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VOORWOORD

Voor u ligt een afstudeeronderzoek naar de mogelijkheden om 
op een lonende manier maatregelen te nemen tegen het hitte 
eiland effect in de stedelijke omgeving. Dit onderzoek is 
uitgevoerd ter afronding van mijn masterstudie ‘Urban Design 
& Planning’ aan de Technische Universiteit Eindhoven. 

Het afgelopen jaar heb ik met veel plezier aan dit onderzoek 
gewerkt. Een onderzoek dat op verschillende manieren 
getypeerd kan worden als een ontdekkingstocht. Enerzijds als 
een ontdekkingstocht naar het voor mij onbekende gebied van 
de klimaatwetenschap en de stedebouwfysica en anderzijds als 
een ontdekkingstocht naar mijn kunnen. Beide routes gaven 
me waardevolle nieuwe inzichten en vaardigheden, waardoor 
ik nu vol vertrouwen de volgende stap kan maken in mijn 
carrière.

In dit voorwoord wil ik graag de mensen bedanken die op 
enige wijze betrokken zijn geweest bij het tot stand komen van 
dit afstudeeronderzoek. Allereerst de mensen die direct 
betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van dit 
onderzoek; mijn begeleiders Reinder Rutgers, Cees Doevendans 
en Bert Blocken. Met genoegen heb ik naar hen geluisterd en 
veel van hen geleerd. Ook een woord van dank aan Caroline 
Giezeman, Lizzy Nijhuis en Rini Noteboom van de gemeente 
Rotterdam en Lisette Klok van TNO voor het verstrekken van 
waardevolle informatie en belangrijk kaartmateriaal.

Daarnaast wil ik via de weg ook mijn familie en vrienden 
bedanken voor hun onvoorwaardelijke steun, begrip en 
vertrouwen. In het bijzonder wil ik daarbij Michel en Wouter 
vernoemen die met hun kritische blik mijn werk naar een hoger 
niveau hebben weten te brengen. En tot slot Marianne. Zonder 
haar steun, vertrouwen en geduld was dit onderzoek er 
waarschijnlijk nooit gekomen.

Bart Claassen, januari 2013
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SAMENVATTING

Volgens de KNMI‘06 scenario‘s zal klimaatverandering in 
Nederland leiden tot hogere temperaturen en meer 
hittegolven. Deze stijging van de temperatuur zorgt vooral in 
verstedelijkte gebieden voor problemen.

In het stedelijk gebied lopen de temperaturen namelijk sneller 
op dan op het platteland. Verschillende eigenschappen van 
het stedelijk gebied zorgen namelijk voor extra 
warmteontwikkeling. Dit stadseffect ook wel hitte-eiland effect 
zorgt voor forse temperatuursverschillen tussen verstedelijkt 
en buitengebied en leidt tot gevaarlijk hoge temperaturen in 
de stad.

Deze hoge temperaturen in het stedelijk gebied leiden tot 
serieuze gezondheidsproblemen als ziekte en slaapproblemen 
en kunnen zelfs dodelijk zijn. Bovendien zijn hoge 
temperaturen zeer nadelig voor het thermisch comfort van de 
mensen in de stad en op hun arbeidsproductiviteit. Ook is hitte 
zeer nadelig voor de lucht- en waterkwaliteit en heeft zij effect 
op de ecologie in de stad.

Om de leefbaarheid van onze steden in de toekomst te 
waarborgen moeten er nu maatregelen getroffen worden om 
de temperatuur in het stedelijk gebied niet te hoog te laten 
oplopen. Dit vraagt enerzijds om het beperken van de 
klimaatsveranderingen en anderzijds om de mitigatie van het 
hitte-eiland effect van het stedelijke weefsel.

Ontwerpvraagstuk

Dit onderzoek richt zich op de vraag hoe in de praktijk gewerkt 
kan worden aan de mitigatie van het hitte-eiland effect. Een 
vraag die naast de vertaling van de wetenschappelijke kennis 
in concrete ontwerpmiddelen vraagt om het inpassen van de 
mitigatie van het hitte-eiland in de ruimere opgave voor de 
stedelijke omgeving. De mitigatie van het hitte-eiland wordt in 
de praktijk namelijk niet als een prangende opgave gezien en 
moet dan ook verbonden worden aan zwaarder wegende 
belangen.

Dit onderzoek heeft dan ook twee doelen. Het eerste doel is 
het vertalen van de bestaande wetenschappelijke kennis over 
de mitigatie van het hitte-eiland effect naar concrete in de 

praktijk toepasbare ontwerpmiddelen. Het tweede doel is om 
aan de hand van een case, in dit geval de Rotterdamse wijken 
Bospolder en Tussendijken, te onderzoeken hoe de 
ontwerpmiddelen in de praktijk ingezet kunnen worden als 
onderdeel van de lopende stedelijke vernieuwing.

Hitte eiland effect

Het hitte eiland effect kan het beste gezien worden als een 
warmte aggravatiefactor. Het verhoogt de temperatuur in een 
stedelijk gebied ten opzichte van het omliggende landelijk 
gebied. De reden voor het ontstaan van dit verschil is niet 
eenduidig. Zij komt tot stand als gevolg van een combinatie 
van verschillende karakteristieken van het stedelijk gebied.

De voornaamste oorzaak voor de ontwikkeling van een hitte 
eiland is de, door een gebrek aan vegetatie en verdampbaar 
water, verminderde verdamping van water in de stedelijke 
omgeving. Waar in een landelijke omgeving een groot deel 
van de energie van de inkomende straling gebruikt wordt voor 
de verdamping van water, blijft er door een verminderde 
verdamping in het stedelijk gebied meer energie over voor de 
opwarming van de stedelijke oppervlakken en de lucht er 
boven. 

Daarnaast is het materiaalgebruik in de stedelijke omgeving 
verantwoordelijk voor een aanzienlijk deel van de extra 
warmteontwikkeling in de stedelijke omgeving. De materialen 
in de stedelijke omgeving hebben over het algemeen een lage 
albedo waarde en een hoog warmte verspreidend vermogen 
waardoor zij minder zonlicht reflecteren en meer inkomende 
straling absorberen. Hierdoor blijft er meer inkomende straling 
aan het oppervlak achter en wordt er uiteindelijk dus meer 
straling omgezet wordt in voelbare warmte.

