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STEDELIJK HITTE-EILAND EFFECT 

 Verstedelijkte gebieden beïnvloeden lokaal 
klimaat 
 
 Zowel overdag als ‘s nachts nadelige effecten: 
 Nachtelijke luchttemperaturen 
 Hittestress overdag 
 
 Verhoogde mortaliteit in steden tov landelijke 

gebieden 
 

 
 

 

Vandentorren S., et al., 2004. Am J Public Health, 94, p. 1518.  

Excess mortaliteit tijdens 2003 hittegolf 



OORZAKEN 

Heat stored by buildings 
and paved roads released 

at night 

Lack of vegetation:  
less evaporation 

Radiation reflected 
by walls 

Anthropogenic heat: 
• Cooled / heated buildings 
• (traffic) exhausts 

Reduced ventilation 
in street canyons 



METEN IS WETEN ….. 
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METEN IS WETEN ….. 
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http://www.observatory.ugent.be/ 
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Large-scale meteorology 

Urban structure: 
• Vegetation 
• Soil sealing 
• Land use 

UrbClim 

100 / 250m resolution 

Impact of urban structures on 
temperature  

• Simple urban climate model 
• Land surface scheme with 

urban physics 
• Coupled to 3D athmosperic 

boundary layer module 
 De Ridder K., et al., 2015. Urban Climate, 12, p. 21.  

… MODELLEREN IS KENNEN 



VALIDATIE 
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Ghent Antwerp Berlin London Bilbao 

RMSE (°C) 1.0 1.0 0.9 1.2 1.0 

CORR(-) 0.68 0.70 0.71 0.62 0.70 



HUIDIG STEDELIJK KLIMAAT 

Hans Hooyberghs 
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 Grootste effecten: 
 Omstreeks middernacht 
 Temperatuurverschil middernacht 

voor een typische Belgische stad: 
 ~4°C (gemiddelde ganse zomer) 
 8-10°C (warme zomernachtpiek) 

Antwerpen 
Gemiddeld stedelijk hitte-eiland effect in periode 1986 – 2015) 



PAN-EUROPEAN RESULTS 

Analysis for 102 EU-cities 

http://www.urban-climate.eu/services/eu_cities/ 

Köln 

Dusseldorf 

Essen 

Dortmund 

Most important factors: 
• Wind speed (linear) 
• Population (logarithmic) 

102 European cities 
Mean UHI-effect at midnight during summer 2011 

 
Lauwaet D., et al., 2015. Climate. Climate, 2015, 3(2), 391-415. 
  

http://www.urban-climate.eu/services/eu_cities/


FUTURE URBAN HEAT ISLAND 
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Far future 
2081 - 2100 

Current situation  
1986 - 2005 

RCP4.5 RCP8.5 

Antwerp 

RCP8.5 

Temperature difference between urban 
and rural locations and spatial pattern is 

more or less unchanged  

Lauwaet D., et al., 2015. Climate. Climate, 2015, 3(2), 391-415.  
95th percentile of the minimal temperature during summer 
months (May – September) in Antwerp 



FUTURE URBAN CLIMATE 

12/03/2018 

©VITO – Not for distribution 11 

1986-2005 

2081-2100 

RCP8.5 
Number of heat wave days 
increases by a factor ∼ 10, 
both in urban and rural areas 

 
Hooyberghs H., et al., 2018. Cities and Climate Change 2017 Proceedings, In review. 
  



Population vulnerable to heat waves 
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Heat wave days per summer 

Population 2010

Population 2030

Heat wave days Number of people 2010 
% of people 

2010 
Number of people  

2030 
% of people  

2030 
0 0 0% 0 0% 

<1 101283 18% 0 0% 
1-2 199455 36% 217 0% 
2-3 156225 28% 13413 2% 
3-4 77488 14% 78533 13% 
4-5 17962 3% 103312 17% 
5-6 0 0% 135117 22% 
6-8 0 0% 202614 33% 

8-10 0 0% 63981 11% 
>10 0 0% 12045 2% 



HITTESTRESS OVERDAG 

 Luchttemperatuur alleen onvoldoende 
 Andere belangrijke factoren voor thermisch 

comfort zijn: windsnelheid, straling, vochtigheid 
 Alle drie worden negatief beïnvloed in steden 

 
 Hittestress indicator kaartmateriaal 
 Resultaat voor typische warme dag 

(rekenintensief) 
 Meenemen van gebouw en boomdata in hoge 

resolutie 
 
 Inputdata voor de berekeningen: 
 3D-gebouwdata en locatie bomen 
 UrbClim temperaturen 



HOGE RESOLUTIE HITTESTRESS 

UTCI = Universal Thermal Climate Index  

Movie: https://www.youtube.com/watch?v=Ax0DRg2HDtg 

https://www.youtube.com/watch?v=Ax0DRg2HDtg


GEVOLGEN HITTE-EILANDEN/HITTESTRESS 

 
Meer energie nodig voor koeling gebouwen 
• Belangrijke effecten 
• Voorbeeld studie in Toronto: temperatuur 
vermindering met 2°C => 12.3 M$ besparingen 
 

