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Voorwoord 
Voor u ligt het adviesverslag “Geeft hitte stress?”. Het is geschreven in het kader van mijn afstuderen 
aan de opleiding Landscape and Environment Management aan de Hogeschool Inholland te Delft en 
in opdracht van de Amsterdam Green Campus. Van februari 2021 tot en met mei 2021 ben ik bezig 
geweest met het onderzoek en het schrijven van het adviesrapport. 

Hierbij wil ik graag mijn begeleiders Lisa Bibbe en Roos van Maanen van de Amsterdam Green 
Campus bedanken voor de begeleiding, ondersteuning en daarnaast de tips en feedback om het 
verslag naar een hoger niveau te tillen.   

Daarnaast wil ik Maurice Herkrath vanuit Inholland bedanken voor de begeleiding en ondersteuning 
tijdens het schrijven van het verslag en met het in goede banen leiden van het onderzoek. Ook wil ik 
Ton Bezemer bedanken voor de waardevolle feedback tijdens het maken van dit verslag. 

Ik hoop met dit verslag een positieve bijdrage te leveren aan een betere leefomgeving in stedelijke 
gebieden.  

Frank Mostert 

22-06-2021  
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Samenvatting 
De gemeente Amsterdam en de bedrijveninvesteringszone (BIZ) werken samen met partners om in 
Amsterdam een groene en duurzame straat te ontwikkelen dat gaat onder de naam “Knowledge Mile”. 
Dit loopt van de IJtunnel tot aan het Amstelplein. Een gedeelte van deze straat heeft echter last van 
extreme hitte. De Valkenburgerstraat, waar hitte een groot probleem is, is een zeer grijze straat waar 
weinig groen aanwezig is. Het doel is gericht onderzoek te doen naar klimaatbestendige maatregelen 
die genomen kunnen worden om de Valkenburgerstraat minder kwetsbaar te maken voor de gevolgen 
van hitte. Hieruit volgend is de volgende onderzoeksvraag opgesteld: “Hoe kan de Valkenburgerstraat 
heringericht worden zodat deze bijdraagt aan een klimaatbestendige inrichting van de omgeving als 
het gaat om hitte?” 

De extreme hitte die zich in de Valkenburgerstraat vaak voordoet, kan nadelige gevolgen hebben voor 
voornamelijk ouderen en kinderen. Zij kunnen warmte onvoldoende afvoeren, wat vervolgens kramp, 
oververhitting en aantasting van het zenuwstelsel tot gevolg kan hebben. Deze hitte wordt veroorzaakt 
door de vele harde bouwmaterialen, zoals steen en beton, in de straat die snel opwarmen. Hiernaast 
zorgt de warmte ook voor een verhoogd energieverbruik binnen gebouwen om dit te koelen. Dit zorgt 
op zijn beurt voor extra uitstoot van broeikasgassen waardoor het alleen maar warmer wordt. Er wordt 
hiermee een vicieuze cirkel  gecreëerd. Daarnaast heeft wind ook invloed op de verkoeling. Doordat in 
de zomer de wind niet door de straat kan waaien, maar tegen de gebouwen aan waait, heeft het geen 
verkoelend effect in de straat. Om extreme hitte te verminderen zijn daarom maatregelen nodig door 
een andere inrichting van het gebied.  

Om een antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvraag is een inventarisatie geschreven aan de 
hand van literatuuronderzoek en aan de hand daarvan een multicriteria-analyse opgesteld waarbij 
verschillende maatregelen zijn afgewogen tegen de volgende criteria: tijd, kosten, acceptatie, 
nevenfuncties, onderhoud, ruimtegebruik en effectiviteit. Uit de data afkomstig uit deze analyse komt 
naar voren dat een overkappingsconstructie vergelijkbaar met een pergola het meest effectief is 
wanneer gekeken wordt naar alle criteria. 

Aan de hand van de analyse worden er twee adviezen gegeven voor mogelijke maatregelen die de 
gemeente kan nemen. Het eerste advies betreft het gebruik van opgaand groen en een watertappunt. 
Dit zijn goedkope maatregelen die redelijk snel te realiseren zijn. Het effect op hittevermindering van 
deze maatregelen is echter niet groot. Het tweede advies maakt gebruik van pergola constructies in 
combinatie met groene daken en muren. Deze maatregelen zullen meer tijd en geld kosten om te 
realiseren, maar zullen een groter effect hebben op de vermindering van hitte en daardoor het 
leefklimaat verbeteren. Deze studie kan de gemeente Amsterdam helpen om een weloverwogen keuze 
te maken om het leefklimaat van haar inwoners te verbeteren en hitte te beperken. De multicriteria-
analyse is deels subjectief en daarbij gebaseerd op eigen ingeving.  Dit kan effect hebben op de 
resultaten van het onderzoek en daarnaast op de adviezen die naar aanleiding hiervan worden 
gegeven. 

Om een beeld te creëren van de maatregelen en hoe deze hun mogelijke toepassing vinden in de 
Valkenburgerstraat, zijn sfeerimpressies gemaakt. Deze zijn te vinden in bijlage 3 van dit verslag. 
Bovenaanzichten hiervan zijn te vinden in bijlage 5 
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1. Inleiding 
De bedrijveninvesteringszone (BIZ) van de Knowledge Mile en de gemeente Amsterdam werken 
samen met partners om een groene en duurzame stadsstraat te ontwikkelen, die loopt van de 
IJtunnel tot aan het Amstelplein. Een gedeelte van de Knowledge Mile heeft echter te kampen met 
hitteproblemen. De Valkenburgerstraat is een zeer grijze straat waar weinig groen aanwezig is en 
hitte een grote invloed heeft. Het doel is gericht onderzoek te doen naar klimaatbestendige 
maatregelen die genomen kunnen worden om de Valkenburgerstraat minder kwetsbaar te maken 
voor de gevolgen van hitte. 

1.1 Amsterdam Green Campus 
De Amsterdam Green Campus is een stichting zonder winstoogmerk van de Universiteit van 
Amsterdam. Hun doelstellingen zijn: 

• Kennisdeling (valorisatie); 
• Economische groei van de groene sector in Noordwest Nederland; 
• Blijvende ontwikkeling van goed gekwalificeerd personeel op mbo-, hbo- en wo niveau (agri, 

voeding, levenswetenschappen en chemie). 

De stichting werkt samen met verschillende opleidingen van alle niveaus. De projecten bij de 
Amsterdam Green Campus krijgen vorm binnen het triple helix verband (onderwijs, overheid en 
ondernemers), waarbij veelal onderwerpen met betrekking tot duurzame ontwikkelingen en de 
transitie naar de circulaire omgeving aan bod komen. 

1.2 Doelstelling 
Het doel van dit onderzoek is het maken van een adviesrapport voor het beperken van hitte in de 
Valkenburgerstraat. Dit rapport moet inzicht geven in verschillende manieren om hitte in het 
plangebied tegen te gaan, door het toepassen van verschillende groen en grijze maatregelen die zijn 
onderzocht in dit onderzoek. 

1.3 Onderzoek 
Voor de opdracht binnen de Amsterdam Green Campus wordt gekeken naar mogelijkheden om de 
Valkenburgerstraat klimaatbestendig te herinrichten waarbij de focus ligt op het verminderen van 
hitte. Om tot effectieve maatregelen te komen zal onderzoek worden gedaan naar problemen die 
worden veroorzaakt in het plangebied en de ‘Best Practices’ die men kan toepassen om het gebied 
klimaatbestendig in te richten met betrekking tot hitte. 

De uitwerking van het project zal antwoord geven op de hoofdvraag: “Hoe kan de Valkenburgerstraat 
heringericht worden zodat deze bijdraagt aan een klimaatbestendige inrichting van de omgeving als 
het gaat om hitte?” Om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden zijn een aantal deelvragen opgesteld: 

• Welke problemen worden veroorzaakt door de extreme hitte in het gebied? 
• Welke “Best Practices” kunnen gebruikt worden om hitte tegen te gaan? 
• Welke oplossing(en) zijn/is het beste toepasbaar voor de Valkenburgerstraat? 
• Hoe kan de herinrichting van de Valkenburgerstraat eruitzien met betrekking tot hitte? 
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Wanneer dit project is afgerond zal er een antwoord gegeven zijn op de bovengenoemde hoofdvraag. 
Dit zal een adviesplan zijn met hierin maatregelen benoemd die getroffen kunnen worden voor het 
klimaatbestendig maken van de Valkenburgerstraat met betrekking tot hitte. Voor het beantwoorden 
hiervan zal een multicriteria-analyse worden opgesteld. Hiernaast wordt gebruik gemaakt van 
verschillende illustraties om een impressie te geven hoe het eruit kan gaan zien. 

1.4 Opdrachtgever 
De opdrachtgevers van dit project zijn Roos van Maanen en Lisa Bibbe van de Amsterdam Green 
Campus. In samenwerking met de Gemeente Amsterdam zijn vraagstukken opgesteld waar studenten 
onderzoek naar kunnen doen. Via Roos en Lisa worden de verschillende vraagstukken opgesteld en 
aangewezen aan studenten die geïnteresseerd zijn in het onderzoek. 

1.5 Leeswijzer 
Dit verslag bestaat uit negen hoofdstukken. In hoofdstuk twee zal de methodiek worden behandeld. 
Hierop volgend komt het theoretisch kader in hoofdstuk drie. Hier wordt achtergrondinformatie 
behandeld die vervolgens nodig zal zijn voor het uitvoeren van de analyse. In hoofdstuk vier zullen de 
maatregelen worden benoemd die worden meegenomen in de analyse. Verder worden de effecten 
van de maatregelen hier besproken. In hoofdstuk vijf wordt ingegaan op de analyse en de resultaten 
hiervan. Het advies van de analyse wordt in hoofdstuk zes behandeld. Hierop volgend komen de 
discussie, conclusie en aanbeveling aan bod. 
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2. Methodiek 
Het onderzoek is een kwalitatief onderzoek met als eindresultaat een advies. Het onderzoek vindt 
plaats van 8 februari 2021 tot en met 25 juni 2021. Het onderzoek zal voornamelijk deskresearch zijn. 
Het fieldresearch bestaat uit diverse bezoeken aan het onderzoeksgebied waarbij onder andere 
gesproken is met bewoners van de Valkenburgerstraat. 

Inventarisatie 
De inventarisatiefase bestaat uit deskresearch en fieldresearch. De fieldresearch bestaat uit diverse 
bezoeken aan het onderzoeksgebied. Tijdens het eerste bezoek is de hele Knowledge Mile Park 
geïnventariseerd, door foto’s te maken waar later op teruggevallen kon worden. Daarbij is gekeken 
naar de hoeveelheid groen, bestrating, ruimte en waar dus mogelijkheden liggen voor het nemen van 
maatregelen. Daarnaast zijn er foto’s genomen ter ondersteuning van het onderzoek en het geven van 
een impressie van de omgeving en scenario’s. Aanvullend hierop zijn kaarten van de website van 
Amsterdam gebruikt voor de inventarisatie van onder andere groen en temperatuur. De verkregen 
informatie hiervan is beschreven binnen het theoretisch kader.  

Daarnaast is in beeld gebracht wat de effecten van hittestress zijn en welke effecten de instraling van 
de zon en de wind hebben. Een groot gedeelte van het onderzoek is tot stand gekomen door het doen 
van literatuurstudie en dit te verwerken in Word. Omdat het onderzoek in de winterperiode is gedaan 
en warme dagen niet voorkwamen in deze periode was het niet mogelijk zelf hitte te ervaren in de 
Valkenburgerstraat. 

De problemen met betrekking tot hitte die de Valkenburgerstraat kent zijn onder meer onderzocht 
door het doen van een literatuurstudie en een interview met bewoners. Door analyses van kaarten uit 
te voeren kunnen er conclusies worden getrokken over mogelijke problemen die kunnen ontstaan 
door overmatige hitte in de Valkenburgerstraat. Daarnaast is er een online interview gehouden met 
bewoners, wat een belangrijk inzicht gaf over de knelpunten binnen het gebied. Hierbij is gesproken 
over de knelpunten die de bewoners ervaren en wat zij het liefst zien veranderen.  
 
Verder is er deskresearch gedaan naar bestaande maatregelen voor het verminderen van hitte. Hier 
zijn verschillende maatregelen benoemd die in de analyse verder worden behandeld. 
 
Analyse 
Binnen de analyse wordt de informatie van het theoretisch kader gebruikt. Door middel van een tabel 
zijn eerst de voor- en nadelen per maatregel beschreven. Hieruit volgend zijn binnen de multicriteria-
analyse verschillende maatregelen aan de hand van criteria met elkaar vergeleken. In overleg met 
begeleiders en studenten via MS Teams en op locatie zelf, zijn wegingsfactoren binnen de analyse 
toegekend. Hiernaast is middels een kruistabel een overzicht gemaakt van maatregelen die wel en niet 
bij elkaar passen. 

Planfase 
Tijdens de planfase is er gewerkt met twee verschillende scenario’s. Het eerste scenario geeft een 
advies over maatregelen die genomen kunnen worden op korte termijn en minder financiële 
investeringen vragen. Het tweede scenario geeft een advies waarbij maatregelen worden getroffen 
die een langere voorbereiding en realisatie fase hebben. Daarnaast zijn de financiële investeringen 
voor dit scenario ook groter. De adviezen die uit dit rapport komen zijn gecontroleerd en beoordeeld 
door de stage- en onderwijsbegeleider, en hun feedback is gebruikt voor verbetering van het rapport. 
Voor het maken van de sfeerimpressies is gebruik gemaakt van Adobe Illustrator en Adobe Photoshop.  
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3. Theoretisch kader  
Het klimaat en duurzaamheid krijgt een steeds grotere rol bij de gemeente Amsterdam (Gemeente 
Amsterdam, 2021e). Onder duurzaamheid wordt verstaan, het evenwicht tussen mens, milieu en 
economie. Hierbij wordt de aarde niet uitgeput. Een belangrijk punt in dit verslag is hierin de 
welzijnsverbetering die het heeft voor de mens. Door de Valkenburgerstraat hittebestendig in te 
richten, kan dit worden behaald. 

In dit hoofdstuk zal relevante (achtergrond)informatie worden gegeven die gebruikt is voor het 
onderzoek. 

3.1 Valkenburgerstraat en Knowledge Mile Park 
De gemeente Amsterdam heeft een gebied nabij het centrum aangewezen dat begint bij de IJtunnel 
en eindigt bij het Mr. Visserplein, wat men duurzamer wilt inrichten. In dit gebied wat de Knowledge 
Mile Park wordt genoemd, zij veel innovatie- en kennis intensieve instellingen en bedrijven gevestigd. 
De gemeente Amsterdam werkt voor realisatie van dit project samen met de bedrijveninvesteringzone 
(BIZ) en meerdere partners aan de realisatie van het project. Het initiatief van dit project komt 
oorspronkelijk van verschillende instellingen die gevestigd zijn aan De Knowledge Mile, om voor 2025, 
waarin Amsterdam 750 jaar bestaat, duurzamer en groener te maken. Vanuit de gemeente Amsterdam 
worden specialisten op het gebied van vergroening en beheer ingezet voor het adviezen over 
materialen en planten die ingezet kunnen worden. De projectmanager en gebiedsmakelaars 
faciliteren, en verbinden mensen met elkaar om de vergroening en verduurzaming van Knowledge 
Mile Park per wijk en straat te stimuleren (Knowledge Mile Park, 2021). Een gedeelte van deze 
Knowledge Mile Park, de Valkenburgerstraat, heeft in de zomerperioden veel last van warmte. In deze 
straat is weinig groen aanwezig en worden temperaturen bereikt die soms 10 graden hoger zijn dan in 
andere gedeelten van de stad (bijlage 1) (Gemeente Amsterdam, 2015). De straat heeft veel last van 
hitte, wat gevolgen kan hebben voor mens, dier en plant. In bijlage 1 is een kaart weergegeven met de 
temperatuurverschillen binnen Amsterdam. 