Ook draagt de ruimtelijk opzet, of geometrie, van de stedelijke 
omgeving bij aan de ontwikkeling van warmte. De ruimtelijke 
opzet van het stedelijk weefsel zorgt voor een beperking van 
het hemelzicht waardoor een groot deel van de inkomende 
straling niet naar de atmosfeer weerkaatst kan worden maar 
opgevangen wordt door de bebouwde omgeving. Hierdoor 
blijft er nog meer inkomende straling aan het oppervlakte over.

Tot slot zorgen de verhoogde concentraties van 
luchtverontreiniging boven een verstedelijkt gebied door 
weerkaatsing en absorptie van straling voor extra inkomende 
straling. En wordt in het stedelijke gebied door menselijk 

handelen extra warmte ontwikkeld. Deze zogenaamde 
antropogene warmte ontstaat bij energieconversies door de 
mens. Vooral het autogebruik in de stedelijke omgeving zorgt 
voor veel extra warmte. 

Naast de hiervoor genoemde oorzaken voor de ontwikkeling 
van extra warmte in de stedelijke omgeving zorgt de 
ruimtelijke opzet, of geometrie, van de stedelijke omgeving er 
voor dat deze extra warmte zich niet over een groot gebied 
kan verspreidt kan worden. Door de ruimtelijke opzet van de 
stedelijke omgeving heeft wind minder vrij spel en vindt er 
minder uitwisseling plaats tussen de lucht tussen de 
bebouwing en de hogere luchtlagen en vind er minder 
uitwisseling plaats tussen lucht in de stedelijke omgeving en 
het buitengebied.

Maatregelen

De maatregelen ter mitigatie van een hitte eiland spelen in op 
de kennis van deze oorzaken. Bij de mitigatie van een hitte 
eiland moet er ingezet worden op het stimuleren van de 
verdamping van water, het aapassen van het materiaalgebruik 
en de stedelijke geometrie en op het terugdringen van de 
ontwikkeling van antropogene warmte en 
luchtverontreiniging.

Het stimuleren van de mitigatie van het hitte eiland door 
verdamping heeft in het stedelijk gebied de hoogste prioriteit. 
De verdamping van water in het stedelijk gebied is afhankelijk 
van de aanwezigheid van verdampbaar water en vegetatie. Het 
is dan ook zaak meer vegetatie en verdampbaar water aan het 
stedelijk gebied toe te voegen. 

Vegetatie kan toegevoegd worden in de vorm van groene 
gevels, groene daken, bomen en groene oppervlaktes. Naast 
de hoeveelheid vegetatie is de ruimtelijke verdeling van 
vegetatie over een gebied bepalend voor hun effect op de 
temperatuur. Een goede spreiding van vegetatie over een 
gebied is dan ook essentieel.

De aanwezigheid van verdampbaar water in het stedelijk 
gebied is sterk afhankelijk van de omgang met hemelwater. 
Doordat momenteel het hemelwater grotendeels via de 
riolering wordt afgevoerd, is er nauwelijks water aanwezig voor 
de verdamping. Een aanpassing van het 
waterverwerkingssysteem waarin lokale opslag en infiltratie 
van hemelwater centraal komt te staan is noodzakelijk voor het 
optimaliseren van de verdamping in het stedelijk gebied. Het 
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lokaal verwerken van hemelwater kan door het openen van de 
bodem, het gebruik van poreuze of waterdoorlatende 
verharding en de aanleg van tijdelijke waterbergingen.

Voor de aanpassing van het materiaalgebruik zijn er vier opties. 
Allereerst kan er gekozen worden voor een materiaal met een 
hogere albedo waarde en/of een lager warmte verspreidend 
vermogen. Daarnaast kan er gekozen worden om een 
materiaal te bedekken of af te schermen met een materiaal 
met een hogere albedo waarde en/of warmte verspreidend 
vermogen. Ook kan er voor een poreus materiaal gekozen 
worden. En ten slotte kan de fractie verhard beperkt worden 
door minder oppervlaktes te bedekken en door middel van 
tactische typologische keuzes het bouwvolume te beperken.

De opportuniteit van het aanpassen van de stedelijke 
geometrie ligt vooral in de mogelijkheden die dit biedt op het 
vlak van de verspreiding van warmte door ventilatie en de 
menging van lucht op maaiveldniveau met de hoger gelegen 
luchtlagen. Een betere menging van de luchtlagen kan bereikt 
worden door een juiste H/B verhouding van de straatprofielen, 
het gebruik van schuine daken en verspringende 
gebouwhoogtes. Waarvan de laatste twee het grootste effect 
hebben.

Het stedebouwkundig reduceren van de ontwikkeling van 
antropogene warmte in het stedelijk gebied bestaat 
voornamelijk uit het uitplaatsen van warmtebronnen uit het 
stedelijke gebied, het reduceren van warmteproductie die 
vrijkomt bij verplaatsingen door smart planning en door het 
wegnemen van de noodzaak voor aircogebruik door het beter 
doordenken van de warmtehuishouding op gebouwniveau.

Tot slot kan een reductie van de ontwikkeling van 
luchtverontreiniging in het stedelijk weefsel bereikt worden 
door het uitplaatsen van grote vervuilers, een reductie van het 
autogebruik in de steden en het inpassen van vegetatie. 
Vegetatie vangt namelijk fijnstof en vervuiling uit de lucht. 

Bospolder & Tussendijken

Al jaren is er veel aandacht voor Bospolder en Tussendijken. 
Beide wijken behoren tot de sociaaleconomisch zwakste 
wijken van Rotterdam en zijn in 2007 door het Ministerie van 
VROM opgenomen in de lijst van 40 krachtwijken. De wijken 
zijn enigszins in verval en er treden diverse sociale problemen 
tegelijkertijd op. 

Recent is men begonnen aan een herstructureringstraject voor 
beide wijken met als doel de woonkwaliteit, leefbaarheid en 
aantrekkingskracht van beide wijken te verbeteren. Om dat te 
bereiken moet vooral de kwaliteit van de woonomgeving, 
openbare ruimte en voorzieningenniveau, in Bospolder en 
Tussendijken omhoog en moet de woningvoorraad 
gediversifieerd worden.

