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Goedemorgen!







7 maart 2022:
Kamerbrief over publicatie ipcc-rapport Climate Change 2022 Impacts, Adaptation and Vulnerability



30 november 2021

www.knmi.nl/over-het-knmi/nieuws/opwarming-noordelijk-halfrond-heeft-de-1-5-graad-bereikt



KNMI nav IPPC rapport 2018





Steeds meer lange droge, hete perioden



Overstroming Limburg juli 2021



Hitte-eiland effect in stedelijk gebied bij hittegolf



Biodiversiteit neemt schrikbarend af





Kansen
Sluit aan bij maatschappelijke vragen: 
• Problemen wateroverlast, droogte en hittestress aanpakken
• Gewilde groene ecologisch waardevolle omgevingen realiseren
• Gezonde leefomgeving bevorderen
• Mensen aanzetten in omgeving te bewegen en verblijven

Doel
Transitie bewerkstelligen, waardoor klimaatadaptief en natuurinclusief ontwikkelen en 
bouwen op gebouw- en wijkniveau een vanzelfsprekend onderdeel van de cultuur,
werkwijze en competenties van een (gebieds-)ontwikkelaar en bouwer is geworden.



JA, DAT

Kunnen we met nieuwbouw een deel van de 
oplossing zijn?





Energielabel





Invoegen ik woon ZEN-filmpje 2016



ZEN

Streven Platform ZEN:
Zeer Energiezuinige Nieuwbouw, van bijna 
energieneutraal (BENG) tot energieleverend, met 
de bewoner als uitgangspunt. Dus energiezuinig, 
betaalbaar, gezond, met wooncomfort.



Klimaat verandert

o Oververhitting in hete zomers.

o Temperatuuroverschrijdingsberekening (TO juli) in nieuwbouwwoningen 
verplicht sinds 1/1/2021

o Zonwering, overstekken, zonwerend glas en passief koelen.

o Bewonerscommunicatie urgent! Een woning uit 2022 woont anders dan 
je gewend bent. 

o Uitleg MEDITERRAAN WONEN nodig:

o Bij hitte zonwering dicht, ramen dicht en passief koelen. 



Een grote boom staat gelijk aan ca. tien airco’s.



Via René van de Velde, onderzoeker stadsvergroening 
van de TU Delft:
"Uit onderzoek, van collega’s maar ook intern, kan ik 
bevestigen dat een grote boom gelijk staat aan zo’n 
tien airco’s." In zijn eigen modellen houdt Van de Velde 
een precieze berekening aan. "We gaan ervan uit dat een 
boom op grondniveau tussen de 10 en 12 graden 
verkoeling brengt. In de lucht die we vervolgens 
inademen, wordt zo'n 1 tot 5 graden verschil gemaakt."





Voldoende ruimte voor bomen/beplanting

Foto’s Nanda Sluijsmans



NOM woningen Groevenbeek-Noord Ermelo, Van Wijnen



Parkeren gebundeld – op afstand

Park van Buijsen @Heijmans



OMDENKEN in de openbare inrichting





Schoemakersplantage Delft (in de winter)AM



Foto: Nanda Sluijsmans



Barneveld
Foto Nanda Sluijsmans



Kerckebosch Zeist
Foto Nanda Sluijsmans



Boszoom Pijnacker
Foto Nanda Sluijsmans



Bron: Floris Boogaard



Boszoom Pijnacker
Foto Nanda Sluijsmans



DELVA Landscape Architects

OMDENKEN bij daken en gevels



Trudotoren Eindhoven
Stam + De Koning



Krattensysteem op dak: opslag regenwater voor daktuinen



Little C Rotterdam
ERA Contour



Little C, Rotterdam
Foto Nanda Sluijsmans



Foto’s Nanda Sluijsmans









OMDENKEN: de tuin





Groen als verkoeling

• Verleid de bewoner tot natuurinclusieve 
tuinen.

• Verkoel je woning en woonomgeving in hete 
zomers door 
groene tuinen en begroeiing, bomen. 

• Liefst 100% regenwater opvangen op eigen 
kavel, om wateroverlast elders en verdroogde 
tuin later te voorkomen.





Het Leeuwenseveld
Van Wanrooij Bouw en Ontwikkeling



Zuiderpark Tilburg
Synchroon



Vroondaal Den Haag Synchroon



Tuindershof Pijnacker
BPD en Waaijer



Deeltuin Utrecht
DELVA Landscape Architects



Wonen in Prinsenpark
Gebroeders Blokland



Binck Blocks

theblox.nlVORM Ontwikkeling



Wonderwoods, Utrecht



Klimaatadaptieve oplossingen door 
vergroening houdt straten droog en 
daarnaast:

• Geeft verkoeling 
• Geeft zuurstof, slaat CO2 op, zuivert lucht
• Natuurinclusief
• Stimuleert ontmoeten, versterkt sociale cohesie
• Maakt mensen gelukkig
• Maakt een plek mooier -> stijging vastgoedwaarde



Wat kun jij doen? Rol voor bouwfysici

• Technici: slimme mensen. Oplossingen

• Meten. Inzicht. Nieuwe kennis: bouwfysische 
invloed van groen?

• Interdisciplinair. Verbindingen leggen. 
Complexiteit doorgronden en uitleggen. 
‘Meerdere talen’ spreken

• Gedragspsychologie: toepassen. Vertrouwd 
rolmodel. Buurman, buurvrouw
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