3.1.1 Aanwezig groen 
Zoals te zien in figuur 1 is er in de Valkenburgerstraat weinig openbaar groen aanwezig. Het weinige 
groen wat hier te vinden is, is een bomenrij aan weerskanten van de doorgaande weg. Deze 
bomenrijen bestaan uit Esdoorns en Iepen, zoals te zien in figuur 2 (Gemeente Amsterdam, 2021a). 
Daarnaast zijn er nog binnentuinen die horen bij aanwezige gebouwen, die niet voor anderen 
toegankelijk zijn en daarbij geen verkoelende functie kunnen bieden voor voetgangers.  

Inwoners van de Valkenburgerstraat die toch graag willen recreëerden in een groene omgeving in de 
buurt, zijn aangewezen op het Wertheim Park wat 6 minuten lopen is, of de Hoftuin wat 7 minuten 
lopen is. 
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Figuur 2 Groen in omgeving Valkenburgerstraat. De Valkenburgerstraat bestaat uit Esdoorns, waar de omgeving 
voornamelijk Iepen heeft. Linksonder is de Hoftuin te zien (Mostert, 2021b). 

Figuur 1 Esdoorns binnen de Valkenburgerstraat in de winter (Mostert, 
2021a). 
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3.2 Hittestress 
De Valkenburgerstraat zal in de toekomst te 
maken krijgen met langere periodes van zomerse 
en tropische temperaturen blijkt uit scenario’s 
van de KNMI (Nijhuis, E. W. J. T, 2011). Door het 
typische stedelijke ruimtegebruik, waarbij veel 
wegen en gebouwen zijn, met weinig groen, blijft 
warmte langer hangen. Er wordt dus een “hitte 
eiland” gecreëerd in de stad, waarbij 
temperaturen in de stad hoger zijn dan 
omringende landelijke gebieden  (Nijhuis, E. W. J. 
T, 2011). Groene gebieden kunnen daarom een rol 
spelen bij de verkoeling van steden. Zo blijkt het 
dat grote groene gebieden (>10ha) een duidelijker 
en stabieler effect hebben op de verkoeling van 
de omgeving dan kleine groene gebieden (<4ha) 
waarbij in sommige gevallen zelfs warmte werd 
vastgehouden (Xiao, Dong, Yan, Yang, & Xiong, 
2018). Hiernaast is waargenomen dat het 
verkoelende effect van groen in de stad in grote 
mate geassocieerd is met de “Sky View 
Factor”(SVF) (Tan, Lau, & Ng, 2016). Dit vertegenwoordigt de verhouding op een bepaald punt tussen 
de zichtbare lucht en een halfrond, gecentreerd boven de onderzochte locatie (figuur 3) (Oke, 1981) 
(Mostert, 2020). Dit deel van de zichtbare lucht geeft een indicatie van de straatgeometrie en de 
bebouwingsdichtheid. Een beperkt zicht op de lucht resulteert in een verhoogde netto warmteopslag 
binnen gebouwen en een verhoging van het hitte-eiland effect (Dirksen, Ronda, Theeuwes, & Pagani, 
2019). 
 
Hittestress zijn klachten die mensen en dieren ontwikkelen door het niet kunnen kwijtraken van 
warmte, zoals het krijgen van kramp door het verliezen van vocht zout en elektrolyten. Ook kan het 
lichaam oververhit raken waardoor het zenuwstelsel beschadigd kan raken (Provincie Noord-Brabant, 
2019). Het hoge aantal doden in 2003 bevestigde het feit dat grote delen van de bevolking kwetsbaar 
zijn voor hitte, voornamelijk ouderen en chronisch zieke mensen (Daanen, Simons, & Janssen, 2010). 
In 2003 zijn door de warmte tussen de 1000  en 1400 meer mensen overleden dan normaal. Uit de 
cijfers blijkt dat deze oversterfte het hoogst was tijdens de hittegolf die plaatsvond in augustus (Beer 
de & Harmsen, 2003).  
  

Figuur 3 Sky View Factor (Middel, Lukasczyk, 
Maciejewski, Demuzere, & Roth, 2018) 
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3.2.1 Welke leeftijdscategorie heeft het meeste last van hittestress en welke redenen liggen 
hier aan ten grondslag 
Meerdere onderzoekers hebben de effecten van hitte op het sterftecijfer onderzocht door 
temperatuur over het gehele jaar te koppelen aan  deze sterftecijfers. Er kon hieruit worden afgeleid 
dat er een relatie is tussen temperatuur en sterfte, waarbij sterfte het laagste is in het middengebied 
(16.5°C), maar oploopt bij hogere temperaturen (figuur 4)(Huynen, Martens, Schram, Weijenberg, & 
Kunst, 2001). Bij deze optimale gemiddelde dagtemperatuur van 16.5°C treedt de minste oversterfte 
op ten gevolge van temperatuurinvloeden. Dit verschilt echter per land in Europa, wat  suggereert dat 
mensen zich deels aanpassen aan klimatologische omstandigheden (Keatinge et al., 2000). In 
Nederland is tijdens zes hittegolven onderzocht wat de oversterfte is geweest t.g.v. extreme hitte. De 
resultaten van dit onderzoek laten zien dat sterfte tijdens deze hittegolven toenam met 12,1%. 
 
Bij de beoordeling van deze resultaten moet worden meegenomen dat de verhoging in sterfte deels 
worden verklaard doordat mensen die al ernstig verzwakt zijn, eerder kunnen sterven aan de gevolgen 
van hittestress. Dit wordt vervolgens gevolgd wordt door een tijdelijke vermindering van sterfte tijdens 
de periode direct na de hittegolf (Huynen et al., 2001; KUNST, LOOMAN, & MACKENBACH, 1993). Dat 
dit niet altijd zo is werd duidelijk tijdens de hittegolf in 2003 waarbij oversterfte net zo vaak voorkwam 
bij gezonde als ook bij zwakke mensen (Garssen, Harmsen, & Beer, 2005).  

  

Figuur 4 Relatie tussen gemiddelde dagtemperatuur (°C) en oversterfte in 
Nederland (Daanen et al., 2010). 
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Hoewel voornamelijk mensen ouder dan 65 jaar getroffen worden door de extreme hitte (figuur 5), 
was tijdens de hittegolf van 2003 ook sterfte onder de mensen van 40 tot 59 jaar 11% hoger dan 
normaal (Garssen et al., 2005). Hitte(stress) gaat vooral gepaard met cardiovasculaire en respiratoire 
aandoeningen (figuur 5)(Huynen et al., 2001). Ook te zien in figuur 5 is dat 65-plussers vele malen 
gevoeliger zijn voor hittestress dan personen onder de 65 jaar. Daarnaast zijn bij sommige ziekten de 
gevolgen van blootstelling aan hitte langer merkbaar. Dit is in de figuur onder andere op te maken uit 
“respiratory disease”. Waarbij tussen 7 en 14 lag days1 nog steeds een positief getal te herkennen is 
terwijl dit bij “cardiovascular disease” bij 3 tot 6 lag days al tot bijna 0 is gedaald. Dit betekent dus, in 
het geval van “respiratory disease”, dat 7 tot 14 dagen na een hittegolf nog steeds mensen overlijden 
aan ziekte van luchtwegen, die veroorzaakt zijn door hitte. Het is weliswaar zo dat het klimaat leidt tot 
meer doden ten gevolge van hitte in de zomer, maar tegelijkertijd neemt de sterfte in de winter ook 
af (Keatinge et al., 2000). 
   
Ouderen 
Een discussiepunt is in hoeverre leeftijd of conditie een bepalende factor is bij hittetolerantie. 
Fitheid/fysieke gesteldheid, hebben ook een grote invloed, naast de leeftijd (Kenney & Munce, 2003). 
Bij gelijke fitheid tussen ouderen en jongeren bestaan er nauwelijks verschillen in hittetolerantie. 
Echter gaat het hierbij wel om ouderen tot 65 jaar. Oversterfte tijdens hitte komt voor het grootste 
gedeelte voor rekening van ouderen, meestal boven de 75 jaar. De voornaamste oorzaken zijn 
dehydratie, hitte-uitputting, hitteberoerte, respiratoir en/of cardiovasculair falen, nierfalen en de 
complicaties van verwardheid (Daanen et al., 2010).  
Om het lichaam aan te laten passen aan een hoge omgevingstemperatuur moeten zowel 
thermoregulatie2, abnormale acute fase reacties3 en de productie van heat shock proteïnen4 naar 
behoren zijn, wat bij ouderen niet altijd het geval is. Wanneer dit niet het geval is, kan een 
hitteberoerte al snel leiden tot multi-orgaanfalen en vervolgens sterfte (Daanen et al., 2010).   

 
1 Vertragingstijd tussen de opvolgactiviteit (sterftecijfer) ten opzichte van de voorafgaande activiteit (hittegolf). 
2 Vermogen om lichaamstemperatuur te handhaven 
3 Gecoördineerde reactie die beschermt tegen weefselschade en weefselherstel stimuleert (Daanen et al., 
2010) 
4 Heat shock proteïnes zorgen in een cel voor een (voorbijgaande) staat van tolerantie voor een volgende “heat 
stress” (Daanen et al., 2010) 

Figuur 5 aCalculated with full model (including time trend, season, heat, cold, all lags heat, all lags cold). bOnly 1988–1997 data. 
cCalculated with model without time trend, season, lag-days 1–2, lag-days 3–6, and lag-days 15–30. dCalculated with model without 
lag-days 15–30. eCalculated with model without time trend. fPercental effects estimated from regression analysis of the 
temperature–mortality relationship; different adjusted models were used for the different causes of death. gThe sum of the percental 
effects associated with the significant lag periods. hCalculated as the relative aggregated effect × the average daily number of deaths 
(Huynen et al., 2001) 
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3.2.2 Neveneffecten van hittestress in stedelijk gebied 
Hittestress is voornamelijk in steden waar te nemen. Doordat er veel verstening en weinig groen 
aanwezig is, warmt het oppervlak sneller op en bovendien bereikt de temperatuur hogere waarden in 
vergelijking met de groene omgeving. De temperatuurverschillen zijn met name ’s nachts op te merken 
tijdens heldere en windstille nachten. De Valkenburgerstraat is een gebied waar deze factoren een 
belangrijke rol spelen. Zoals te zien in bijlage 1 bereikt de Valkenburgerstraat samen met een aantal 
andere gebieden in Amsterdam veel hogere maximale temperaturen overdag (Mostert, 2020). 

Energieverbruik 
Een stijging van de omgevingstemperatuur heeft nadelige effecten op zowel het aanbod als de vraag 
naar elektriciteit die wordt gebruikt voor koeling. Het energieverbruik voor het koelen van gebouwen 
laat een verhoogde piek zien tijdens warme dagen, waardoor meer vraag is dan normaal naar 
elektrisch vermogen en verplicht het nutsbedrijven5 om meer elektriciteitscentrales te bouwen (figuur 
6) (Santamouris, 2020). Het materiaal waaruit de gebouwen zijn gemaakt heeft hierbij ook effect op 
het energieverbruik. In de Valkenburgerstraat zijn bijvoorbeeld gebouwen aanwezig met donkere 
stenen die veel meer warmte vasthouden in verhouding met materialen van een lichtere kleur (figuur 
7 op pagina 16). Een ander effect is dat gebouwen met donkere kleuren meer warmte absorberen. Om 
binnen een leefbaar klimaat te houden is meer energie te nodig om deze gebouwen te koelen. 

 

Verschillende studies hebben geprobeerd om de energie impact van stedelijke opwarming te schatten. 
Berekeningen zijn gemaakt aan de hand van statistische kenmerken en verschillende gebouwtypen, 
waarbij is gekeken naar de effecten van hittestress op het energieverbruik. Uit de resultaten van onder 
meer onderzoeken van M. Santamouris en M. Kolokotroni blijkt dat hogere temperaturen in steden de 
energievraag van gebouwen verhoogt doordat meer koeling wordt gevraagd (Kolokotroni, Ren, Davies, 
& Mavrogianni, 2012; Santamouris, 2014). Hierbij wordt ook weer een vicieuze cirkel gecreëerd door 
een grotere vraag naar koeling, om een werkbaar klimaat te creëren. Hier is meer koelcapaciteit voor 
nodig en deze installaties geven veel warmte af wat de temperatuur in deze gebieden alleen maar 
verder doet toenemen. Dit heeft meer hittestress tot gevolg (Kolokotroni et al., 2012; Mostert, 2020; 
Santamouris, 2014).  
Door Covid-19 werken zeer veel mensen vanuit huis en dit betekent een grotere koelingsvraag voor 
particuliere huishoudens. De verwachting is dat na Covid-19 deels thuiswerken het nieuwe normaal 
zal worden, zodat deze toegenomen koelingsvraag blijvend zal zijn. In de Valkenburgerstraat speelt dit 
zeker, omdat in deze straat relatief weinig kantoren en veel particuliere huishoudens aanwezig zijn. Zo 
zijn er al grote bedrijven waar je niet naar kantoor kunt zonder een geldige reden (RTL Nieuws, 2021). 
Het energieverbruik van gebouwen is sterk afhankelijk van het gebruik van koelsystemen. De 
elektriciteit benodigd voor deze koelsystemen wordt voor een groot gedeelte gegenereerd door 
verbranding van fossiele brandstoffen. Een deel van deze elektriciteit is afkomstig van kolencentrales 

 
5 Door de overheid gesticht bedrijf dat dient voor het algemeen ‘nut’ (water, gas, telefoon etc.). Deze 
nutsbedrijven zijn vaak zo belangrijk voor de maatschappij dat men er eigenlijk niet meer zonder kan 
(Geertsma, 2013).  