De herstructureringsopgave voor beide wijken bestaat dan ook 
uit een aanzienlijke kwalitatieve impuls voor de openbare 
ruimte, waarin vergroening van de wijken en dan vooral de 
woonstraten en het verhogen van de verblijfskwaliteit centraal 
staan, het versterken en verbeteren van de winkellinten en het 
verbeteren en diversifiëren van de woningvoorraad door 
renovatie- en sloop- nieuwbouwprojecten. Daarnaast zijn er 
enkele kleine verkeerstechnische opgaven.

Uit de analyse blijkt een kwalitatieve impuls voor de openbare 
ruimte alleen mogelijk als er minder geparkeerd wordt in de 
vaak smalle woonstraten en is geconstateerd dat het aan 
elkaar koppelen van de twee winkellinten in Bospolder en 
Tussendijken door een herinrichting van het Visserijplein en de 
sloop en nieuwbouw van het wijkcentrum ‘Pier 80’ noodzakelijk 
is voor de vitaliteit van de winkelstructuur.

Hitte opgave

Uit een studie van TNO uit 2010 bleek dat Bospolder en 
Tussendijken een aanzienlijk hitte-eiland effect hebben. Hoe 
groot het hitte-eiland exact is, is onbekend maar er zijn grote 
verschillen gevonden in oppervlakte temperatuur tussen de 
wijken en het buitengebied. Dit verschil in oppervlakte 
temperatuur is een goede indicator voor het hitte-eiland effect 
in Bospolder en Tussendijken.

Het hitte-eiland effect van Bospolder en Tussendijken ontstaat 
doordat er als gevolg van een gebrek aan vegetatie en 
verdampbaar water nauwelijks verdamping plaatsvindt en er 
ook veel warmte ontwikkeling is als gevolg van het 
materiaalgebruik in beide wijken. 

De productie van antropogene warme en luchtverontreiniging 
in en geometrie van Bospolder en Tussendijken dragen 
nauwelijks bij aan het hitte-eiland effect van Bospolder en 
Tussendijken.

De opgave  voor de mitigatie van het hitte-eiland effect 
bestaat dan ook uit het herstel van de kleine watercyclus, meer 

vegetatie en verdampbaar water en het aanpassen van het 
materiaalgebruik in Bospolder en Tussendijken. 

Ontwerpvoorstel

Dit onderzoek voegt met de mitigatie van het hitte-eiland een 
extra ambitie toe aan de bestaande herstructureringsopgave. 
Een ambitie die zoals al gesteld niet leidend is voor de 
toekomstige ontwikkeling van Bospolder en Tussendijken, 
maar deze wel van een extra perspectief voorziet. De realisatie 
van de ingrepen voortkomend uit de bestaande 
herstructureringsopgave worden dan ook aangegrepen om de 
ontwerpmiddelen uit deel één van dit onderzoek in te voegen. 
Aan de hand van deze bijgestelde herstructureringsopgave is 
een ontwerpvoorstel gemaakt dat een significante reductie 
van het hitte eiland effect koppelt aan een verhoging van de 
leefbaarheid en woonkwaliteit van beide wijken.

De voornaamste ingreep in dit ontwerpvoorstel is de 
ontwikkeling van een nieuwe parkeerstrategie voor de wijk. 
Het ontwerpvoorstel gaat uit van de bouw van elf 
parkeergarages onder diverse nieuwbouwprojecten, waardoor 
er ruimte vrij voor de gewenste vergroening van de straten en 
wordt de verblijfskwaliteit van de openbare ruime significant 
verbeterd. Bovendien kunnen er bij de herinrichting van de 
openbare ruimte diverse hitte mitigerende ontwerpmiddelen, 
als het openen van het oppervlak, het aanpassen van het 
materiaalgebruik en het toevoegen van vegetatie, ingezet 
worden.

Naast deze grootschalige herinrichting van de openbare 
ruimte zorgen diverse kleinere ingrepen voor de realisatie van 
de ambities van de herstructurering. Zo is er een nieuw 
ontwerp gemaakt voor het Visserijplein, is er een nieuw profiel 
ontwikkeld voor de Schiedamseweg en zijn er twee nieuwe 
pleinruimtes gecreëerd. 

Tot slot wordt met diverse nieuwbouw- en renovatieprojecten 
een kwalitatieve impuls gegeven aan het woningbestand in 
Bospolder en Tussendijken. Bij nieuwbouw wordt bovendien 
ingezet op de ontwikkeling van de gewenste 
woontypologieën. 
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SUMMARY

According to the KNMI’06 scenario’s future climate change in 
the Netherlands will result in higher temperatures and a 
higher frequency of heat waves. This increase in temperature 
causes problems especially in urban areas.

In urban areas the increase in temperature is bigger than in 
rural areas. This is because several features of the urban 
environment contribute to the accumulation of extra heat. 
This accumulating effect also known as heat island effect is 
the cause for significant temperature differences between 
urban and rural areas and can lead to dangerously high 
temperatures in urban areas.

High temperatures in urban areas can lead to serious health 
problems such as illness and sleep problems and can even be 
fatal. Moreover high temperatures are detrimental to the 
thermal comfort of the urban environment and the air and 
water quality and lead to an increase in energy consumption. 
High temperatures also have an effect on organic life in the 
city.

To ensure the viability of our cities in the future measures 
must be taken to prevent problematic temperature rises. On 
one hand this requires the formidable challenge of prevention 
of climate change and on the other; this requires the 
mitigation of the heat island effect.

Research question

This research focuses on the question how to mitigate the 
heat island effect of an urban area. In this case two urban 
districts in the city of Rotterdam; Bospolder and Tussendijken. 
A question that in addition to the translation of scientific 
knowledge into practical design tools asks for the embedding 
of the mitigation of the heat island effect into the ongoing 
process of urban renewal. 

The mitigation of the heat island effect is, by the lack of a 
sense of importance and urgency, in Dutch conditions not 
obvious and must therefore be linked to overriding interests.

