dit 
een toename in zonnestraling, en aanvoer  
van warme lucht vanaf het Europese continent 
(KNMI, 2015). Het aantal warme zomerdagen 
neemt toe, net als de kans op hittegolven.  
Juist dit weertype is ook bevorderlijk voor het 
optreden van stedelijke warmte-eilanden.

Figuur 4: Overzicht van de verschillende KNMI’14 
klimaatscenario’s

Alle Nederlandse overheden (gemeentes, provincies en waterschappen) 
voeren de komende twee jaar een klimaatstresstest uit.

Wereldwijde temperatuurstijging
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