Figuur 6 Gevolgen van oververhitting in de omgeving en in de stad op componenten van elektriciteit aan de 
aanbodzijde (Santamouris, 2020). 
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die veel CO2 uitstoten (Kovacs, Haight, Jung, Locke, & O'Neil-Dunne, 2013). Een team van onderzoekers 
van de Arizona State University (Olson, 2014) heeft onderzocht wat het effect is van overtollige warmte 
die vrijkomt bij het koelen van gebouwen door middel van koelinstallaties. Buiten de gebouwen zorgt 
het gebruik van koelinstallaties voor extra warmte (Olson, 2014). Indien er maatregelen genomen 
kunnen worden waardoor gebouwen uit zichzelf koeler blijven en minder externe koelcapaciteit 
benodigd is, heeft dit indirect een positief effect op de uitstoot van broeikasgassen door het 
verminderde energieverbruik van koelsystemen (Hirano & Fujita, 2016; Middel, Häb, Brazel, Martin, & 
Guhathakurta, 2014).  
Meer stedelijk groen en water zijn belangrijke instrumenten om deze natuurlijke koeling van het 
gebied te realiseren. Groene planten en algen in waterlichamen zorgen namelijk door fotosynthese 
dat de concentratie van koolstofdioxide in de atmosfeer wordt verminderd. Deze waterlichamen 
absorberen broeikasgassen, verlagen de CO2 waarden en zorgen voor een beter leefklimaat waardoor 
hittestress wordt verminderd. Daarnaast heeft groen een schaduwwerking en biedt het beschutting 
voor fauna (Chen & You, 2020; Mostert, 2020). 
Verminderde waterkwaliteit 
Door verstening wordt water niet in de bodem opgenomen, maar wordt het via het 
afwateringsnetwerk naar oppervlaktewateren afgevoerd. Dit heeft negatieve gevolgen voor de fysieke 
structuur en de biologie van dit oppervlaktewater. Dit oppervlaktewater warmt op met als direct 
gevolg een verminderd niveau van opgelost zuurstof in het water waardoor sterfte onder vissen 
toeneemt (Van Buren, Watt, Marsalek, & Anderson, 2000). Bovendien leidt dit tot een verhoogde 
oplosbaarheid van metaal en koolwaterstoffen die giftig zijn voor het waterleven (Hall Ken & Anderson 
Bruce Campbell, 2011). 
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3.2.3 Effect van groen/verharding op hittestress in de stedelijke omgeving 
Het stedelijk hitte-eiland effect betekent dat steden over het algemeen warmer zijn dan het 
buitengebied, wat ook is gebleken uit vele buitenlandse studies  (Tan et al., 2016; Xiao et al., 2018). In 
internationale studies zijn maximum temperatuurverschillen gemeten tussen de stad  en buitengebied 
tot 12°C (Kłysik & Fortuniak, 1999; Tran, Uchihama, Ochi, & Yasuoka, 2006). In bijlage 1 is duidelijk te 
zien hoe warm de Valkenburgerstraat wordt in vergelijking met groene gebieden in de binnenstad. 
Verschillen van 10°C of meer kunnen optreden.  
 
Warmte absorptie 
Het feit dat de stad over het algemeen warmer is dan de 
omliggende omgeving, heeft onder meer te maken met 
materialen die worden toegepast. Vaak zijn dit donkere 
materialen, zoals stoeptegels, asfalt of donkere bastenen, 
die een lager albedo6 hebben dan vegetatie/groen. In 
steden wordt minder zonlicht weerkaatst en dus meer 
warmte geabsorbeerd dan buiten de steden, waar meer 
groen en waterlichamen aanwezig zijn. De vele verstening 
in de Valkenburgerstraat, zoals te zien in figuur 7, zorgt ervoor dat er veel warmte wordt vastgehouden 
door het oppervlak en kan zorgen voor temperaturen die 10°C hoger liggen dan in de nabije omgeving 
(bijlage 1). De problemen met hittestress komen met name voor aan de noordzijde van de 
Valkenburgerstraat, wat te maken heeft met de ligging van de straat. Dit zal verder worden 
verduidelijkt in paragraaf 3.2.4. Het percentage onverhard oppervlak in de Valkenburgerstraat is nu 
maar 0.4%, dit bestaat hoofdzakelijk uit groeiplaatsen van de bomen die een afmeting hebben van 
circa 1 bij 1 meter (40 bomen). Hierbij is uitgegaan van een straatoppervlak van 10.000m2. Het is 
duidelijk dat een straat waarvan meer dan 99% verhard is, ervoor zorgt dat minder water wordt 
vastgehouden en direct afstroomt. Door dit effect verdampt er minder water en ontbreekt het 
koeleffect. Hiernaast gaat de aanwezigheid van gebouwen en veel verharding ten koste van de 
hoeveelheid vegetatie. Hierdoor blijft dit gebied en de lucht daarboven warmer. Bovendien is de 
Valkenburgerstraat een drukke doorgaande weg met veel verkeersbewegingen van gemotoriseerde 
voertuigen. Deze voertuigen hebben dus niet direct invloed op de hitte in de straat, maar zorgen 
indirect wel voor de vele verharding binnen de straat. 

 
6 Albedo is de hoeveelheid zonlicht dat gereflecteerd wordt door het oppervlak  (Albedo: IJssmelt versterkt 
door opwarming aarde.2017). 

Figuur 7 Valkenburgerstraat gebouwen 
(Mostert, 2021) 
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Wind 
Ook  zorgen gebouwen ervoor dat 
de gemiddelde windsnelheid in 
stedelijke gebieden lager ligt, 
waardoor de afkoeling van 
gebouw- en straatoppervlak 
minder is. Dit zorgt voor een 
stijging in temperatuur en dus 
meer hittestress in stedelijke 
gebieden (Asfour, 2010). Zoals te 
zien in figuur 7 bestaat de 
Valkenburgerstraat uit vrij hoge 
gebouwen waardoor de wind een 
minder grote rol kan spelen in het 
verkoelen van de straat. 
Vanzelfsprekend speelt de 
windrichting ook een rol in het 
verkoelende effect van de 
Valkenburgerstraat. De straat is 
georiënteerd van het zuidwesten 
richting noordoosten. Wanneer de wind vanuit één van deze twee richtingen komt, zal er dus meer 
verkoeling van de wind aanwezig zijn dan wanneer er een zuidoostenwind waait. Tijdens warme 
zomerse dagen komt de wind vanuit het binnenland, dus een (zuid)oostenwind. Dit betekent dat de 
wind in de Valkenburgerstraat loodrecht op de gebouwen waait en niet dwars door de straat. Tabel 1 
laat zien wat de richting van de wind ten opzichte van de gebouwen doet met de snelheid van de wind. 
In de eerste case waait de wind dwars door de straat en heeft het een snelheid van ongeveer 2 m/s 
tot 2,5 m/s. Deze snelheid verandert echter naar 0 m/s tot 1 m/s in de derde case, waarbij de wind 
vanaf de zijkant van de gebouwen komt. In de Valkenburgerstraat is dit vaak het geval tijdens warme 
zomerse dagen. Er is dus weinig verkoeling van de wind in deze straat, waardoor de 
gevoelstemperatuur nog hoger komt te liggen waardoor hittestress toeneemt. Daarnaast kan een 
oostenwind in de zomer ook nog zorgen voor een aanvoer van warme lucht dat zich boven het 
binnenland bevindt.  
 
Effect wind en vegetatie 
Diverse onderzoeken hebben al uitgewezen dat het effect van vegetatie op het stedelijke microklimaat 
in sterke mate geassocieerd is met de sterkte van de wind (TAHA, AKBARI, & ROSENFELD, 1991). 
Onderzoeken hebben aangetoond dat een juiste opstelling van bomen een verkoelend effect 
genereren in een stedelijke omgeving. De hoeveelheid wind en de richting hiervan in relatie tot de 
oriëntatie van straten en gebouwen heeft ook een sterke invloed op de temperatuur  (Bruse & Fleer, 
1998; Dimoudi & Nikolopoulou, 2003). De zuidwestelijke/noordoostelijke oriëntatie van de 
Valkenburgerstraat zorgt ervoor dat de wind geblokkeerd wordt indien deze vanuit het binnenland 
waait, zoals vaak het geval is op warmte dagen. Hierdoor gaat het verkoelende effect verloren.  
 
  

Tabel 1 Resultaten van configuratie 1 met snelheidscontouren rond de blokken (m / s), 
winddruk op gevels, Pav., (Pa) en drukverschillen over elk vlak, dP, (Pa) (Asfour, 2010). 
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Zoals hierboven genoemd, heeft aanwezige vegetatie een effect op het stedelijk (micro)klimaat. Zo 
kan groen een rol spelen bij het warmte absorberende vermogen van een stad. Opgaand groen, zoals 
bomen en struiken, zorgen voor schaduw. Het groene bladerdek vangt het zonlicht op voordat het 
wordt opgeslagen in de verharde omgeving. Buiten opgaand groen, wat direct schaduw en verkoeling 
levert, kunnen lage vegetaties ook een belangrijke rol spelen bij verkoeling van de stad. Voornamelijk 
het koelen van gebouwen blijkt goed te werken door gebruik van lage vegetatie. Door gebruik van 
groene daken en vegetatie langs de muren van gebouwen te gebruiken, kan de temperatuur flink 
worden verminderd. Dit zorgt ervoor dat gebouwen koeler blijven en koelsystemen dus minder energie 
verbruiken om de temperatuur aangenaam te houden (United States General Services Administration, 
2011). 
 
Ook speelt evapotranspiratie7 door planten een belangrijke rol in het wegleiden van warmte. Terwijl 
water verdampt, absorbeert het latente8 warmte. Door evapotranspiratie kunnen planten tot de helft 
van de zonne-energie die het oppervlakte raakt gebruiken om vloeistof om te zetten in waterdamp en 
dit vervolgens af te geven aan de atmosfeer (United States General Services Administration, 2011). 
Bomen onttrekken daarnaast ook vocht uit de koele ondergrond. Dit water wordt door de bomen 
gebruikt om voedingsstoffen vanuit de bodem op te nemen en daarnaast zorgt de wateropname dat 
de temperatuur in de lagere delen van het bladerdek daalt wat voor een koel microklimaat zorgt. Het 
thermisch comfortniveau kan hierdoor verbeteren van “zeer heet” naar “heet”, wat de hitte beleving 
tot wel 16% op heldere dagen en 11% op bewolkte dagen kan verbeteren (Mostert, 2020; Wang, 
Bakker, Groot, Wörtche, & Leemans, 2015).  
 

  

 
7 Combinatie van rechtstreekse verdamping (evaporatie) en verdamping vanuit plantenbladeren (transpiratie) 
8 Hoeveelheid energie in de vorm van warmte dat nodig is om een stof tot een faseovergang te doen 
ondergaan 

https://www.hbostart.nl/hogeschoolinholland/


19 
 

3.2.4 (Draaiing) zon 
De zon heeft niet alleen effect 
op de warmte, maar ook hoe 
deze warmte wordt verdeeld in 
de Valkenburgerstraat. De straat 
is gelegen richting het 
noordoosten, waardoor de zon 
voornamelijk op de noordelijke 
kant van de Valkenburgerstraat 
schijnt. De zuidelijke kant van de 
straat ligt een groot gedeelte 
van de dag in de schaduw 
waardoor er minder directe 
zoninstraling aanwezig is. 
Hierdoor blijft deze kant van de 
straat koeler (bijlage 2). Het 
effect wat de draaiing van de zon 
heeft op de Valkenburgerstraat 
wordt bevestigd door figuur 8. Er 
is duidelijk te zien dat de 
zuidelijke kant van de straat door de aanwezigheid van bomen en gebouwen meer in de schaduw ligt 
en hierdoor is de temperatuur zo’n 10°C lager dan de noordelijke kant van de straat. Hier geven de 
bomen alleen schaduw direct onder de bomen waardoor de stoep en de straat die ernaast liggen een 
stuk warmer blijven op zomerse dagen (Pelgrom, 2021). 

Oorzaak 
Na een bezoek aan de Valkenburgerstraat werd duidelijk wat de reden is voor het verschil in 
temperatuur tussen beide kanten van de straat. Buiten de oriëntatie van de straat, heeft dit ook te 
maken met de opstelling van de bomen. 
Doordat er aan de noordelijke kant een 
ventweg loopt die de bomen scheidt van 
het voetpad, is er veel minder schaduw 
op de stoep. Hierdoor kunnen mensen 
niet in de schaduw lopen en worden 
blootgesteld aan directe zoninstraling, 
wat meer hittestress geeft (figuur 9). 
Tijdens de bezoeken is het niet duidelijk 
geworden of voetgangers voorkeur 
geven aan de zuidelijke kant, waar het 
meeste schaduw aanwezig is. Hierbij 
moet aangetekend worden dat deze 
bezoeken uitsluitend in de winter 
hebben plaatsgevonden. Aannemelijk is 
echter dat voetgangers op zonnige en 
hete dagen de voorkeur geven aan de 
zuidelijke kant waar men in de schaduw 
loopt. 

  

Figuur 8 Hittestress Valkenburgerstraat (METROPOOLREGIO AMSTERDAM 
KLIMAATATLAS, 2019) 

Figuur 9 Valkenburgerstraat schaduw, links=noord, rechts=zuid (Google 
Maps, 2021) 
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Neveneffecten ten gevolge van hitte(stress) 
Aan de Valkenburgerstraat liggen drie hotels die allemaal gelegen zijn aan de noordelijke kant van de 
straat, waar het dus een stuk warmer is door het ontbreken van schaduw. Deze hotels hebben geen 
mogelijkheid haar gasten een schaduwrijk terras aan te bieden. Daardoor gaan gasten naar de 
overkant van de weg om daar in de schaduw te zitten en laten vervolgens daar hun afval achter in de 
openbare ruimte, wat overlast geeft aan omwonenden. Omdat dit niet binnen de grenzen van de 
hotels gebeurt, is het moeilijk om de gasten hierop aan te spreken (Hartsuyker, 2021).  
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  3.3 Ambities Gemeente Amsterdam 
Amsterdam wil een stad zijn waar zuinig met energie wordt omgegaan, 
duurzame energie voorop staat en hergebruik van grondstoffen de norm 
is. Zo streeft de gemeente naar een vermindering van de CO2 uitstoot met 
55% in 2030 en 95% in 2050  (Gemeente Amsterdam, 2021g). Daarnaast 
wilt de gemeente vóór 2040 aardgasvrij zijn. In figuur 10 staat de 
routekaart waarin de klimaatdoelstellingen van de gemeente Amsterdam 
zijn weergegeven. Door de Valkenburgerstraat klimaatbestendiger in te 
richten zal een beter leefklimaat ontstaan met betrekking tot hitte, maar 
zal dit ook een positief effect hebben op het energieverbruik wat 
benodigd is voor het koelen van gebouwen. Ook zal het waterhoudend 
vermogen van de Valkenburgerstraat toenemen wat een positief effect 
heeft op de temperatuur van oppervlaktewater. 

In deze paragraaf zal worden benoemd welke ambities de gemeente op 
dit moment heeft met betrekking tot klimaatverandering. 