This research therefore has two goals:

1. To translate the existing scientific knowledge on the 
mitigation of the heat island effect into practical design 
tools. 

2. To explore how these design tools can be applied  to 
mitigate the heat island effect of Bospolder and 
Tussendijken as a part of the ongoing urban renewal in 
both districts

Heat island effect

As mentioned above the heat island effect arises as a result of 
heat accumulation due to a combination of different features 
of an urban area. 

The main cause for the development of a heat island is a 
decrease of evaporation from urban areas. A decrease due to 
the a lack of vegetation and evaporable water in urban areas. 
As a consequence, more radiation is put into sensible heat 
and less into latent heat.

In addition, the materials used in the urban environment 
generate a substantial part of the extra heat accumulated in 
urban areas. The materials in the urban environment generally 
have a low albedo value and a high thermal diffusivity. 
Characteristics which make them less reflective and more 
capable of storing and emitting heat. The use of these 
materials in urban areas ensures that less incoming radiation 
is reflected and mare radiation is stored. This leaves a greater 
proportion of the incoming radiation at the earth’s surface, 
which eventually is converted to sensible heat. 

Furthermore the urban geometry contributes to the 
accumulation of heat in urban areas. Obstruction of the sky by 
buildings results in a decrease of reflected incoming radiation. 
A large part of the reflected incoming radiation is not 
reflected to the atmosphere but is trapped in the build 
environment. The trapped radiation is absorbed and 
eventually converted into sensible heat.

Human activity also generates additional heat in the city. This 
human made heat, also known as anthropogenic heat comes 
from many sources, such as industrial processes, cars, 
buildings and even people themselves. Especially the use of 
cars generates a lot of extra heat in the city.

Finally the increased levels of air pollution in the urban 
atmosphere absorb and re-emit reflected incoming radiation 
to the urban environment.

Besides these aforementioned causes the urban geometry 
decreases turbulent heat transport from streets by a reduction 
of wind speed and the mixing of air from the streets with the 
air above the city.

Measures

Measures to mitigate heat island effect play on the knowledge 
of these causes. Urban designers can reduce heat 
accumulation by stimulating evaporation, using different 
materials, altering the urban geometry and by the reduction 
of the development of anthropogenic heat and air pollution.

Stimulating the mitigation of the heat island effect by 
evaporation has top priority. The evaporation of water in an 
urban area is dependent on the presence of sufficient 
evaporable water and vegetation. It is therefore important to 
add more vegetation to urban areas and provide access to 
evaporable water.

Vegetation can be added in the form of green facades and 
roofs, trees and green areas. In addition to the amount of 
vegetation, the position and spatial distribution determine 
the cooling effect of vegetation over an area. A good 
distribution and positioning of vegetation over an area is 
therefore essential.

The presence of evaporable water in urban areas is highly 
dependent on the treatment of rainwater in an urban area. 
Currently most of the rainwater is discharged into the sewer 
and transported out of the city. This leaves hardly any water 
for evaporation. To stimulate the evaporation of water, the 
water processing system needs to be altered.  There is a need 
for a water treatment system in which local storage and 
infiltration and therefore local evaporation of rainwater take 
center stage. The local processing of rainwater can be done by 
opening the soil, the use of permeable paving, the 
construction of temporary water storage and by providing 
sufficient vegetation.

There are four options to counteract the heat development as 
a result of the used materials in an urban area. First of all, there 
is the option to replace materials with materials with a higher 
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albedo value and/or  a lower thermal diffusivity . In addition, 
the corrupt materials can be covered or shielded with 
materials with a higher albedo and/or a lower thermal 
diffusivity. Furthermore it is a option to swap materials for 
porous materials. And finally the fraction paved surface can be 
reduced by uncovering surfaces or by reducing building 
surfaces.

The opportunity of adjusting the urban geometry lies in the 
possibilities it offers in terms of the distribution of heat 
through ventilation and mixing of air at ground level with the 
upper air layers. A better mixing of the air between layers can 
be achieved by an appropriate height /width ratio of the 
street profiles, the use of sloping roofs and staggered heights. 
The latter two have the greatest effect.

Reducing the production of anthropogenic heat in urban 
areas can be achieved by outplacing big heat sources like 
factories, reduction of motorized movements by smart 
planning and by improving thermal management in 
buildings.

Finally, the development of air pollution in the urban fabric 
can be reduced by relocating major emitters, a reduction in 
car use in urban areas and by adding vegetation. Vegetation 
captures particles and pollution out of the air.

Bospolder & Tussendijken

The districts Bospolder and Tussendijken are currently in a 
process of urban renewal. The aim of this process is to 
improve the quality of living, the livability and appeal of both 
districts. In order to achieve this goal several interventions are 
required, with a specific focus on the quality of the public 
space, the presence of a good range of shops and facilities 
and a diverse housing stock.

The analysis shows that:
•	 In order to improve the quality of the public space parking 

spaces must be removed out of the often narrow 
residential streets and greening of streets and squares is 
desired.

•	 In order to maintain a good range of shops an facilities the 
two existing shopping streets should be linked at the 
Visserijplein and the community center ‘pier 80’ should be 
replaced.

•	 In order to ensure a diversified and healthy housing stock in 
Bospolder and Tussendijken housing corporations should 
sell a part of their assets, renovate  their property and build 
new dwellings, apartments for senior citizens and ground 
floor and upstairs apartments

Heat problem

A study executed by TNO (2010) showed a significant heat 
island effect in Bospolder and Tussendijken. The exact value of 
this effect is unknown but the study shows a big difference, 
around 7°C, in surface temperatures between the districts and 
the countryside. This difference is a good indicator for the 
value of the heat island effect in Bospolder and Tussendijken.

The heat island effect in Bospolder and Tussendijken arises as 
a result of a decrease of evaporation and the generation of 
heat due to use of materials with poor properties. The 
decrease of evaporation is caused by a lack of vegetation and 
evaporable water. Most of the surface is covered with 
pavement and there is hardly any vegetation in the districts.

The other causes mentioned above seem to have little or no 
effect on the extra heat generation in Bospolder and 
Tussendijken. Therefore, the main task for the mitigation of the 
heat island effect in Bospolder and Tussendijken consists of 
adding vegetation, changing the water processing system 
and adjusting the material use.