 
Beschadiging infrastructuur 
• Wegen 
• Treinsporen 
 
Gezondheidseffecten 
• Negatieve gevolgen slaap 
• Verminderde productiviteit 
• Verhoogde mortaliteit/morbiditeit 

 
» Verlenging van het groei seizoen 

» Verlenging van ongeveer 15 dagen 
 

» Minder energie voor verwarming in de 
winter 
 

» Beter en meer terrasjesweer 
 
 



URBAN ENERGY: HEATING-COOLING IMPACT 

                   BRUSSELS                                                                                                                GHENT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Summertime cooling degree hours                                                                          Wintertime hours of frost 
                   (1986-20005)                                                                                                                  (2016-2017) 
 



IMPACT GROENMAATREGELEN 

Antwerp ‘urban park’ 

Green roofs 
 

Green walls 
 Fountains 

Water bodies 
 

Urban green and water infrastructure have a 
strong cooling potential for high resolution heat 

stress 

Green Roofs Trees 50% 
Mean Max Mean Max 

Nighttime UHI -12% -67% -12% -49% 
Daytime heat stress -5% -31% -26% -87% 



CASUS GENT 
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2m lucht temperatuur Wet Bulb Globe Temp (WBGT) 



SAMENVATTING 

 Verstedelijkte gebieden hebben een grote impact op het lokaal klimaat: 
 Hogere nachtelijke temperaturen 
 Hogere dagelijkse hittestress 
 
 UrbClim gemodelleerd kaartmateriaal:  
 Huidig en toekomstig klimaat 
 Dagelijkse hoge resolutie hittestress indicatoren 

 
 De klimaatverandering zal bijkomende hitte-problemen veroorzaken in steden.  
 Klimaatadaptatie in steden wordt noodzakelijk om onze steden leefbaar te maken.  
 
 Noodzaak aan voldoende grote groene ruimtes die bereikbaar zijn voor iedereen (ook 

kwetsbare bevolkingsgroepen) 
 
 Aandacht voor binnenklimaat  

 



WAT DOET GROEN ? 

Heat stored by buildings 
and paved roads released 

at night 

Lack of vegetation:  
less evaporation 

Radiation reflected 
by walls 

Anthropogenic heat: 
• Cooled / heated buildings 
• (traffic) exhausts 

Reduced ventilation 
in street canyons 

Verdamping 



WAT ZIJN DE AANGETOONDE FEITEN ? 
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Werkt groen ? 
 
Ja 
 
 Metingen tonen aan dat groene gebieden duidelijk koeler zijn dan hun omgeving, 

temperatuursverschillen tussen 1 en 7° (Bowler et al., 2010; Jamei et al., 2016).  
 
 Meetcampagne VITO 2013 in Antwerpen op warme zomeravond in stadspark: 

luchttemperatuur 3°C lager dan in de nabije omgeving 
 
 Ook water heeft een positief effect (Coutts et al., 2012). 

 



WAT ZIJN DE AANGETOONDE FEITEN ? 
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Hoe ver reikt het effect ?  onzeker 
 
 Metingen geven vooral lokaal verschillen:  Zoulia et al., 2009; Chen et al., 2009 

 
 Specifieke cases: hoe groter de aaneengesloten oppervlakte, hoe verder het effect 

reikt. 
 500 hectare Park Mexico Stad: merkbaar tot op twee kilometer afstand 
 0,5 Park in Haifa, Israël: meetbaar tot op 150 meter afstand  
 0,24 ha park in Kumamoto, Japan: 20 meter rondom het park 
 Voorzichtigheid in aannames vereist ! 
 
 Ventilatie-corridors, die open werden gehouden door de stadsplanners als brede, 

door bomen geflankeerde, slagaders in het stedelijk weefsel.  Rivieren. 
 
 

De Knegt et al., 2014 



WAT ZIJN DE AANGETOONDE FEITEN ? 
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Welke types groen werken? 
 
 Hoe hoger vegetatie, hoe meer effect. 
 Bomen werken, groendaken-gras ook maar minder goed 
 Water in combinatie met groen: oase-effect 
 Eigen expert assumpties voor koelend effect binnen 30m (Lauwaet et al., in press) 

 
Non-urban land use class UHI reduction effect (%) 

Trees 50% 

Shrubs/cropland 30% 

Grassland 20% 

Inland water 30% 

Sea water 100% 



WWW.ATLASNATUURLIJKKAPITAAL.NL 

ATLAS NATUURLIJK KAPITAAL NEDERLAND: HITTE IN AMSTERDAM EN VERKOELEND 
EFFECT GROEN 
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WAT DOEN MET DEZE KENNIS VOOR DE INRICHTING VAN PUBLIEKE RUIMTE  ? 
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 Generieke ontwerpregels 
 
 Prioritering: waar best wat doen? Waar eerst? 