3.3.1 Hitte 
Door de klimaatverandering neemt het aantal extreem warme dagen toe. 
Voornamelijk steden krijgen hierdoor steeds vaker last van hitte. Hitte kan 
het beste gedefinieerd worden door een toestand waar het heel warm is. 
Een specifieke temperatuur hiervoor is niet vastgesteld, maar een 
temperatuur van hoger dan 25°C wordt hierbij vaak als uitgangspunt 
gebruikt (GGD Leefomgeving, 2021). Deze toename van 
gevoelstemperatuur (hittestress) tijdens extreem warme dagen neemt 
steeds verder toe omdat er meer steen (grijs) dan groen aanwezig is in de 
stad. De gemeente Amsterdam stelt dan ook “Meer groen en minder 
steen”. De grijze oppervlakten houden warmte vast en stralen deze 
warmte uit wat zorgt voor hittestress in de stad (Gemeente Amsterdam, 
2021). Met name ouderen en chronisch zieke mensen hebben een hoger 
risico om hieraan te overlijden. Hittestress heeft niet alleen effect op 
ouderen en chronisch zieken, maar zorgt onder andere ook voor een 
lagere arbeidsproductiviteit. Daarnaast treedt er vaak smog op tijdens 
extreem warme dagen waarbij weinig wind aanwezig is. Op warme dagen 
ontstaat dan een ophoping van luchtvervuiling en ozon waardoor 
zomersmog kan optreden en mensen problemen kunnen krijgen aan hun 
luchtwegen (Provincie Noord-Brabant, 2019). 

 

Figuur 10 Routekaart klimaat Amsterdam 
(Gemeente Amsterdam, 2020). 
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Opgave en maatregelen 
Amsterdam telt op dit moment weinig koele 
plekken waar het aangenaam is tijdens 
extreem warme dagen. Dit is ook te zien op 
de hittekaart in figuur 11. Duidelijk is te zien 
dat de Valkenburgerstraat en nog een 
aantal straten in Amsterdam extreem warm 
kunnen worden in de zomer en de 
gevoelstemperatuur daar zeer hoog ligt. Er 
is gekozen om de gemiddelde 
gevoelstemperatuur tussen 12:00 en 18:00 
uur te meten. Zo ontstaat een betrouwbaar 
beeld van de mate van blootstelling aan 
hitte tijdens de warmste uren van de dag. 
Als indicator voor de invloed van hitte op de 
menselijke gezondheid wordt de 
gevoelstemperatuur gebruikt omdat dit een 
betere indicator is dan luchttemperatuur 
(Gemeente Amsterdam, 2015). Om deze 
hitte zo veel mogelijk te beperken en een 
fijner leefklimaat te creëren wil de gemeente 
Amsterdam meer groene, koele en 
schaduwrijke plekken creëren in de stad. 
Daarnaast is het nodig om woningen aan te passen en het binnenklimaat beter bestendig te maken 
tegen de toenemende hitte. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar nieuwbouw projecten, maar ook 
bestaande woningbouw (Gemeente Amsterdam, 2021). De gemeente werkt hierbij nauw samen met 
het waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Zij nemen samen met de gemeente en woningbouwcorporaties 
maatregelen om bestaande gebouwen beter bestendig te maken tegen extreme hitte. Er zijn al 
maatregelen genomen om Amsterdam hittebestendiger te maken. Zo wordt er gekeken naar gebruik 
van andere materialen die minder warmte afgeven. Daarnaast wordt op plekken waar de overlast van 
hitte het grootste is, vergroening ingezet om dit tegen te gaan (Gemeente Amsterdam, 2021). Ook 
worden daken en gevels steeds meer gebruikt voor het toepassen van vegetatie om deze groene 
ambities te realiseren. Omdat vegetatie een isolerende werking heeft, zorgt het in de zomer voor een 
koeler gebouw en daardoor lagere binnentemperaturen en houdt het in de winter warmte vast. 
Hierdoor kan energiebesparing gerealiseerd worden. Om de inwoners te beschermen tegen hittestress 
is samen met de GGD een hitteplan opgesteld waarbij extra voorlichting en tips worden gegeven over 
het omgaan met extreme hitte. Hiernaast werkt de gemeente Amsterdam ook samen met 
onderwijsinstellingen in het onderzoek naar een klimaatbestendigere stad. 

  

Figuur 11 Hittekaart Amsterdam van 1 juli 2015 tussen 12:00 en 
18:00 waarin duidelijk te zien is wat de gevoelstemperatuur van de 
Valkenburgerstraat is tijdens warme dagen. Bij dit model is gebruik 
gemaakt van zonnestraling (zon/schaduw), wind en 
luchtvochtigheid al indicator voor hitte. (Gemeente 
Amsterdam, 2021) 
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3.3.2 Droogte 
Doordat het steeds warmer wordt de perioden toenemen waarbij weinig regent valt en veel 
verdamping plaatsvindt (door hitte), ontstaat er droogte. Dit is schadelijk voor het groen in de stad 
evenals de natuur. Droogte heeft daarnaast negatieve invloed op de hoogte van de grondwaterstand 
en bovendien neemt de verzilting toe doordat zouten onvoldoende worden weggespoeld (Gemeente 
Amsterdam, 2021). Dit geeft schade aan vegetatie. 

Opgave 
De gemeente Amsterdam  heeft de ambitie om  zich beter voor te bereiden op extreem warme 
periodes. Eén van deze plannen is het water langer vast te houden na regenval, om in droge perioden 
een watertekort te overbruggen. Ook bewoners kunnen hieraan een bijdrage leveren door 
bijvoorbeeld minder stenen te gebruiken in de tuin en water langer vast te houden door bijvoorbeeld 
het gebruik van een regenton. Het is hiernaast van belang een goede balans in de 
grondwaterhuishouding te hebben. Dit is belangrijk omdat bij een te hoge grondwaterstand verharde 
oppervlaken en funderingen beschadigd kunnen raken door vorst. Bovendien kan er water komen te 
staan in kruipruimtes. Bij een te lage grondwaterstand kan verzakking optreden door korreldruk. 
Daarnaast kunnen huizen verzakken doordat de houten palen gaan rotten (Gemeente Rotterdam, 
2021).  

Samenwerking met kennisinstellingen, groenbedrijven en waterschappen is van belang om een 
integraal plan van aanpak op te stellen om de effecten van extreme warmte en droogte tegen te gaan. 
Verder wilt de gemeente de bewoners beter informeren wat zij kunnen doen om water langer vast te 
houden en de negatieve effecten van lange droge perioden tegen te gaan.  

Bestaande maatregelen 
Er zijn op dit moment al maatregelen genomen om Amsterdam aan te passen aan de droogte. Bij het 
vernieuwen en inrichten wordt steeds meer rekening gehouden met extreem weer. Door het gebruik 
van andere materialen waar water makkelijker infiltreert, wordt het langer vastgehouden en kan het 
indirect groen bewateren. Hiernaast probeert Amsterdam klimaatbestendiger groen te gebruiken wat 
beter tegen droogte kan. Naast maatregelen op straatniveau, moet er ook in de hoogte worden 
gedacht. Door vegetatie op daken aan te brengen wordt water langer vastgehouden in het systeem. 
Daarnaast heeft dit ook als nevenfunctie het verminderen van hitte binnen gebouwen in de zomer en 
isolerend effect in de winter. Momenteel lopen er diverse projecten voor het realiseren van groene 
daken (Gemeente Amsterdam, 2021). Verder heeft de gemeente een nauwe samenwerking met 
onderwijsinstellingen en waterschappen. Door innovatie en onderzoek hoop men de problemen ten 
gevolge van extreem weer sneller in kaart te brengen en op te lossen. 
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3.3.3 Wateroverlast 
Naast perioden van droogte, zullen regenbuien extremer worden.  Het KNMI heeft geconstateerd dat 
er sprake is van een verdubbeling van het aantal dagen met extreme regenbuien ten opzichte van 1950 
(Redactie Rainproof, 2015). Warmere lucht wat meer vocht bevat, leidt vervolgens tot frequentere 
hevige regenbuien. Gemeenten krijgen hierdoor steeds te maken met wateroverlast. Door te weinig 
infiltratiemogelijkheden blijft het water op straat liggen en lopen kelders onder. Bovendien sterven 
bomen en planten af door te veel water(Gemeente Amsterdam, 2021). Het is van belang dat de 
gemeente maatregelen neemt om extreme neerslag te verwerken, omdat zij zorgplicht hebben voor 
het doelmatig inzamelen en laten afvloeien van hemelwater (Kluck, van Hogezand, van Dijk, van der 
Meulen, & Straatman, 2013). Daarnaast betekent extreme neerslag het anticiperen en creëren van 
ruimte voor water op het maaiveld, aanpassingen hiervoor zijn vaak met relatief weinig extra geld uit 
te voeren (Kluck et al., 2013). Door waterbuffers te creëren kan de gemeente rekening houden met 
extreme neerslag. Deze buffers worden gebruikt voor het opvangen van regenwater en dit water 
stroom niet af richting het riool. Groene maatregelen die zorgen voor schaduw en/of verkoeling 
kunnen daarnaast een nevenfunctie vervullen door het opvangen van water. Hierdoor wordt het water 
opgevangen op de plek waar het valt en stroomt het niet af richting het riool. Zo kan het hittebestendig 
maken van de stad samengaan met de extremere regenbuien. 

Opgave 
Door waterbuffers wordt regenwater opgevangen op de plek waar het valt en kan in warme perioden 
gebruikt worden om schade door droogte te voorkomen. Het mes snijdt hierdoor aan twee kanten; 
waterbuffers voorkomen wateroverlast en in tijden van hitte voorkomen zij schade door droogte. 

Bestaande maatregelen 
Er zijn al een aantal maatregelen genomen in Amsterdam met betrekking tot extreem weer. Zo is het 
bij nieuwbouw verplicht om rekening te houden met wateroverlast. Regenwater wordt zo veel 
mogelijk opgevangen en vastgehouden waar het valt. Water kan hergebruikt worden of vertraagd 
worden afgevoerd. Het opgeslagen water wordt benut voor vergroening en verkoeling van de stad. 
Een voorbeeld is de Kattenburgerstraat, waar regenwater wordt gebruikt zodat bomen er gebruik van 
kunnen maken (Gemeente Amsterdam, 2021). (Gemeente Amsterdam, 2020a) 
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4. Mogelijke oplossingen en effecten 
De problemen met hitte in steden begonnen grotendeels tijdens de industriële revolutie. Door een 
snelgroeiende economie waarbij de industrie centraal stond, werden steden in snel tempo uitgebreid. 
Deze verstedelijking heeft invloed gehad op het klimaat in deze gebieden, waar geen ruimte was voor 
vegetatie. Dit heeft geleid tot ongewenste klimatologische veranderingen, die vervolgens een negatief 
effect op de gezondheid hadden/hebben (Alexandri & Jones, 2008).  

In dit hoofdstuk zullen diverse mogelijke oplossingen worden benoemd om hitte en het daarbij 
voorkomende hittestress tegen te gaan. Door middel van literatuur, waarbij wordt gekeken naar 
soortgelijke projecten, kunnen mogelijke oplossingen worden gevonden. Hiernaast worden 
gesprekken met experts gevoerd. Mogelijke oplossingen zullen na de analyse worden uitgewerkt.  
Daarna wordt beschreven wat de meest effectieve oplossing(en) zijn voor de Valkenburgerstraat. 

4.1 Knip 
Op dit moment is de Valkenburgerstraat een 
doorgaande straat met tweerichtingsverkeer. Door 
het toepassen van een knip (afsluiting van de 
straat), wordt de Valkenburgerstraat niet meer 
gebruikt als doorgaande route maar alleen voor 
bestemmingsverkeer. Door de straat af te sluiten 
voor doorgaand verkeer, wordt de verkeersstroom 
sterk verminderd en is minder ruimte nodig voor 
gemotoriseerd verkeer. Vermindering van het 
autoverkeer door de Valkenburgerstraat brengt 
een aantal voordelen met zich mee. Dit zorgt voor 
een betere leefbaarheid en een grotere ruimtelijke 
kwaliteit van het gebied. Kinderen kunnen zich 
veiliger bewegen op doordat er minder verkeer is 
en bovendien kan de snelheid eenvoudiger worden 
verlaagd. Daarnaast zorgt het voor een verbetering 
van de luchtkwaliteit. Momenteel is er veel 
gemotoriseerd verkeer in de Valkenburgerstraat, 
waardoor de luchtkwaliteit minder is. Zoals te zien 
is in figuur 12 is de concentratie NO2 in de Valkenburgerstraat erg hoog met waarden tussen de 30 en 
60 microgram/m3. De vermindering van concentratie in 2020 is te verklaren aan de verminderde 
verkeersbewegingen als gevolg van Covid-19. Blootstelling aan stikstofdioxide (NO2) kan 
luchtwegaandoeningen en hart- en vaatziekten verergeren. Hiernaast kan het ook leiden tot verhoging 
van gevoeligheid voor infecties. Bij kinderen kan te veel stikstofdioxide leiden tot verminderen van de 
longfunctie en het ontstaan van astma. Het is echter niet duidelijk of de gezondheidseffecten komen 
door stikstofdioxide of door andere stoffen in uitlaatgassen. Stikstofdioxide wordt vaak gezien als 
maatstaf voor blootstelling aan verkeer (Atlas Leefomgeving, 2021).  

  

Figuur 12 Luchtkwaliteit NO2 Valkenburgerstraat bij Mr. 
Visserplein (Gemeente Amsterdam, 2021d) 
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De knip maakt het mogelijk de straat zodanig in te richten zodat deze beter past bij de omgeving 
(hoogstedelijk). Dus een voetganger- en fietsvriendelijke straat, waar minder ruimte is voor 
gemotoriseerd verkeer (Gemeente Amsterdam, 2020b).  Door doorgaand verkeer te mijden, kan de 
straat ook anders worden ingericht, zoals het versmallen van de straat. Hierdoor ontstaat ruimte om 
meer groen toe te passen, wat weer een positief effect heeft op de gevoelstemperatuur. Dit zorgt 
ervoor dat hittestress wordt verminderd. Een effect van de knip is wel een toename van 
verkeersstromen elders in de stad. Verkeer zal omrijden richting het stadshart via de Jodenbreestraat 
en Oude Wallen, wat onwenselijk is gezien de drukke en belangrijke fietsroute van het Mr. Visserplein 
– IJ en de drukte die er al is in het Wallengebied (Gemeente Amsterdam, 2020). 

Verdere vergelijkebare projecten waarbij een knip is toegepast, is vooral op kleinere schaal toegepast. 
Dit heeft gemixte reacties opgeleverd, waar bewoners bijvoorbeeld niet wisten dat deze knip geplaatst 
zou worden (stevend, 2015). Voorbeelden van een knip zijn onder andere te vinden in Westerlo en 
Sint-Niklaas. De effecten op hittestress zijn hierbij niet bekend. Deze maatregelen zijn in dit geval 
genomen om verkeer te weren in bepaalde straten en niet met het (primaire) doel om hitte tegen te 
gaan. 

4.2 Herinrichten ventweg 
Het herinrichten van de ventweg heeft als doel om meer schaduw te creëren voor de voetgangers. 
Zoals te zien in figuur 9 op pagina 18 staat de bomenrij langs de doorgaande weg. Aan de noordelijke 
kant van de weg (links op de afbeelding), ligt er nog een ventweg tussen de bomenrij en het voetpad. 
Hierdoor biedt de bomenrij in de zomer, wanneer de zon op zijn hoogst staat, weinig schaduw. De 
ventweg en de geparkeerde auto staat hierdoor grotendeels wel in de schaduw, in tegenstelling tot 
het voetpad. Door de bomenrij en de parkeerplaatsen van de ventweg om te wisselen wordt meer 
schaduw gecreëerd voor de voetgangers. Verplaatsing van de bomenrij richting de stoep geeft op 
sommige momenten meer schaduw voor de huizen, waardoor deze ook koeler zullen blijven. De 
zuidelijke kant van de Valkenburgerstraat heeft dit probleem niet omdat daar geen ventweg aanwezig 
is en de bomen direct aan het fietspad en voetpad staan. Herinrichting van deze zijde van de straat is 
daarom niet nodig. Door de oriëntatie van de straat en de aanwezigheid van gebouwen, heeft de 
zuidelijke kant minder last van de zon en is er standaard meer schaduw. 

