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Waarom stadsklimaat in m.e.r.

• We wisten al veel over de milieu-effecten van ‘teveel’ aan water,
• maar hoe zit dat dan met langdurige hitte?
• Met die vraag in 2008 onderzoek gestart in kader van EU-

subsidieproject Future Cities
• We hebben ons toen 3 vragen gesteld:

1. Is er sprake van opwarming van de stad tijdens hittegolven 
(hebben we in Arnhem hitte-eilanden)?

2. Zo ja is dat dan erg?
3. En als dat ook ja is, welke ruimtelijke maatregelen zijn dan te 

nemen om opwarming te verminderen.



‘Dalwinden’
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Zo kwamen we tot onze Hittekaart en …
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Met ‘hitte-ambities’ in de Structuurvisie 2020-2040

“De stad legt de lat hoog door te streven naar een klimaatbestendige 
stad onder alle weersomstandigheden. Voor nu en in de toekomst wordt
tenminste gestreefd naar prettig toeven binnen- en buitenshuis en 
het vermijden van ongewenste gezondheidsrisico’s.”

Waar gaat het dan vooral om:
• Veiligstellen en benutten verkoelende potenties van de stad = open houden

corridors en beschermen (grote) groen in en om de stad.

• Bij stedelijke plannen: afwegen effect op stadsklimaat voorkomen van verdere
opwarming in de oranje en rode gebieden (HAK).

• Inzetten op concrete acties op wijkniveau.

• En ook: wat betekent langdurige hitte voor de gezondheid van de kwetbare
inwoners (samen met de GGD).



Wat betekent dit dan concreet

Voor gebieden die beschermd moeten worden (blauwe gebieden):
• Niet bouwen - niet blokkeren windcorridors
• Indien toch bouwen voorkomen gesloten bouwblokken
• Versterken groen(e verbindingen)
• Geen verharding dan wel verminderen verharding

Voor gebieden waar het stadsklimaat verbeterd moet worden (rode en 
in iets mindere mate oranje gebieden):
• Geen toename bouwvolume en mate van verharding
• Compensatie indien dat wel het geval is met vooral groen (verticaal / op de grond)
• Beschermen bestaande groen en blauw
• Straten als windcorridor: verhouding breedte straat vs hoogte bebouwing



En hoe borgen we dat dan
www.arnhem.nl/energie --> hittebestendige stad

Stap 1: om welke locatie gaat het in Arnhem

Stap 2: wat klik op het gebied

Stap 3: vind de meest 
effectieve maatregelen

http://www.arnhem.nl/energie


Dilemma’s - discussiepunten

1.
Klimaat in m.e.r. – afweging klimaatadaptatie en klimaatmitigatie. 
Wat als we zonneveld willen aanleggen in gebied belangrijk voor 
klimaatadaptatie? 

2.
Nu is stadsklimaat een zachte ambitie (oranje lampje) en vindt 
afweging plaats met andere stedelijke opgaven. 
Als klimaat straks volwaardig wordt ...  Hoe blijft de integrale 
afweging dan overeind?
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