Urban design proposal

This research adds the mitigation of the heat island effect of 
Bospolder and Tussendijken to the ongoing urban renewal 
process. An ambition which as already stated is not leading in 
the process of urban renewal but provides an additional 
perspective. Therefore the interventions proposed to improve 
the districts will be used to implement the design tools to 
mitigate the heat island effect.

The main intervention in this proposal is the development of 
a new parking strategy. The proposal suggests the 
construction of eleven parking garages under several new 
building blocks, allowing the removal of parking spaces out of 
the streets. The removal of parking creates space for the 
desired greening of the streets. 
The redevelopment of the streets can be used to implement 

several design tools to mitigate the heat island effect. The 
surface can be opened, other materials can be used and extra 
vegetation can be added.

In addition to this large-scale renewal of public space several 
smaller interventions are implemented in order to realize the 
aspirations of the urban renewal process. A new design of the 
Visserijplein and the zone between the Schiedamseweg and 
park1943 mends the connection between the two shopping 
streets and gives new meaning to the square. The two new 
squares add much needed extra public space to the districts. 

Lastly several new housing blocks are constructed on top of 
the proposed parking garages. The new blocks are used to 
implement the desired housing typologies and are fitted with 
green roofs and facades to mitigate the heat island effect.
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AANLEIDING

Het klimaat verandert. Het tempo en de mate waarin het 
verandert is omgeven met onzekerheden, maar over de 
richting waarin het klimaat verandert bestaat consensus. De 
gevolgen van de klimaatverandering voor de mens, natuur en 
maatschappij worden momenteel steeds duidelijker 
zichtbaar. Om de menselijke invloed op klimaatverandering te 
beperken zijn nationale en internationale mitigatiestrategieën 
opgesteld. Focus daarbij ligt op het terugdringen van 
broeikasgassen. Wetenschappelijk onderzoek maakt echter 
duidelijk dat, ondanks een beperking van de uitstoot van 
broeikasgassen, een zekere mate van klimaatsverandering 
onvermijdelijk is. Een verandering waarop we ons dan ook 
dienen voor te bereiden.

Mondiaal bestaat de klimaatsverandering uit: opwarming, een 
verandering in neerslagpatronen en windrichtingen, een 
toename van extreme weersomstandigheden en een 
zeespiegelstijging. Veranderingen die een verregaand effect 
zullen hebben op onze leefomgeving. De te verwachten 
effecten van de mondiale klimaatverandering voor Nederland 
hangen sterk af van de wereldwijde temperatuurstijging en 
van veranderingen in de stromingspatronen van de lucht in 
West-Europa en de daarmee samenhangende veranderingen 
in de wind. (KNMI, 2006)

Op basis van de meest recente resultaten van 
klimaatonderzoek heeft het KNMI voor het Nederlandse 
klimaat scenario’s opgesteld die een beeld geven van de 
verandering in temperatuur, neerslag, wind en zeespiegel 
voor een periode van 30 jaar. Volgens de klimaatscenario’s van 
het KNMI zijn de primaire gevolgen van klimaatverandering 
voor Nederland (KNMI, 2006):

•	 Vaker zachte winters en warme zomers
•	 Winters worden gemiddeld natter en ook extreme 

neerslaghoeveelheden nemen toe de hevigheid van 
extreme regenbuien in de zomer neemt toe, maar het 
aantal zomerse regendagen wordt juist minder.

•	 De zeespiegel blijft stijgen. (Naast een verwachte absolute 
zeespiegelstijging van 35-85 centimeter in 2100 moet 
rekening gehouden worden met een dalende bodem in 

West-Nederland Nederland (door kanteling van het 
Noordelijk deltabekken en inklinking van het veen)

•	 De afvoer van de grote rivieren neemt in de winter toe; in 
de zomer zijn mogelijk lagere waterstanden  te verwachten

•	 De kans op extreme weersituaties, zoals hittegolven en 
extreme buien, neemt toe

Om te kunnen omgaan met de problemen die voortkomen 
uit deze klimaatsverandering is het nodig om onze 
levenswijze klimaatbestendig te maken. Hieruit ontstaan 
brede ruimtelijke opgaven. Opgaven voor de grotere wateren, 
het kustgebied, het landelijke gebied, maar vooral ook het 
stedelijk gebied. 

De urgentie om in steden iets aan klimaatverandering te 
doen is hoog. Veel gemeenten in Nederland werken 
momenteel dan ook aan van klimaatprogramma’s. De focus 
van het huidige onderzoek en beleid naar klimaatadaptatie 
ligt, voortkomend uit een eeuwenlange traditie en noodzaak, 
vooral op de water gerelateerde thema’s. Plannen om in te 
spelen op deze thema’s zijn al in ontwikkeling en worden 
momenteel op veel plaatsen geïmplementeerd. 

Op andere gebieden, en dan vooral het omgaan met hitte in 
de stad, bevinden de ontwikkelingen zich momenteel nog in 
de onderzoekende fase. Dit onderzoek richt zich specifiek op 
het thema hitte in de stad.

frequentie kan momenteel nog geen betrouwbare uitspraak 
gedaan worden. Wat vaststaat, is dat tropische dagen 
(temperatuur boven de 30 °C ) vaker voor gaan komen. In 
2050 zullen er gemiddeld 7 tot 15 tropische dagen per jaar 
voorkomen ten opzichte van 4 in de huidige 
omstandigheden.

In het stedelijke gebied lopen de temperaturen sneller en 
hoger op. Dit wordt veroorzaakt door een zogenaamd 
stadseffect welke ook wel het hitte-eiland effect wordt 
genoemd. De verwachte verdere verstedelijking en het 
vigerende compacte stadsmodel zullen het hitte eiland effect 
in de toekomst alleen maar doen toenemen.

Gevolgen

Dat de toenemende hitte in de stad een probleem is dat 
serieus genomen dient te worden blijkt uit het effect dat de 
hittegolf van 2006 had op het sterftecijfer in die periode. 
Ongeveer 1000 stergevallen in Nederland kunnen direct 
toegeschreven worden aan de hittegolf. Een aantal dat de 
hittegolf van 2006 op de vierde plek van meest dodelijke 
natuurrampen van 2006 doet belanden (Hoyois, 2007). 