Het wisselen van de bomenrij en de ventweg betekent een groeiplaatsverbetering voor de bomen. Op 
dit moment hebben de bomen die er staan namelijk weinig kans om door te groeien (Clarisse & ter 
Mors, 2021). Het spreekt voor zich dat deze bomen alleen verplaatst kunnen worden in hun 
rustperiode (winter)(Gemeente Amstelveen, 2021). Een consequentie hiervan zijn de kosten die 
gemoeid zijn voor het wisselen van de gehele straat, de tijd die hiervoor nodig is en de daarbij horende 
verkeershinder die ontstaat in deze periode. 
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4.3 Groene daken en muren 
De Valkenburgerstraat biedt mogelijkheden tot het aanleggen van groene daken. Er zijn al daktuinen 
aanwezig zoals te zien in figuur 13. Deze bevatten veel opgaand groen en bieden voldoende schaduw 
en verkoeling, in tegenstelling tot sedumdaken. Deze leveren wel verkoeling, maar geen schaduw.  

Hiernaast is er ook de mogelijkheid tot het toepassen van groene muren. Veel gebouwen gebruiken 
donkere bouwmaterialen waardoor deze gebouwen veel zonlicht opnemen. Dit warmt vervolgens de 
gebouwen op, waardoor het binnen de gebouwen ook een stuk warmer wordt en meer verkoeling 
benodigd is. Aanpassing van de kleurstelling van de bebouwing biedt ook voordelen. Momenteel zijn 
veel gebouwen donker van kleur waardoor deze veel zonlicht absorberen. Dit zorgt voor een snelle 
opwarming van deze gebouwen, waardoor het binnen de gebouwen ook warmer wordt en meer 
koelcapaciteit benodigd is om een aangenaam klimaat te creëren. 

Het algemene gebrek aan vegetatie in bestaande steden is een van de factoren die de 
gevoelstemperatuur beïnvloeden. In de meeste stedelijke gebieden is de vegetatie grotendeels 
geconcentreerd in parken of recreatiegebieden. De parken en recreatiegebieden zijn op warme dagen 
wel een stuk koeler in vergelijking met hun directe stedelijke omgeving. Door vegetatie binnen de 
bebouwde ruimte van het stedelijk landschap te implementeren zullen gevoelstemperaturen daar ook 
dalen, wat een positief effect heeft op de leefbaarheid(Alexandri & Jones, 2008). Deze toepassing van 
vegetatie zal met name in de avond een daling van temperatuur bewerkstelligen, omdat de vegetatie 
geen warmte uitstoot, terwijl verhard oppervlak nog lang warmte blijft naleveren (Kuypers & Vries, 
2008). Het bedekken van daken en muren met vegetatie kan het microklimaat van de stad positief 
beïnvloeden. Een nadeel van het gebruik van groene daken en muren, zijn mogelijke lekkages die 
veroorzaakt worden door wortels. De kosten voor het opsporen en verhelpen van de lekkage kunnen 
hoog oplopen (Bouwwereld, 2018). Daarnaast dient ervoor gezorgd te worden dat de beplanting niet 
te groot worden. Onderhoud vergt daarom aandacht en het snoeiwerk dient zo’n 2 tot 3 keer per jaar 
te gebeuren. Bij de onderhoudskosten moet worden meegenomen dat gemiddeld 10% van de planten 
per jaar moet worden vervangen (Gevelbekleding-info, 2021). 

Figuur 13 Locatie groene daken Valkenburgerstraat  (Gemeente Amsterdam, 
2021b) 
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Uit onderzoek blijkt dat groene muren 
een zeer positief effect hebben op de 
warmtebelasting van gebouwen. 
Groene muren zorgen voor veel minder 
fluctuaties in temperatuur waardoor de 
thermische belasting afneemt (figuur 
14). Dit kan vervolgens een positief 
effect op de levensduur van een 
gebouw. Ook de binnentemperatuur 
laat minder schommelingen zien en 
blijft constanter op een lagere 
temperatuur. In figuur 14 is te zien dat 
het dempende effect van groene muren 
het grootst is naarmate de 
buitentemperatuur stijgt (Cameron, 
Taylor, & Emmett, 2014; Djedjig, 
Belarbi, & Bozonnet, 2017). Indien de 
noordelijke kant van de 
Valkenburgerstraat, waar de meeste 
zoninstraling is, wordt voorzien van 
groene muren, kan een 
temperatuurreductie van bijna 6°C 
bereikt worden. De omvang van deze 
voordelen zijn afhankelijk van het type 
vegetatie en het type muur (Cameron 
et al., 2014). Dit is te zien in figuur 14. 
Daarnaast hebben groene muren ook 
een geluidreducerend effect voor 
geluid dat van buitenaf naar binnen 
komt (van der Lans, Velthuizen, Baker, 
& Janssen, 2021). Daarnaast zorgt de 
vegetatie voor een vermindering van 
geluid dat wordt terggekaatst. 

  

Figuur 14 Oppervlaktetemperatuur binnengevel, luchttemperatuur binnen 
en temperatuurverschillen  vergeleken tussen groene muur en 
referentiegebouw (Djedjig et al., 2017). 
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Vegetatie heeft hiernaast als voordeel dat het water kan vasthouden. Door klimaatverandering zijn er 
steeds vaker hevigere buien in Nederland. De groene daken en muren kunnen dit overmatige water 
opvangen en vasthouden waardoor de druk op het riool minder wordt en straten minder snel 
onderlopen. Zoals te zien is in figuur 15 hebben groene daken (en muren) een positief effect op de 
uitstroom van water naar het riool na hevige regenval. Een intensief groen dak, wat qua beplanting 
vergelijkbaar is met een normale tuin kan ongeveer 11% meer water vasthouden dan extensieve 
groene daken. Dit is een dak wat minder intensief beplant is. Doordat dit minder massa heeft en dus 
veel lichter, kan dit op meer daken worden toegepast. Intensieve groene daken zijn toe te passen op 
daken met een hellingshoek van 1 tot 4 graden. Extensieve groene daken kunnen gebruikt worden tot 
een hellingshoek van 45 graden (Mijn-dakdekker.nl, 2021). Tijdens stortbuien wordt maarliefst 44% 
van het vastgehouden in de verschillende lagen van een groen dak (filterlaag, draineerlaag, substraat). 
In het geval van een regenbui van 5mm per dag wordt in sommige gevallen het regenwater zelfs 
volledig vastgehouden door zowel intensieve als extensieve daken (Kolasa-Więcek & Suszanowicz, 
2021). Hierdoor wordt extra belasting op het riool tijdens piekbuien verminderd en verloopt dat afvoer 
van het water langzamer. 

 

Figuur 151 Geregistreerde dagelijkse regenval en uitstroom in Opole (Polen) van groenedakmodellen voor elke maand: a: mei, 
b: juni c: september, d: oktober. Hierbij is de blauwe lijn de regenval, de groene lijn zijn intensieve groene daken en rood zijn 
extensieve groene daken (Kolasa-Więcek & Suszanowicz, 2021).  

Kosten 
De kosten van groene daken liggen tussen de €50,- en €150,- per m2. Voor groene gevels bedraagt de 
aanleg zo’n €60,- per m2, waarbij de onderhoudskosten 10% van de aanlegkosten per jaar zijn (van der 
Lans et al., 2021) (Deltares, 2020). 

Uitgaand van een geveloppervlak van 250m2, zou dit betekenen dat de aanlegkosten hiervoor 
€15.000,- bedragen en de jaarlijkse onderhoudskosten €1500,- zijn. Voor dit groen kan subsidie 
worden aangevraagd bij de desbetreffende gemeente (Gemeente Amsterdam, 2021f). 
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4.4 Opgaand groen 
Door het aanleggen van opgaand 
groen in plantenbakken is het 
mogelijk om warmte te 
absorberen. Deze plantenbakken 
met opgaand groen hebben 
overdag weinig effect met 
betrekking tot het verlagen van 
de (gevoels)temperatuur in 
tegenstelling tot andere 
maatregelen. Dit opgaande 
groen kan echter in de avond en 
in de nacht wel voor een 
aangenamere temperatuur zorgen (Kuypers & Vries, 2008). In tegenstelling tot verstening straalt het 
geen warmte uit, maar absorbeert het de warmte, waardoor de directe omgeving sneller kan afkoelen 
en de nachttemperatuur aangenamer wordt. Deze maatregel zal het grootste effect hebben aan de 
noordelijke kant van de Valkenburgerstraat, waar de zoninstraling het grootst is. Daarnaast zijn er aan 
de zuidelijke kant van de Valkenburgerstraat al plantenbakken met opgaand groen aanwezig. Tabel 2 
geeft aan wat de 
temperatuureffecten zijn van 
verschillende soorten groene en 
grijze oppervlakten. In de tabel is 
duidelijk te zien wat verschillende 
groenbedekkers doen met de 
gemiddelde temperatuur. In tabel 
3 is het effect te zien van de 
verschillende bodemoppervlakten 
op de temperatuur, gemeten op 
twee meter boven het maaiveld. 
Hieruit is af te lezen dat tussen AC 
(asfalt/beton) en gras een 
gemiddeld verschil van 7,54°C is gemeten met een maximum van 11,72°C om 11:00 uur en een 
minimum van 3,35°C om 6:00 uur. 

Het opgaand groen kan hiernaast ruimte bieden voor fauna om te schuilen. Ook kunnen de 
plantenbakken gesponsord worden door bijvoorbeeld 
winkeliers. In ruil hiervoor kan vervolgens een reclamebordje 
aan de zijkant van de plantenbak worden geplaatst. Het 
opgaande groen kan daarnaast water opvangen en daarmee 
wateroverlast tijdens piekbuien verminderen. 

Kosten 
De kosten voor de plantenbakken zijn afhankelijk van het 
gebruikte materiaal en de grootte van de bak. Uitgaande van 
een betonnen plantenbak kan de prijs variëren tussen de €200,- 
en €600,- (Betondingen.nl, 2021). Daarnaast komen hier kosten 
bij voor de aanleg van het groen, wat weer afhankelijk is van de 
grootte van de bak en het type beplanting.  

Tabel 2 Gesimuleerde maandelijkse gemiddelde oppervlaktetemperatuur voor 
vier bodembedekkers (Herb, Janke, Mohseni, & Stefan, 2008) 

Tabel 3 Gemiddelde temperatuur (°C) 2m boven het oppervlak (Yilmaz, Toy, 
Irmak, Yilmaz, & Bulut, 2007) 

Figuur 16 Voorbeeld van plantenbakken in de 
openbare ruimte (Jan Gunneweg, 2021) 
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4.5 Watertappunt 
Bij extreme hitte is de kans op uitdroging bij ouderen en kinderen het grootst. Dit kan leiden tot 
daling in bloeddruk en een licht gevoel in het hoofd. Daarnaast kunnen mensen zich zwak en moe 
gaan voelen. Hitte kan hiernaast zorgen voor een snelle hartslag of hartkloppingen (Zwaan, 2017). 
Watertappunten kunnen hier een oplossing bieden. Deze watertappunten zorgen tijdens warme 
dagen voor extra verkoeling. Daarnaast zijn ze makkelijk te plaatsen zolang er drinkwaterleidingen in 
de buurt aanwezig zijn. Door het aanbieden van watertappunten in de Valkenburgerstraat zullen 
kwetsbare groepen minder snel gezondheidsklachten krijgen door uitdroging. Deze watertappunten 
kunnen aan beide kanten van de straat geïnstalleerd worden. Deze maatregel zou beter tot zijn recht 
komen met een andere maatregel die wel voor schaduw zorgt. De kosten voor het aanleggen van 
een watertappunt is zo’n €3500,- met basisonderhoud voor €300,- per jaar (Vitens, 2021). 
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4.6 Schaduwdoeken 
Schaduwdoeken zorgen voor schaduw waarmee een gereduceerde luchttemperatuur van 1°C kan 
worden bereikt onder de doeken en een verlaagde gevoelstemperatuur wat kan oplopen tot 14 °C 
(Kluck et al., 2020) (van der Lans et al., 2021). Het voordeel van deze doeken is de directe schaduw dat 
het oplevert en daarmee de (gevoels)temperatuur verlaagt. Daarnaast kunnen doeken makkelijker 
worden geïnstalleerd en worden weggehaald of vervangen wanneer dit nodig is omdat ze demontabel 
zijn. Een nadeel van deze doek, is dat uitlaatgassen er mogelijk onder blijven hangen. Dit risico is het 
grootst op drukke plekken waar veel verkeer langskomt. Om dit te voorkomen zullen er openingen 
tussen de doeken nodig zijn om deze gassen te laten ontsnappen. Een ander nadeel van doeken/luifels 
is het feit dat er geen nevenfuncties worden vervuld. De doeken hebben geen positief effect op fauna 
en hebben daarnaast een lagere esthetische waarde dan groene maatregelen. In figuur 17 is te zien 
hoe een dergelijk schaduwdoek eruitziet. In de Valkenburgerstraat kunnen de doeken worden 
geplaatst aan de noordzijde waar weinig tot geen schaduw aanwezig is. Deze doeken kunnen 
eenvoudig worden gemonteerd aan bestaande gebouwen en constructies met haken en ringen en aan 
de andere zijde zal een constructie gemaakt moeten worden. Schaduwdoeken kunnen hiernaast als 
extra functie dienen voor het maken van reclame. Lokale winkeliers kunnen bijvoorbeeld de doeken 
sponsoren in ruil voor bedrukte reclame hierop. 

 
Kosten 
Kosten van een schaduwdoek variëren tussen de €50,- en €150,-  (Zonwering-weetjes, 2021). 
Montagekosten en eventuele bevestigingsmaterialen zijn hierbij niet inbegrepen. Onderhoudskosten 
zijn ongeveer 5% van de aanlegkosten per jaar (van der Lans et al., 2021). 