 
 Draagvlakcreatie en motivering: wat is de impact? Waarom is dit belangrijk? 

 
 
 

Belangrijk: Hitte komt nooit alleen, zoeken naar win-wins voor meerdere thema’s.  



ONTWERPREGELS 
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 Hoe meer groen, hoe beter voor hitte. 
 
 Uitbreiding en verdichting van opgaand groen (bomen en struiken), gevelgroen en 

groendaken niet alleen geconcentreerd op enkele plekken, maar gespreid langs 
‘klimaatassen’, die ‘doorluchten’ van de stad mogelijk maken en stad verbinden met 
meer koele gebieden.  
 
 Koppelen van vegetatie en waterelementen een efficiënt middel om hittestress tegen 

te gaan. “oase”-effect 
 
 Japanse studie: iedere 300m een oase 



PRIORITERING: GROENTOOL ANTWERPEN 
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Doelstelling: 
 
Inzichten bieden in de huidige situatie en de effecten van groen:  Welke thema’s zijn 
belangrijk? Wat is de huidige situatie? 
 
Inspiratiebron: Wat zijn mogelijke maatregelen? 
 
Proactieve planning i.p.v. opvullen van gaten 



EINDPRODUCT 
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 https://groentool.antwerpen.be/   
 
 Inspiratie: tekst, inspirerende voorbeelden en kaarten 

 
 Kaarten: druk, randvoorwaarden, impact van groen op druk 

 
 Analyse: zelf selecteren van gebieden, druk en landgebruik,  
Impact groen op druk (kwalitatief) 

https://groentool.antwerpen.be/


THEMA’S 
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DRUK (4: HOGE DRUK, 1: LAGE DRUK) 
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       Kort bij de ring     Centrum           Park 



MOGELIJKE GROENMAATREGELEN 

31 

 



EFFECT SCORES 
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Score 
Hitte stress 

reductie 
Luchtkwaliteit 

verbetering Geluidsbuffer 
kg C seq. per jaar per 

m² Recreatie & Beleving 

5 -2°C 
> 15% verbetering 

zeer lokaal >=10 dBA 0.79 - 1.18 

Hoge zichtbaarheid en veel evidentie 
over effecten op recreatie, wonen of 
gezondheid 

4 -1.5°C > 10% >=5 en <10 dBA 0.74 - 1.08 
hogere zichtbaarheid, meer dan 
gemiddelde evidentie 

3 -1°C > 5% >=3 en <5 dBA 0.45 - 0.79 
gemiddelde zichtbaarheid (lage 
vegetatie), gemiddelde evidentie 

2 -0.5°C > 1% >=1 en <3 dBA 0.40 - 0.74 
lage zichtbaarheid, gemiddelde 
evidentie 

1 -0.5 tot 0°C < 1% verbetering >0 en <1 dBA 0.05 - 0.40 
beperkte zichtbaarheid,  beperkte 
evidentie voor effecten 

0 geen impact Geen verbetering 0 dBA < 0.05 
Geen effecten op recreatie, wonen of 
gezondheid 

-1   negatief < 0dBA n.a. n.a. 



VOORBEELD: TOELATEN PARKING IN VOORTUINEN ? 
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VOORBEELD CO-CREATIE KLIMAATROBUUST SINT ANDRIES 

https://www.youtube.com/watch?v=D4pCoNF9dbQ


VOORBEELD CO-CREATIE KLIMAATROBUUST SINT ANDRIES 
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Less than 4m2 / inhabitant? 

Green roofs possible? 

Heatstress? 

Where can green improve the airquality? 
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GESCHIKTHEID PUBLIEKE GEBOUWEN VOOR AANLEG GROENDAKEN 



BELANG VAN OPENBAAR DOMEIN: NATUURWAARDEVERKENNER 

38 

 www.natuurwaardeverkenner.be  
 https://natuurwaardeverkenner.marvin.vito.be  - ruimtelijk expliciete testversie 

 
 

 Zelf scenario’s tekenen op kaart 
 
 Tool haalt ruimtelijke gegevens op (drukken, landgebruik, etc.) en berekent impact op 

ecosysteemdiensten. 
 
 Impact: scores, fysische eenheden, euros, dashboard-indicatoren 

 
 Lanceerevent: 27 april, Leuven 

 

http://www.natuurwaardeverkenner.be/
https://natuurwaardeverkenner.marvin.vito.be/
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BEDANKT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vragen? 
 
Meer informatie:  
www.urban-climate.eu https://groentool.antwerpen.be/ 
www.climate-fit.city  https://natuurwaardeverkenner.marvin.vito.be 
 
Filip.Lefebre@vito.be Steven.Broekx@vito.be 
 

http://www.urban-climate.eu/
http://www.urban-climate.eu/
http://www.urban-climate.eu/
https://groentool.antwerpen.be/
https://natuurwaardeverkenner.marvin.vito.be/
mailto:Hans.hooyberghs@vito.be
mailto:Hans.hooyberghs@vito.be
mailto:Steven.Broekx@vito.be
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