Behalve een hoger sterftecijfer zijn er nog tal van andere 
gevolgen. Hitte leidt tot gezondheidsproblemen als ziekte en 
slaapproblemen. Bovendien is een hogere temperatuur over 
het algemeen gunstig voor ziekteverwekkers, bacteriën en 
virussen, waardoor er een toename is van hieraan 
gerelateerde ziektes. Ook is een hoge temperaratuur zeer 
nadelig voor het thermisch comfort, verlaagd zij de 
arbeidsproductiviteit en zorgt  zij voor een piek in het 
energieverbruik als gevolg van de toename van het gebruik 
van airconditioning in kantoren, bedrijven en woningen. 

Tot slot is hitte zeer nadelig voor de lucht en waterkwaliteit 
en heeft zij effect op de ecologie in de stad. Doordat de 
gemiddelde temperatuur in de stad hoger is, veranderen ook 
de omstandigheden voor de flora en fauna in de stad. Met als 
gevolg: overvloedige en weelderige vegetatie, het vaker 
optreden van ziekten en plagen, migratie van soorten, 
opkomst van uitheemse ongewenste soorten, en een 
toename van insecten en bacteriën.

> 2. Gemiddelde oppervlaktetemperatuur overdag van Rotterdam gebaseerd op de 
15 Landsatbeelden [2]

Hitte in de stad
Uit de klimaatscenario’s van het KNMI uit 2006 blijkt dat de 
gemiddelde zomertemperatuur in Nederland in 2050 tussen 
de 0,9 en 2,8 °C  gestegen zal zijn ten opzichte van de 
gemiddelde temperatuur in 1990 (KNMI, 2006). Ook het aantal 
hittegolven neemt toe. Over de exacte toename en 

1. Het aantal warme dagen per jaar neemt toe. Een warme dag is een dag met een 
maximumtempteratuur boven de 20 ºC [1]
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Hittestress in Rotterdam

Het project ‘Hittestress’ is een onderdeel van het klimaat 
adaptatieprogramma van de stad Rotterdam en richt zich 
specifiek op onderzoek naar het hitte eiland effect en het 
Rotterdamse hitte-eiland. Een eerste onderzoek aan de hand 
van Landsat beelden van de stad Rotterdam onthulde dat 
overdag het oppervlakte hitte-eiland effect van Rotterdam 
kan oplopen tot 10°C. (Döpp, et al., 2010). ’s Nachts worden op 
diverse plaatsen verschillen gemeten van meer dan 7°C 
(Heusinkveld, et al, 2010).

Het project ‘Hittestress’ richt zich momenteel op twee sporen. 
Enerzijds wordt het hitte-eiland effect van de stad Rotterdam 
meer gedetailleerd in kaart gebracht om zowel de huidige als 
toekomstige omvang, oorzaken en mechanismen te kunnen 
bepalen. Anderzijds wordt door wetenschappelijk onderzoek 
en het bijeenbrengen van bestaande kennis gezocht naar de 
mogelijke oorzaken van en maatregelen tegen het hitte-
eiland. Een derde spoor, het naar de praktijk voorvertalen van 
de bevindingen, bevind zich vooralsnog in de opstartfase.

Dit derde spoor brengt de kennis uit de klimaatwetenschap 
samen met de ruimere opgave voor de stedelijke 
leefomgeving. Klimaatsveranderingen zijn in dat perspectief 
geen centraal probleem, maar een bijkomend probleem 
ondergeschikt aan sociaal economische kwesties. Het nemen 
van maatregelen tegen het hitte eiland effect is dan ook niet 
vanzelfsprekend. Bovendien wordt er getwijfeld aan de 
noodzaak om maatregelen te nemen tegen oplopende hitte 
in de stad. Warmte wordt vooralsnog niet als probleem 
gezien.

Maatregelen tegen de ontwikkeling van een hitte-eiland zijn 
van een relatief ondergeschikt belang. Er zal gezocht moeten 
worden naar mogelijkheden om hitte mitigerende 
maatregelen te koppelen aan zwaarder wegende belangen. 
Maatregelen dienen geïntegreerd te worden in de bestaande 
stedelijke ontwikkelingen.

Ontwerpvraagstuk
In dit onderzoek wordt dit derde spoor als uitgangspunt 
genomen. Aan de hand van een case wordt getracht de 

> 3. De wijken Bospolder & Tussendijken 
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Afbeelding 4 geeft een overzicht van de stappen die 
genomen zijn om tot een antwoord te komen. Hieronder 
volgt van elke stap een korte beschrijving.

Literatuurstudie

De literatuurstudie naar het hitte-eiland effect heeft als doel 
de algemene vragen naar het hitte-eiland effect te 
beantwoorden. Ze geeft antwoord op de vragen wat een 
hitte-eiland is, waardoor zij veroorzaakt wordt en wat er tegen 
gedaan kan worden.

Stedebouwkundige analyse Bospolder & Tussendijken

De stedebouwkundige analyse richt zich op het blootleggen 
van de algemene ruimtelijke opgave voor de wijken 
Bospolder en Tussendijken.

Hitte eiland effect Bospolder en Tusssendijken 

Aan de hand van de in de literatuurstudie gevonden oorzaken 
van en mogelijke maatregelen tegen het hitte-eiland effect 

Literatuurstudie hitte 
eiland effect

Hitte eiland effect 
Bospolder & 
Tussendijken

Stedebouwkundige analyse 
Bospolder & Tussendijken

Mitigatie strategie voor het hitte eiland 
Bospolder & Tussendijken

Ontwerpvoorstel Bospolder & Tussendijken

opgedane wetenschappelijke kennis en dan vooral de 
mogelijke mitigerende maatregelen in de praktijk te doen 
landen. Centraal daarin staat de vraag hoe de gevonden 
maatregelen tegen het hitte-eiland effect geïntegreerd 
kunnen worden in de toekomstige stedelijke ontwikkelingen 
en deze mogelijk van een extra impuls kunnen voorzien.