  

Figuur 17 Schaduwdoek op schoolplein Hulsberg (Lifestyle, 2020) 
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4.7 Pergola 
Een pergola is een natuurlijk 
zonnescherm (figuur 18). Doordat het 
directe schaduw biedt, heeft het direct 
een positief effect op de 
gevoelstemperatuur van mensen die 
onder de pergola lopen. Bovendien 
zorgt de aanwezige begroeiing voor 
verdamping, wat zorgt voor een 
verlaging van de 
omgevingstemperatuur in de directe 
nabijheid van de pergola. Uit onderzoek 
blijkt dat bij een zonnestraling van 
800W/m2, de pergola’s zorgden voor een 
lagere omgevingstemperatuur tot wel 
16,2°C (figuur 19). Tijdens bewolkte dagen 
met een zonnestraling van 300W/m2 
bedroeg deze reductie 6,8°C (Watanabe, 
Nagano, Ishii, & Horikoshi, 2014). In de 
Valkenburgerstraat zou het effect van een 
pergola het grootst zijn aan de noordelijke 
kant, waar de grootste zoninstraling is. 
Hiernaast zorgt het groen van de pergola 
voor verkoeling in de avond omdat het 
geen warmte absorbeert en dus ook niet 
uitstoot, dit in tegenstelling tot  harde 
bouwmaterialen (Kuypers & Vries, 2008). 
Een bijkomend effect is dat de straat 
onder de pergola’s minder opwarmt en 
daardoor ’s avonds minder warmte 
uitstoot. Een belangrijk punt om rekening 
mee te houden in drukke straten zoals de Valkenburgerstraat, zijn eventuele uitlaatgassen. Deze 
mogen niet onder de pergola blijven hangen. Openingen tussen de planten of tussen verschillende 
pergola’s zijn noodzakelijk. Door pergola’s gesegmenteerd neer te zetten creëer je “stepping stones” 
voor mensen om uit te rusten in de schaduw en daarnaast voor dieren om zich te verplaatsen door de 
straat. De pergola’s zullen dus aan de noordelijke kant worden geplaatst van de Valkenburgerstraat. 
Aan deze zijde geven de aanwezige bomen geen of weinig schaduw op de stoep en zal het effect van 
pergola’s boven deze stoep het grootst zijn. Het effect van een pergola aan de zuidelijke kant van de 
straat zal minimaal zijn, omdat hier de bebouwing en de bomenrij voor een groot gedeelte van de dag 
voor schaduw zorgen. Nog een bijkomend voordeel van de pergola is het opvangen van hemelwater. 
Dit zorgt voor een vertraagde afvoer richting het riool waardoor wateroverlast wordt verminderd. 

Kosten 
Een pergola heeft een eigen constructie nodig en eventueel aanwezig groen dient daarnaast 
onderhouden te worden (Balink, Bruijn, Kanters, & Neeft, 2021). De kosten voor de aanleg zijn 
ongeveer €350,- per m2.  De kosten van de pergola constructie zijn eenmalig en daarom te overzien. 
Daarnaast zijn de onderhoudskosten 10% van de aanlegkosten per jaar.  

Figuur 18 Pergola op het Bastiaansplein in Delft (Bouman hoveniers, ) 

Figuur 19 Temperatuurverschillen (ETU reduction) bij verschillende 
hoeveelheden zoninstraling (W/m2) (Watanabe et al., 2014) 
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5. Analyse 
In dit hoofdstuk zal gebruik worden gemaakt van de multicriteria-analyse. Diverse maatregelen komen 
in deze analyse aan bod en op basis van meerdere criteria worden hieraan wegingsfactoren toegekend 
waardoor het inzichtelijker wordt welke consequenties de verschillende oplossingen hebben. Bij de 
multicriteria-analyse wordt per maatregel een cijfer gegeven op een schaal van één tot tien. Zo zullen 
bepaalde maatregelen een hoger cijfer scoren wat betreft nevenfuncties, maar vervolgens een laag 
cijfer hebben wat betreft de kosten. Door het afwegen van criteria wordt op een overzichtelijke manier 
weergegeven wat de sterke en minder sterke aspecten van een oplossing zijn. Hierbij kunnen de 
criteria en wegingen zelf worden bepaald. 

5.1 Voor- en nadelen 
Om een weloverwogen keuze te maken binnen de multicriteria-analyse, zijn de voor- en nadelen per 
maatregel in een overzicht geplaatst. Hierdoor wordt het makkelijker om bepaalde keuzes te maken 
omdat ook per maatregel de voor- en nadelen beschreven zijn. De tabel staat hieronder uitgewerkt 

 

Tabel 4 Voor- en nadelen per maatregel (Mostert, 2021e) 
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5.2 Criteria 
Bij de analyse van verschillende methoden is gebruik gemaakt van zeven opties om tot een indicatie 
te komen welke methode het beste uit de analyse komt. De verschillende oplossingen worden 
beoordeeld met een cijfer tussen de 1 en de 5, waarbij 5 het hoogst scorend is en 1 het laagste. De 
verschillende criteria hebben elk een wegingsfactor naar belangrijkheid. De wegingen van de 
verschillende criteria vormen samen 100%. Een voorbeeld van een berekening voor de maatregel 
“knip” wordt als volgt berekend: Hier wordt het cijfer per criteria vermenigvuldigd met de weging. 
Hierna worden deze uitkomsten bij elkaar opgeteld en gedeeld door 50. Hier komt vervolgens een 
eindcijfer uit. Een voorbeeld van de berekening van de “knip” gaat als volgt: 

 (1*9+ 2*17 + 3*14 + 2*9 + 5*17 + 1*14 + 1*20)/50 = 4,4 

Hieronder zal worden toegelicht op welke manier de opties met de daarbij horende wegingen tot stand 
zijn gekomen. De multicriteria-analyse is te vinden op pagina 38. 

De basis van de genoemde score in de multicriteria-analyse is te vinden in bijlage 4.  

Tijd 
Dit criterium wordt gebaseerd op de tijd die benodigd is om de desbetreffende oplossing te realiseren. 
De benodigde tijd voor onderhoud wordt hierbij niet meegenomen, maar komt terug bij het hoofdstuk 
“onderhoud”. Uit de multicriteria-analyse blijkt welke oplossingen het meest tijd efficiënt zijn. De 
haalbaarheid van een maatregel hangt mede af van tijd die benodigd is om een maatregel te realiseren. 
Verder is de voorbereidingstijd een belangrijke factor. Vanuit de Knowledge Mile Park is het doel 
gesteld om in 2025 de langste duurzame straat te zijn. Een oplossing zou daarom uiterlijk voor 2025 
gerealiseerd moeten zijn. De tijd heeft echter geen hoge wegingsfactor gekregen binnen de analyse 
omdat de andere criteria, zoals het effect en de mate van acceptatie een groter belang hebben. Wel is 
het gewenst dat de oplossingen dus uiterlijk in 2025 zijn voltooid. 

Kosten 
De kosten om een bepaalde maatregel te realiseren is een zeer belangrijke wegingsfactor. Budgetten 
van de meeste gemeenten in Nederland staan onder druk en de financiële positie van gemeenten is 
door Covid-19 verder verslechterd. De gemeente Amsterdam vormt hierop geen uitzondering 
(Branchegroep Overheid van, 2021). Onderhoudskosten zijn een apart criterium en worden separaat 
meegenomen in de analyse. 

Acceptatie 
De mening van bewoners met betrekking tot bepaalde oplossingen, valt onder acceptatie. Hierbij 
wordt gekeken of bewoners voorkeuren hebben voor bepaalde oplossingen. Het kan per persoon sterk 
verschillen welke oplossing zij prefereren. Een bewoners die aan de noordzijde van de straat woont en 
dus een veel groter effect ervaart van de zoninstraling zal meer last hebben van hittestress dan 
bewoners van de zuidelijke kant. De weging hiervan is gebaseerd op gesprekken met de begeleiders 
waarbij de voor- en nadelen van de maatregelen zijn vergeleken met elkaar en daarnaast uit de 
literatuur, om zo tot juiste wegingsfactor te komen. 
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Nevenfuncties 
Oplossingen die meerdere functies vervullen hebben voordelen ten opzichte van maatregelen die 
enkel hitte tegengaan. Bij dit criterium wordt gekeken naar extra functies die bepaalde oplossingen 
met zich meebrengen. Hierbij kan gedacht worden aan esthetische verfraaiing van de omgeving, of 
oplossingen die het samenkomen van mensen bevorderen waardoor sociale cohesie toeneemt. 
Nevenfuncties worden dus behandeld binnen de analyse zodat het in een oogopslag te zien is of 
maatregelen nevenfuncties kunnen vervullen en hoe deze maatregelen op dit vlak scoren. De 
nevenfuncties hebben de laagste weging gekregen in vergelijking met de andere criteria. Hier is bewust 
voor gekozen omdat bijkomende functies niet het eerste doel hebben van de voorgestelde 
maatregelen. Het verminderen van hitte is het uitgangspunt, waarbij bijkomende functies mooi zijn 
meegenomen, maar geen vereiste zijn. 

Onderhoud 
Onderhoudskosten zijn kosten die uitgegeven moeten worden na de realisatie van een project om het 
te onderhouden. Onderhoudskosten zijn een belangrijke wegingsfactor vanwege de slechte financiële 
positie van de gemeente (Branchegroep Overheid van, 2021). Het is aannemelijk dat door deze 
financiële positie onderhoudsbudgetten onder druk komen te staan. De wegingsfactor hiervan is ook 
vastgesteld aan de hand van overleg tussen medestudenten en begeleiders waaruit naar voren kwam 
dat onderhoud een belangrijk punt is.  

Ruimtegebruik 
Hier wordt gekeken naar de ruimte die de oplossingen innemen. Wanneer een oplossing meer ruimte 
inneemt in de openbare ruimte, krijgt het een lagere score omdat dit ten koste gaat van de algemene 
openbare ruimte. De weging van dit criterium is tot stand gekomen door te overleggen met begeleiders 
en mede studenten en hierbij te kijken naar de ander criteria. Aan de hand hiervan is de waarde 
bepaald van het ruimtegebruik en hoe belangrijk dit is in verhouding met de andere criteria. 

Effectiviteit 
Met de effectiviteit van de oplossing wordt bedoeld; de vermindering van de gevoelstemperatuur die 
mensen ervaren na het implementeren van de desbetreffende oplossing. Dus welk effect heeft een 
oplossing op hittestress. Daarom dit criterium een hoge wegingsfactor.  
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Tabel 5 Multicriteria-analyse (Mostert, 2021c) 

Criteria : Tijd Kosten Acceptatie Nevenfuncties Onderhoud Ruimtegebruik Effect Totaalscore 
Maatregelen:                 
Knip 1 2 3 2 5 1 1 4,4 
Groene daken/muren 3 3 4 4 3 5 2 6,6 
Ventweg en bomenrij wisselen 1 1 2 1 4 5 4 5,6 
Schaduwdoeken 4 4 2 2 4 4 4 7,1 
Pergola 3 3 4 5 3 3 5 7,4 
Opgaand groen 5 4 4 3 2 3 2 6,2 
Watertappunt 4 3 3 1 3 4 3 6,1 
Weging 9 17 14 9 17 14 20 100 
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5.3 Verklaring totaalscore 
In dit hoofdstuk wordt per oplossing uiteengezet waarom een bepaalde oplossing tot een bepaalde 
totaalscore heeft geleidt. Aan de hand hiervan valt op te maken welke oplossingen het beste scoren 
om het leefklimaat te verbeteren en hittestress zo veel mogelijk tegen te gaan. In de analyse wordt 
uitgegaan van het realiseren van oplossingen aan de noordelijke kant van de Valkenburgerstraat. Hier 
is voor gekozen omdat deze kant de meeste zoninstraling heeft en de voorgedragen oplossingen het 
meeste effect zullen hebben.  

Knip (blokkering doorgaand verkeer) 
In deze analyse scoort de knip relatief laag. Dit valt voornamelijk te verklaren omdat deze oplossing 
veel tijd in beslag neemt om te realiseren en bovendien zijn de kosten voor de aanleg hoog. De knip 
zelf zal niet veel effect hebben op het tegengaan van hittestress en om dit te realiseren zullen ook 
andere maatregelen genomen moeten worden. Omdat het de knip gebaseerd is op een blokkering van 
doorgaand verkeer, betekent dit dat verkeersstromen binnen de stad moeten worden omgelegd. Dit 
betekent dat deze maatregel consequenties heeft voor andere gebieden heeft binnen de stad. Daarom 
is de score voor ruimtegebruik laag. 

Groene daken/muren 
De oplossing van groene daken/muren scoort gemiddeld. Het ruimtegebruik is minimaal, esthetisch 
verfraait het de straat en daarom scoort deze oplossing op deze gebieden (nevenfuncties, 
ruimtegebruik) relatief goed. Onderhoudskosten voor het bijhouden en jaarlijks herbeplanten, wat 
10% van de aanlegkosten per jaar is, verklaart de gemiddelde score op het gebied van onderhoud. Het 
effect van deze oplossing is met name in de avonduren te merken en daarom scoort deze oplossing op 
het gebied van effectiviteit ondergemiddeld.   

Positie ventweg en bomenrij wisselen 
De positie van de ventweg en de bomenrij wisselen krijgt een wat lagere totaalscore omdat het 
kostbaar is om deze oplossing te realiseren. Bovendien kost het veel tijd en zal voor de nodige overlast 
zorgen voor de omwonenden, vandaar de lage score op deze gebieden. Doordat de openbare ruimte 
in omvang niet verandert, scoort deze maatregel goed op ruimtegebruik. Doordat voetgangers op den 
duur, wanneer de bomenrij volgroeid is, grotendeels in de schaduw zullen lopen op het voetpad, scoort 
deze oplossing goed op effectiviteit.  

Schaduwdoeken 
Een oplossing gebaseerd op schaduwdoeken scoort bovengemiddeld. Omdat een doek 100% schaduw 
biedt, scoort deze oplossing hoog op effectiviteit. Verder zijn deze schaduwdoeken esthetisch niet erg 
mooi in de Valkenburgerstraat, en scoort daarom minder op het gebied van acceptatie. Ook hebben 
deze schaduwdoeken weinig bijkomende positieve functies buiten het verlenen van schaduw, en 
scoren daarom laag op nevenfuncties. Door de schaduwdoeken te bedrukken met tekst of logo’s van 
bijvoorbeeld winkels aan de Valkenburgerstraat zou de aanleg hiervan deels gesponsord kunnen 
worden. Dit zou de eindscore voor schaduwdoeken positief kunnen beïnvloeden. Doordat de doeken 
onder weersinvloeden vuil worden en verouderen, betekent dit dat de levensduur beperkt zal zijn. 
Echter zijn de onderhoudskosten laag per jaar laag (ongeveer 5%) en krijgt daarom een hogere score 
op het gebied van onderhoud. 

Pergola 
De pergola geeft de hoogste eindscore. Deze oplossing scoort boven gemiddeld op het gebied van 
nevenfuncties omdat een pergola er mooi uitziet en een positief effect zal hebben op het aanzicht van 
de Valkenburgerstraat. Daarnaast biedt het schuilplaatsen voor fauna. Als een pergola volgroeid is 
biedt het veel schaduw en scoort daarom hoog op het gebied van effectiviteit. De aanleg van pergola’s 
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is relatief duur en zal het nodige onderhoud vergen op het gebied van snoeien en herbeplanting, 
vandaar de gemiddelde score op het gebied van onderhoud. 

Opgaand groen 
Ondanks het feit dat de effectiviteit van opgaand groen lager is dan gemiddeld, is de eindscore van 
deze oplossing boven gemiddeld. De kosten en tijd die benodigd zijn voor de aanleg zijn gering en 
scoren daarom goed op het gebied van tijd en kosten.  Plantenbakken worden daarnaast vaak gezien 
als verfraaiing van de straat en daarom scoort deze maatregel hoog op het gebied van acceptatie. 
Omdat deze oplossing niet veel directe schaduw biedt is de score op effectiviteit lager. Het grootste 
effect van opgaand is namelijk te merken in de avonduren. 

Watertappunt 
Het watertappunt krijgt een relatief lage score.  Deze oplossing scoort laag op het gebied van 
nevenfuncties, omdat het geen effect heeft op fauna of andere functies heeft. Wat ook opvalt is de 
gemiddelde score op de effectiviteit, omdat het geen enkele schaduwwerking heeft, maar wel 
verkoeling biedt. Verder heeft Covid-19 een negatieve invloed op de acceptie die mensen hebben bij 
het gebruik van een watertappunt. 

5.4 Conclusie 
Kijkend naar de totaalscore van de verschillende oplossingen uit de multicriteria-analyse blijkt dat de 
pergola de hoogste totaalscore heeft. Als alle criteria en bijhorende wegingsfactoren in overweging 
worden genomen, is het plaatsen van pergola’s in de Valkenburgerstraat de beste oplossing om het 
leefklimaat te verbeteren en hittestress tegen te gaan. Daarnaast kan het als nevenfunctie dienen voor 
fauna die het als stepping stone gebruiken.  

Tabel 6 op de volgende pagina laat zien dat een verandering van de weging “effect” van 20 naar 40 
geen invloed heeft op de laagst – en hoogst scorende maatregelen. 
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Tabel 6 Scenario II waarbij het “effect” een weging heeft van 40 ipv 20  (Mostert, 2021) 

   

Criteria : Tijd Kosten Acceptatie Nevenfuncties Onderhoud Ruimtegebruik Effect 

Effect  
Scenario 

II Totaalscore 
Totaalscore 
Scenario II 

Maatregelen:                     

Knip 1 2 3 2 5 1 1 1 4,4 4,3 

Groene daken/muren 3 3 4 4 3 5 2 2 6,6 7,4 

Ventweg en bomenrij wisselen 1 1 2 1 4 5 4 4 5,6 7,9 

Schaduwdoeken 4 4 2 2 4 4 4 4 7,1 8,4 

Pergola 3 3 4 5 3 3 5 5 7,4 10,3 

Opgaand groen 5 4 4 3 2 3 2 2 6,2 6,5 

Watertappunt 4 3 3 1 3 4 3 3 6,1 7,0 

Weging 9 17 14 9 17 14 20 40 100 120 
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5.5 Kruistabel maatregelen  
In de onderstaande tabel is te zien welke oplossingen conflicteren en complementair zijn met elkaar. Hierbij geven drie kleuren aan of de maatregelen goed, 
matig of slecht met elkaar samengaan. Zoals te zien in de tabel is de combinatie van pergola’s en schaduwdoeken niet voor de hand liggend. Dit heeft te 
maken met de dubbele functie die beide oplossingen vervullen (schaduwwerking) in het geval dat deze tegelijkertijd worden toegepast. Ook is het mogelijk 
om pergola’s samen te gebruiken met bijvoorbeeld opgaand groen of watertappunten. Doordat de pergola’s worden neergezet met stukken ertussen, kan dit 
plaats bieden voor opgaand groen om ertussen te worden geplaatst. Door het opgaande groen niet onder de pergola’s te plaatsen, kan het alsnog zijn 
verkoelende functie vervullen. Esthetisch zou dit opgaande groen ook in combinatie kunnen met de pergola.  Hiernaast zou het  gebruik van schaduwdoeken 
en pergola’s minder efficiënt zijn wanneer de bomenrij en de ventweg wordt omgedraaid. In dit geval zorgt de vernieuwde bomenrij al voor extra schaduw 
op het voetpad, wat de pergola en schaduwdoeken overbodig maken (figuur 20). 

  

Maatregelen: Knip 
Groene 
daken/muren 

Ventweg & 
bomenrij draaien Schaduwdoeken Pergola Opgaand groen Watertappunt 

Knip               
Groene 
daken/muren               
Ventweg & 
bomenrij draaien               

Schaduwdoeken               

Pergola               

Opgaand groen               

Watertappunt               

Tabel 7 Maatregelen en hoe goed deze samen kunnen. Groen: goed, geel: matig, rood: slecht 
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Figuur 20  Zoninstraling met bomenrij dicht bij het gebouw en verder van het gebouw (Mostert, 2021f)  
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6. Advies implementatie oplossingen 
In dit hoofdstuk zullen twee scenario’s worden beschreven. De verschillen tussen de twee scenario’s 
worden met name zichtbaar in de kosten en tijd die gemoeid zijn met het implementeren van deze 
oplossingen. 

Deze scenario’s kunnen gelezen worden als adviezen. Het kan zijn dat de gemeente andere belangen 
of andere prioriteiten heeft, die invloed hebben op de uiteindelijke keuzes die door de gemeente 
worden gemaakt. 

6.1 Scenario 1: Kostenefficiënt 
In dit scenario zullen voornamelijk oplossingen aan de orde komen die tegen relatief lage kosten en op 
korte termijn te realiseren zijn. Dit scenario beschrijft de realisatie van watertappunten in combinatie 
met opgaand groen (figuur 21). Voor deze oplossing zijn geen grote constructies nodig en bovendien 
kunnen watertappunten en opgaand groen in korte tijd worden gerealiseerd. Daarnaast zijn ze 
makkelijk weer weg te halen indien zij niet meer in het toekomstige beeld van de Valkenburgerstraat 
passen. Doordat beide oplossingen geen directe schaduw genereren zal het effect op het verminderen 
van hittestress kleiner zijn. Dit scenario biedt voornamelijk verkoeling door het aanbieden van vers 
drinkwater en verkoeling in de avond, omdat opgaand groen met name in de avond een verkoelend 
effect heeft. Het opgaande groen kan hiernaast ook beschutting bieden en als stepping stone dienen 
voor dieren. Het opgaand groen zal het grootste effect hebben aan de noordelijke zijde van de straat 
omdat de zoninstraling aan deze zijde van de straat hoger is. Voor een indicatie van de kosten van dit 
scenario wordt verwezen naar bijlage 4. Het bovenaanzicht van dit scenario staat weergegeven in 
bijlage 5. 

Figuur 21  Sfeerimpressie van de Valkenburgerstraat waarbij gebruik is gemaakt van zowel opgaand groen als een 
watertappunt (Mostert, 2021d) 
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6.2 Scenario 2: De groene corridor  
Dit scenario beschrijft twee oplossingen die hogere realisatiekosten met zich meebrengen en 
bovendien meer tijd kosten om te realiseren. Er zal gebruik worden gemaakt van pergola’s en groene 
daken/muren die een groene corridor vormen (figuur 22). Om kosten te besparen wordt geadviseerd 
om niet één lange pergola te gebruiken, maar meerdere kleine pergola’s. Dit geeft bovendien een 
combinatie van zon en schaduw. Naast het gebruik van pergola’s, zullen groene muren en daken 
worden toegepast. Deze groene muren en daken houden gebouwen koeler en voorkomen afgifte van 
warmte in de avonduren, zoals duidelijk te zien was in figuur 14. Daarnaast zorgen de groene  daken 
en muren voor verkoeling binnen de gebouwen en heeft het een geluidreducerend effect. Dit heeft 
vervolgens weer een verminderend effect op het gebruik van koelsystemen tijdens warme dagen. Het 
effect hiervan zal het meest merkbaar zijn bij gebouwen met donkere materialen die anders meer 
warmte opnemen dan gebouwen met materialen van een lichtere kleur. Beide groene maatregelen 
kunnen daarnaast als nevenfunctie dienen voor dieren die hier kunnen verschuilen en daarnaast het 
groen kunnen gebruiken om door de stad heen te verplaatsen. Deze maatregel zorgt er verder voor 
dat de gasten van de hotels niet meer naar de overkant van de weg zullen gaan en daar vervolgens 
afval achter te laten en lawaai te maken. Door extra vergroening zullen de gasten bij de hotels blijven. 
Op deze manier is het voor de hotels gemakkelijker om de gasten aan te spreken op hun gedrag en 
ongewenste situaties te overzien. Voor een indicatie van de kosten van dit scenario wordt verwezen 
naar bijlage 4. Het bovenaanzicht van dit scenario staat weergegeven in bijlage 5. 

  

Figuur 22 Sfeerimpressie van de Valkenburgerstraat waarbij gebruik is gemaakt van zowel een pergola als een groene muur 
(Mostert, 2021). 
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7. Discussie 
In dit hoofdstuk zal worden ingegaan op de hoofdvraag: “Hoe kan de Valkenburgerstraat heringericht 
worden zodat deze bijdraagt aan een klimaatbestendige inrichting van de omgeving als het gaat om 
hitte?” De discussiepunten die volgen uit het verslag zullen in dit hoofdstuk aan de orde komen. 

Bij de oplossing de gebaseerd is op de “knip (blokkering van doorgaand verkeer)” is met name gekeken 
naar het positieve effect van deze oplossing in de Valkenburgerstraat. Dat andere in Amsterdam 
hierdoor drukker worden en dus negatieve effecten ervaren, die voortkomen uit deze maatregel, is 
niet meegenomen in de analyse. Wordt er breder gekeken dan alleen de Valkenburgerstraat, dan zal 
deze oplossing wellicht een minder goede eindscore hebben binnen de analyse. Daarnaast produceert 
verkeer ook warmte. Er is niet duidelijke of dat opgeheven wordt door het verplaatsen van verkeer 
naar andere straten. 

Groene daken en muren hebben niet alleen een verkoelend effect voor degenen die zich in de 
Valkenburgerstraat bevinden, maar hebben ook een positief effect op het energieverbruik die 
benodigd is om de gebouwen te verwarmen en te koelen. De gebruikers van de Valkenburgerstraat 
zullen niets merken van dit lagere energieverbruik. De bewoners van deze panden zullen dit wel 
merken. Het lagere energieverbruik als bijkomend effect van groene daken en muren is niet 
meegenomen in de analyse. Als dit effect wel wordt meegenomen in de analyse, zou dit een positief 
effect hebben op de eindscore van deze oplossing.  

Alle groene oplossingen die in de analyse worden benoemd, gaan uit van beplanting die volgroeid is. 
In de praktijk zal het een aantal jaren duren voordat deze fase wordt bereikt. Daarom zullen in het 
begin deze oplossingen minder effectief zijn. Deze fase is niet meegenomen in de analyse. 

Sommige oplossingen worden “esthetisch fraai” genoemd. Dit kan subjectief zijn en hier is verder geen 
onderzoek naar gedaan. Door interviews af te nemen had een duidelijker beeld van omwonenden 
kunnen ontstaan wat zij “esthetisch fraai” vinden. 

Tijdens dit onderzoek was het door Covid-19 niet wenselijk om bij bewoners langs te gaan en hun 
persoonlijk te bevragen naar hun mening. Daarom is het criterium “acceptatie” tot stand gekomen 
door dit te bespreken met begeleiders en mede studenten. De cijfers die hierbij gegeven zijn kunnen 
afwijken van de cijfers die bewoners zouden geven.  

Verder is de bereidheid van plaatselijke winkeliers of bedrijven, voor sponsoring van bijvoorbeeld 
plantenbakken of schaduwdoeken, niet onderzocht. 

De multicriteria-analyse deels subjectief en daarbij gebaseerd op eigen onderzoek en aannames. Er is 
een waarde te koppelen aan de gehanteerde criteria, zodat deze reproduceerbaar worden. De 
aannames moeten nog bevestigd – of uitgewerkt worden door verder onderzoek en moeten dus 
gelezen worden als uitgangspunt. De aannames moeten nog bevestigd worden door verder onderzoek.  

Als laatste zullen andere wegingen de uitkomst van de analyse mogelijk veranderen. Zo kan het 
veranderen van een weging mogelijk een vertekend beeld geven van de analyse.  
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8. Conclusie 
Aan de hand van het onderzoek kan er antwoord worden gegeven op de onderzoeksvraag “Hoe kan 
de Valkenburgerstraat heringericht worden zodat deze bijdraagt aan een klimaatbestendige inrichting 
van de omgeving als het gaat om hitte?” Om tot een goed onderzoek te komen zijn er verschillende 
deelvragen opgesteld. 

Welke problemen worden veroorzaakt door de extreme hitte in het gebied?  

De extreme hitte in de Valkenburgerstraat worden onder meer veroorzaakt door klimaatverandering 
waardoor er frequenter extreem warme perioden optreden. Daarnaast speelt de verstening van de 
openbare ruimte een grote rol. Doordat er te weinig groen aanwezig is in de Valkenburgerstraat wordt 
er weinig warmte opgenomen en veel warmte afgegeven in de avonduren door harde 
bouwmaterialen, zoals steen en beton. Deze factoren kunnen leiden tot hittestress. Dit zijn klachten 
die mensen en dieren ontwikkelen door het niet voldoende kunnen afvoeren van warmte. Symptomen 
van hittestress zijn het krijgen van kramp door het verliezen van vocht zout en elektrolyten. Ook kan 
het lichaam oververhit raken waardoor het zenuwstelsel beschadigd kan worden. Hiernaast heeft 
extreme warmte ook effect op het energiegebruik binnen gebouwen. Buitenmuren en -daken van 
harde materialen, zoals steen en beton, absorberen veel warmte waardoor veel koelcapaciteit nodig 
is om een aangename binnentemperatuur te behouden. 

Welke “Best Practices” kunnen gebruikt worden om hitte tegen te gaan?  

Welke oplossingen zijn mogelijk om het leefklimaat  in de Valkenburgerstraat beter bestendig te 
maken tegen de gevolgen van extreem warme perioden. Tijdens dit onderzoek zijn zeven mogelijke 
oplossingen onderzocht, die deze doelstellingen kunnen realiseren.  

Deze oplossingen zijn: 

Knip (blokkering doorgaand verkeer) 

Hierbij wordt de straat afgesloten voor doorgaand verkeer. Hierdoor wordt de straat veel minder druk 
en dit komt de leefbaarheid ten goede. Hierbij krijgt de Valkenburgerstraat het uiterlijk wat past bij 
een modern hoogstedelijk gebied, waarbij een belangrijke rol is weggelegd voor fietsers, voetgangers 
en het openbaar vervoer. 

Herinrichten ventweg 

Het herinrichten van de ventweg houdt in dat de parkeerplaatsen en de bomenrij worden gewisseld. 
Hierdoor komt het trottoir in de schaduw te liggen. Ook betekent dit een groeiplaatsverbetering voor 
de bomen. 

Groene daken/muren 

Het bedekken van muren en daken met vegetatie heeft een positief effect voor het binnenklimaat van 
deze gebouwen. Daarnaast heeft het een verkoelend effect in de avonduren door het ontbreken van 
warmte afgifte. Deze vegetatie zorgt daarnaast voor een vertraagde afvoer van hemelwater. Deze 
oplossing dempt bovendien verkeerslawaai. 
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Opgaand groen 

Opgaand groen bestaat uit vegetatie dat in plantenbakken kan worden geplaatst. Het schaduw effect 
is echter niet groot. Daarnaast vangt het opgaande groen water op wat daardoor niet afstroomt op de 
straat en verder naar het riool. 