Als case is gekozen voor een gebied samengesteld uit de 
wijken Bospolder en Tussendijken. In de TNO studie (Klok, et. 
al., 2010), naar het hitte-eiland van Rotterdam, kwam dit 
gebied naar voren als zijnde zeer gevoelig voor extreme hitte. 
Bovendien is het ook een van de dichtst bevolkte, compacte 
en meest verharde gebieden van Rotterdam en zijn beide 
wijken opgenomen op de lijst van 56 prioriteitswijken. 
Stedelijke vernieuwing is in dit gebied op handen en dit 
vormt een goed vertrekpunt voor een onderzoek naar de 
mogelijkheden voor de integratie van hitte mitigerende 
maatregelen in de stedelijke vernieuwing.

Het voorgaande leidt tot de volgende onderzoeksvragen en 
enkele daaruit voortkomende subvragen:

Hoe kunnen maatregelen tegen het hitte-eiland effect 
in de wijken Bospolder en Tussendijken genomen 
worden en hoe kunnen deze maatregelen ingepast 
worden in de optredende stedelijke vernieuwing en 
deze vernieuwing mogelijk van een kwaliteitsimpuls 
voorzien?

•	 Wat zijn de belangrijkste oorzaken voor het optreden van 
het hitte eiland effect in het algemeen en wat veroorzaakt 
het hitte eiland effect in de wijken Bospolder & 
Tussendijken?

•	 Welke maatregelen kunnen genomen worden ter reductie 
van het hitte eiland effect en welke maatregelen zijn 
geschikt voor deze case?

•	 Hoe kunnen deze maatregelen ingepast worden in de 
toekomstige stedelijke ontwikkelingen en hoe kunnen zij 
de stedelijke ontwikkeling van een extra impuls kunnen 
voorzien?

Ontwerpend onderzoek

Om deze vragen te kunnen beantwoorden is een gedegen 
kennis van zowel het fenomeen hitte-eiland effect als de 

wijken Bospolder & Tussendijken noodzakelijk. Het onderzoek 
kent dan ook twee sporen. Het eerste spoor bestaat uit een 
meer theoretische verkenning van het hitte-eiland effect. Een 
verkenning waarin gezocht wordt naar de algemene 
karakteristieken, oorzaken van en mogelijke maatregelen 
tegen het hitte eiland effect. En een tweede meer praktisch 
spoor waarin aan de hand van de case gezocht wordt naar de 
belangrijkste oorzaken voor het optreden van een hitte-eiland 
effect in de wijken Bospolder en Tussendijken, de algemene 
opgave voor dit gebied en de mogelijkheden voor de 
mitigatie van het daar optredende hitte-eiland effect.

worden de wijken Bospolder & Tussendijken geanalyseerd. De 
studie geeft antwoord op de vraag wat de oorzaken zijn voor 
het optreden van een hitte-eiland effect in beide wijken en 
brengt mogelijk toepasbare maatregelen aan het licht. 

Strategie

De kennis opgedaan in de literatuurstudie en beide analyses 
wordt in deze stap samengebracht. Samen vormen zij de 
bouwstenen van een bijgestelde ontwikkelingsrichting voor 
de twee wijken. Een ontwikkelingsrichting waarin de reductie 
van het hitte eiland effect onderdeel is geworden van de 
algemene opgave.

Ontwerpvoorstel

De strategie wordt in deze stap verder uitgewerkt tot een 
ontwerpvoorstel voor de wijken Bospolder & Tussendijken. 
Een voorstel dat fungeert als antwoord op de gestelde 
opgave.

Leeswijzer
Deze scriptie kent nagenoeg dezelfde volgorde als de 
hiervoor genoemde onderzoeksopbouw en bestaat uit drie 
delen. 

Het eerste deel bevat een beknopt overzicht van de 
literatuurstudie verricht naar het hitte-eiland effect. Aan bod 
komen de belangrijkste oorzaken van en met name de 
mogelijk te nemen maatregelen tegen het hitte eiland effect. 

Het tweede deel van deze scriptie bestaat uit de analyse van 
de case. Het bevat een onderzoek naar de algemene 
stedebouwkundige opzet en opgave voor de case en een 
meer specifiek onderzoek naar de oorzaken van het 
optredende hitte eiland effect. 

Het derde deel staat in het teken van de ontwikkeling van een 
ontwerpvoorstel voor de wijken Bospolder & Tussendijken. 
Een ontwerpvoorstel dat een ruimtelijk antwoord geeft op de 
bestaande ruimtelijke opgave, maar ook zorgt voor een 
stevige reductie van het hitte-eiland effect.

Tot slot wordt middels een kritische evaluatie het project 
tegen het licht gehouden en worden enkele aanbevelingen 
gedaan voor verder onderzoek,

4. Schema onderzoeksopzet





DEEL 1HITTE EILAND EFFECT
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HITTE EILAND EFFECT

Het hitte-eiland effect kan het best gezien worden als een 
warmte aggravatiefactor. Het verhoogt de temperatuur in een 
stedelijk gebied ten opzichte van het omliggende landelijke 
gebied. Onderzoek toont aan dat het effect niet louter is 
voorbehouden voor de grote steden. Ook kleinere plaatsen en 
dorpen vertonen hogere temperaturen ten opzichte van het 
omliggende landelijke gebied. 

Voortbouwend op deze kennis zal er daarna dieper op de 
oorzaken van het ontstaan van een hitte-eiland in worden 
gegaan.

Oppervlakte en atmosferische hitte eilanden

Wanneer er gesproken wordt over een stedelijk hitte-eiland 
dienen we een onderscheid te maken tussen het oppervlakte 
hitte eiland (surface heat island) en het atmosferische hitte 
eiland (atmospheric heat island).  Deze twee types verschillen 
in de manier waarop ze worden gevormd, de technieken om 
ze te meten, hun rol en impact op de temperatuur in de stad 
en in mogelijke mitigerende maatregelen. Maar beide types 
hebben ook een sterke relatie.

Het oppervlakte hitte-eiland (surface heat island) is over de 
gehele dag aanwezig en is het sterkst op het moment dat de 
zon schijnt. De zon verhit het oppervlak waarbij de 
temperatuur van sommige materialen, zoals bijvoorbeeld zink, 
behoorlijk kan oplopen. Daarnaast wordt gedurende de dag 
veel straling als warmte in de materialen opgeslagen. Warmte 
die na zonsondergang langzaam aan de lucht wordt 
afgegeven.