Watertappunt 

Een watertappunt biedt de mogelijkheid tot het aanbieden van water, wat zorgt voor verkoeling. 
Mogelijke uitdroging en andere gevolgen van hittestress kunnen hierdoor worden voorkomen.  

Schaduwdoeken 

Schaduwdoeken zijn vrij eenvoudig te installeren en bieden direct schaduw. De lage kosten zijn een 
voordeel van deze oplossing. Vanuit esthetisch oogpunt zijn deze doeken niet  de beste oplossing. Deze 
doeken kunnen daarnaast gebruikt worden voor bedrukte reclame. 

Pergola 

Een pergola is een natuurlijk zonnescherm wat gebruik maakt van een constructie waar groen op en 
overheen kan groeien. Dit zorgt overdag voor verkoeling door het bieden van schaduw. In de avond 
biedt het, door evapotranspiratie van de aanwezige vegetatie, verkoeling. Door de schaduwwerking 
van pergola’s warmt het harde oppervlak minder op en geeft daardoor minder warmte af in met name 
de avonduren.  

Welke oplossing(en) zijn/is het beste toepasbaar aan de Valkenburgerstraat?  

Aan de hand van de multicriteria-analyse en een kruistabel, zijn verschillende oplossingen naar voren 
gekomen met ieder een eigen eindscore. Deze eindscores zijn gebaseerd op verschillende criteria en 
bijhorende wegingsfactoren. Daarnaast is gekeken welke oplossingen complementair zijn en welke 
conflicterend zijn. Hieruit zijn twee adviezen naar voren gekomen. Het eerste advies is een scenario 
dat uit gaat van lage kosten en een mindere effectiviteit. Hierbij wordt gebruik gemaakt van opgaand 
groen, dat geplaatst wordt in plantenbakken. Daarnaast worden watertappunten geïnstalleerd. Beide 
oplossingen zijn relatief snel en goedkoop te implementeren. Het tweede advies, de groene corridor, 
bestaat uit verschillende pergola’s in combinatie met groene muren en daken. Deze oplossingen zijn 
aanzienlijk duurder en vergen bovendien een langere realisatietijd. Het positieve effect op de 
leefbaarheid van de Valkenburgerstraat, met name de noordzijde, is veel groter. Deze oplossing heeft 
als bijkomend voordeel dat hemelwater wordt opgevangen en vertraagd wordt afgegeven aan het 
riool. Daarnaast bied het een stepping stone voor fauna.  

Hoe kan de herinrichting van de Valkenburgerstraat eruitzien met betrekking tot hitte?  

In bijlage 3 van dit verslag zijn  sfeerimpressies te vinden van een mogelijk toekomstig beeld van de 
noordzijde van de Valkenburgerstraat waar de grootste zoninstraling is. Hierbij zijn twee adviezen te 
zien. De illustratie van het eerste advies laat opgaand groen en een watertappunt zien. De tweede 
illustratie laat een impressie zien van de Valkenburgerstraat waarbij een pergola is geplaats en groene 
muren zijn aangelegd. 

  

https://www.hbostart.nl/hogeschoolinholland/


49 
 

“Hoe kan de Valkenburgerstraat heringericht worden zodat deze bijdraagt aan een 
klimaatbestendige inrichting van de omgeving als het gaat om hitte?” 

De keuze voor de herinrichting van de Valkenburgerstraat zal dus worden bepaald door verschillende 
criteria waar de gemeente waarde aan hecht. Per gemeente en per omgeving kan het verschillen welke 
maatregelen toepasbaar zijn in het gebied. Combinaties van de verschillende scenario’s zijn hierin dus 
ook mogelijk. 
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9. Aanbevelingen 
In dit hoofdstuk wordt advies gegeven aan de opdrachtgever met betrekking tot implementatie van de 
hoofdvraag en worden er aanbevelingen gegeven met betrekking tot vervolgonderzoek, op basis van 
nieuwe vragen die tijdens dit onderzoek zijn ontstaan. 
 
In dit onderzoeksrapport zijn twee adviezen gepresenteerd voor het implementeren van 
hittebestendige maatregelen in de Valkenburgerstraat. Eén goedkopere en minder tijdrovende 
scenario en één duurder scenario die meer tijd kost. Er is besloten om geen voorkeur uit te spreken 
voor één van de twee scenario’s. Alle voorgedragen oplossingen kosten geld. Het is niet bekend welk 
budget de gemeente Amsterdam beschikbaar heeft voor het klimaatbestendiger maken van de 
Valkenburgerstraat. Een advies is daarom, om inzicht te krijgen in het budget wat beschikbaar is, zodat 
mogelijke oplossingen beter afgestemd kunnen worden met het beschikbare budget. 

Door Covid-19 was het niet mogelijk om fysieke interviews te houden met bewoner. De komende 
periode zal het door versoepelingen van de maatregelen mogelijk zijn om meer interviews te houden 
en nader onderzoek te doen naar de acceptatie van de verschillende voorgedragen oplossingen. Het 
advies is daarom om meer interviews te houden met bewoners van de Valkenburgerstraat.  

Eén van de oplossingen is de knip. Met het blokkeren van doorgaand verkeer door de 
Valkenburgerstraat, zal de verkeersstroom op andere plekken in de stad toenemen. Er moet 
onderzocht worden, wat het effect is van de knip op de verkeerstoename elders. Daarnaast is ook van 
belang om te kijken in hoeverre de hitte hierdoor in andere straten toeneemt door mogelijke toename 
van voertuigen. 
 
Ook zal er gemonitord moeten worden. Hierbij moet gekeken worden naar de effecten die de 
oplossingen in de praktijk hebben aan de Valkenburgerstraat. Aan de hand van dit praktijkvoorbeeld 
kan ook gekeken worden of deze oplossingen op andere locaties ook toegepast kunnen worden. 
 
Om tot een hogere betrouwbaarheid te komen van het advies, is het aan te bevelen om meer 
onderzoek te doen naar met name de volgende criteria; kosten, onderhoud en tijd. Met name het 
kostenaspect is voor gemeenten een zeer belangrijk onderdeel. Dit onderzoek kan worden gedaan 
door indicatieve offertes op te vragen bij gespecialiseerde bedrijven. 
 
Hiernaast kan bekeken worden in hoeverre ondernemers bereid zijn tot het sponsoren van 
bijvoorbeeld bloembakken met opgaand groen of schaduwdoeken. Op deze manier worden kosten 
gedrukt en biedt het reclame voor ondernemers. 
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Bijlage 1: Hittekaart 

Figuur 2 Hittekaart Amsterdam van 1 juli 2015 tussen 12:00 en 18:00 waarin duidelijk te zien is wat de gevoelstemperatuur van de Valkenburgerstraat is tijdens warme dagen. Bij dit model 
is gebruik gemaakt van zonnestraling (zon/schaduw), wind en luchtvochtigheid al indicator voor hitte (Gemeente Amsterdam, 2021c). 
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Bijlage 2: Draaiing van de zon 
  

Figuur 3 Draaiing van de zon t.o.v. Valkenburgerstraat waarbij de oranje stip het hoogste punt van de zon aangeeft (SunCalc, ) 
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Bijlage 3: Sfeerimpressies 
  

Figuur 4 Sfeerimpressie Valkenburgerstraat met pergola en groene muur (Mostert, 2021).  
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Figuur 5 Sfeerimpressie Valkenburgerstraat met opgaand groen en watertappunt  (Mostert, 2021) 
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Figuur 6 Sfeerimpressies Valkenburgerstraat van beide scenario’s gespiegeld aan elkaar (Mostert, 2021). 
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Bijlage 4: Toelichting score multicriteria-analyse 

Totale realisatietijd, incl. voorbereiding     
Maanden Score Maatregel 
>24 1 Knip,  ventweg/bomenrij wisselen 
18 en 24 2   
12 en 18 3 Pergola, groene daken /muren 
6 en 12 4 Watertappunt, schaduwdoeken 
<6  5 Opgaand groen 

   
   

Kosten aanleg     
Per maatregel Score Maatregel 
>€1.500.000 1 Bomenrij/ventweg wisselen 
€1.000.000 en €1.500.000 2 Knip 
€500.000 en €1.000.000 3 Pergola 
€150.000 en €500.000 4 Groene daken/muren 
<€150.000 5 Opgaand groen, schaduwdoeken, watertappunt 

   
   

Onderhoudskosten als percentage van 
realisatiekosten     
Percentage Score Maatregel 
>12.5 1   
10 en 12.5 2 Opgaand groen 
7.5 en 10 3 Groene daken/muren, pergola 
5 en 7.5 4 ventweg en bomenrij wisselen, Schaduwdoeken 
<5  5 Knip, watertappunt 
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Acceptatie     
Bezwaar Score Maatregel 
Veel bezwaar 1   
Bezwaar, maar tegenstelling overbrugbaar 2 Ventweg/bomenrij wisselen, schaduwdoeken 
Neutraal 3 Knip, watertappunt 
Enig commentaar 4 Groene daken/muren, pergola, opgaand groen 
Geen bezwaar 5   

   
   

Nevenfuncties     
Aantal per maatregel Score Maatregel 
0 1 Ventweg/bomenrij wisselen, watertappunt 
1 2 Knip, schaduwdoeken 
2 3 Opgaand groen,  
3 4 Groene daken/muren 
>3 5 Pergola 

   
   

Ruimtegebruik     
Impact Score Maatregel 
Grote impact op openbare ruimte 1 Knip 
veel invloed 2   
enige invloed 3 Pergola, opgaand groen 
Weinig invloed 4 Watertappunt, schaduwdoeken 
Geen invloed op openbare ruimte 5 Groene daken/muren, ventweg/bomenrij wisselen 
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Effect     
Invloed op gevoelstemperatuur in °C Wegingsfactor Maatregel 
0 1 Knip 
1 - 4 2 Opgaand groen, groene daken/muren 
5 - 9 3 Watertappunt 
10 - 15 4 Ventweg/bomenrij wisselen, schaduwdoeken 
>15 5 Pergola 

 

*Kosten voor realisatie van de maatregel en onderhoudskosten zijn schattingen die gebaseerd op gegevens van Deltares (tabellen aanleg- en beheerkosten) 
(Deltares, 2020) en verdere literatuur uit dit verslag. 
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Bijlage 5: Bovenaanzicht scenario’s  
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 Bijlage 6: Persbericht 
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Frank Mostert 

Amsterdam 

 

Binnen de Valkenburgerstraat is een onderzoek opgezet naar aanleiding van de extreme hitte die in de zomer sterk aanwezig is 
in de straat (omslag). Ouderen en kinderen krijgen steeds vaker last van deze extreme hitte en kunnen hier klachten van 
ondervinden. Zo kunnen mensen hun warmte niet meer kwijtraken wat vervolgens kramp, oververhitting en zelfs aantasting van 
het zenuwstelsel tot gevolg kan hebben.   

Met het klimaatbestendig maken van de Knowledge Mile Park kon de Valkenburgerstraat natuurlijk niet achterblijven. Om deze 
reden is de Amsterdam Green Campus ingeschakeld om hier een oplossing voor te bedenken. Met behulp van een student van de 
Hogeschool Inholland is een adviesrapport opgesteld voor de gemeente van Amsterdam waarin twee scenario’s zijn uitgewerkt die 
een mogelijke oplossing bieden voor het hitteprobleem binnen de Valkenburgerstraat. Binnen dit rapport is aan de hand van een 
inventarisatie en gesprekken met omwonenden een multicriteria-analyse gedaan om de hoofdvraag te beantwoorden: Hoe kan de 
Valkenburgerstraat heringericht worden zodat deze bijdraagt aan een klimaatbestendige inrichting van de omgeving als het gaat om 
hitte? 
Binnen het onderzoek dat is gedaan, zijn eerst de problemen vastgesteld die in de 
Valkenburgerstraat van toepassing zijn. Dit is onder andere hittestress. Hierbij krijgen mensen en 
dieren klachten doordat zij hun warmte niet kwijt kunnen raken. Het gevolg hiervan is dat 
voornamelijk ouderen van 75 jaar en ouder problemen kunnen krijgen zoals: 
ademhalingsproblemen, dehydratie en hart- en vaatziekten.  
Daarnaast is er veel versteend oppervlak binnen de straat. Dit zorgt ervoor dat er veel warmte in 
de straat blijft hangen doordat de bestrating en gebouwen deze warmte van de zoninstraling 
opnemen. 
De Valkenburgerstraat is daarnaast niet gunstig gelegen wat betreft de invloed van de wind. In 
de zomer, tijdens warme dagen, is er weinig wind in de straat. Dit komt omdat de wind niet door 
de straat heen waait, maar tegen de gebouwen aan komt. Dit is te zien in de figuur hiernaast. 
 
 
 
 

Invloed van de wind in de 
Valkenburgerstraat waarbij de rode 
pijl aangeeft waar de wind vandaan 
komt. 

https://www.hbostart.nl/hogeschoolinholland/


70 
 

De zon zorgt daarnaast bij bewoners van de straat ook voor een verhoogd energieverbruik. Doordat de gebouwen veel warmte 
opnemen, wordt de binnentemperatuur hoger. Dit zorgt ervoor dat er meer vraag is naar koelingsmogelijkheden zoals airco’s. Dit 
kost vervolgens energie. 
 
Binnen de Amsterdam Green Campus zijn ze vervolgens aan de slag gegaan met dit vraagstuk naar een hittenbestendigere 
Valkenburgerstraat. Hierbij heeft de student zeven maatregelen voorgelegd die mogelijk genomen kunnen worden in de straat. Deze 
maatregelen zijn met behulp van een analyse met elkaar vergeleken. Zo is bij de maatregelen gekeken naar de kosten, het effect op 
hitte, hoeveel tijd dat het realiseren kost, mate van acceptatie, nevenfuncties, onderhoudskosten en het ruimtegebruik.  
 
Aan de hand hiervan heeft de student twee adviezen opgesteld voor de gemeente van Amsterdam voor een herinrichting van de 
straat. 
 
Het eerste advies bestaat uit een goedkoper alternatief wat op kortere termijn te realiseren is. Hierbij wordt opgaand groen in grote 
plantenbakken neergezet en worden daarnaast watertappunten geplaatst ter verkoeling. De keerzijde van deze maatregel is echter 
dat het effect hiervan op de gevoelstemperatuur minder groot lijkt dan andere maatregelen. 
 
Het tweede advies maakt gebruik van pergola’s en daarnaast van groene daken en muren. Deze maatregel zal meer geld kosten en 
is een permanentere maatregel dan het opgaande groen en het watertappunt. Het effect van deze maatregel is echter een stuk 
groter en zorgt voor voldoende schaduw en verkoeling binnen de Valkenburgerstraat. 
 
Op korte termijn zal meer nieuws naar buiten komen over de toekomst van de Valkenburgerstraat. 

 

  Een toekomstbeeld van de Valkenburgerstraat waarin groen een grote rol speelt. Hierbij zijn aan de rechterkant in spiegelbeeld de twee adviezen 
te zien (links: opgaand groen en watertappunten, rechts: pergola’s en groene gevels) 
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