Het atmosferisch hitte-eiland (atmospheric heat island) heeft 
betrekking op de hogere luchttemperatuur van de stad in 
relatie met het omringende landschap. Een verschil dat 
meestal gebruikt wordt om het hitte-eiland effect te meten. In 
de ochtend is dit verschil vaak nog klein, maar gedurende de 
dag neemt zij toe met een piek na zonsondergang als gevolg 
van de warmteafgifte door de bouwmaterialen van de 
stedelijke omgeving. Wanneer deze piek precies optreed is 

sterk afhankelijk van de materiaaleigenschappen van de 
stedelijke omgeving, het seizoen en de weersomstandigheden.

Het atmosferisch hitte-eiland wordt over het algemeen 
opgesplitst in twee zones. De eerste zone (canopy layer) is de 
zone waarin de mens zich bevind. Zij loopt vanaf de grond tot 
aan de toppen van bomen en gebouwen. De tweede zone 
(boundary layer) loopt vanaf de boomtoppen en daken tot 
een hoogte van 1,5 km. In afbeelding 6 is dit schematisch 
weergegeven. 

Wanneer over een (atmosferisch) hitte-eiland wordt 
gesproken, wordt meestal het temperatuurverschil tussen 
stedelijk gebied en het omliggende landelijke gebied in deze 
eerste zone (canopy layer) bedoeld. Zo ook in dit onderzoek.

Dagelijks patroon

Het hitte-eiland effect kent een dagelijks patroon. Vlak na 
zonsopkomst is het verschil in luchttemperatuur tussen het 
stedelijk en buitengebied vaak nog minimaal. Soms zelfs 
negatief. Dit komt door schaduwvorming van hoge gebouwen 
en andere stadsstructuren en een vertraging van de 
temperatuuropname door warmteopslag in de gebouwde 
omgeving. In de loop van de dag loopt het verschil tussen 
stedelijk gebied en omgeving echter op en piekt zoals reeds 
werd beschreven enkele uren na zonsondergang. Daarna blijft 
het temperatuursverschil tussen stad en ommeland redelijk 
constant tot zonsopkomst. Een studie uitgevoerd in Rotterdam 
bevestigde dit patroon voor het hitte-eiland effect van de stad 
Rotterdam (Van Hove et al. 2010)

Het hitte-eiland effect is zeker geen recent fenomeen. Een 
eerste documentatie van het hitte eiland effect vond al plaats 
in 1818 toen Luke Howard in zijn baanbrekende onderzoek 
naar het Londense stadsklimaat ontdekte dat er een 
kunstmatig overschot aan warmte was in de stad ten opzichte 
van het omliggende platteland. (Howard, 1833).

Ook in Nederland werd door Conrads reeds in 1975 een 
onderzoek gestart naar het hitte-eiland van de stad Utrecht. 
Uit zijn onderzoek bleek dat in de zomer de temperatuur in 
Utrecht ’s nachts gemiddeld 2.7°C hoger lag dan in het 
buitengebied met pieken oplopend tot wel 8°C. (Conrads, 
1975).

Karakteristieken
Om een beter begrip te krijgen voor het hitte-eiland effect 
worden hieronder een aantal karakteristieken beschreven. 

5.  Schematische weergave van het hitte eiland effect [3]

6.  Schematische weergave van de in dit verband relevante componenten van de stedelijke armasfeer
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Niet seizoensgebonden

Het hitte-eiland effect is niet seizoensgebonden en zorgt het 
hele jaar door voor  hogere temperaturen. Waar dit in de 
zomermaanden kan leiden tot problemen, hittestress, kan dit 
effect voor een groot deel van het jaar juist positieve gevolgen 
hebben. In de wintermaanden zorgt een hogere temperatuur 
bijvoorbeeld voor lagere stookkosten en is er over het 
algemeen minder overlast van sneeuw en vorst. 

Deze studie richt zich echter op de negatieve effecten van het 
hitte-eiland effect en mogelijke mitigerende maatregelen. Bij 
het zoeken naar oplossingen zal er echter ook rekening 
gehouden worden met het behoud van de positieve effecten.

Niet gelijkmatig verdeeld over de stad

Zoals eerder ook af te leiden was uit de afbeelding van de 
gemiddelde oppervlaktetemperatuur in Rotterdam (afbeelding 
2) is het hitte-eiland effect in een stedelijk gebied niet overal 
even groot. Dit komt doordat de temperatuur sterk afhankelijk 
is van de ruimtelijke opzet en inrichting (materiaalkeuze) van 
een bepaalde plek. Er is dan ook geen algemene waarde voor 
een stad of wijk. Afbeelding 7 geeft een eerste indruk van de 
ruimtelijke verdeling van het hitte-eiland voor de stad Arnhem. 
Op de afbeelding is duidelijk te zien dat er grote 
temperatuurverschillen bestaan tussen verschillende delen 
van de stad. Over het algemeen blijkt dat de meer 
verstedelijkte gebieden (hogere dichtheid, minder openbare 
ruimte en minder groen) een sterker hitte eiland effect 
hebben.

Thermische inversie

Ook in de hogere luchtlaag (boundary layer) wordt de 
temperatuur beïnvloed door het hitte-eiland effect. Onder de 
juiste omstandigheden treed er een proces op dat inversie 
wordt genoemd.

Normaliter is lucht onderworpen aan twee duellerende 
wetmatigheden. De eerste is dat de luchtdruk lager is op 
grotere hoogte, waardoor lucht kan uitzetten en afkoelen bij 
een toenemende hoogte. Dit verloopt volgens een adiabatisch 
proces. Dat wil zeggen dat er geen energie met de omgeving 
wordt uitgewisseld. De tweede wetmatigheid is het gegeven 

dat warme lucht stijgt. Overdag wordt het aardoppervlak 
opgewarmd door de straling van de zon welke op haar beurt 
de lucht boven het oppervlak opwarmt. De warme lucht zet 
uit, wordt lichter en stijgt op. 

Wanneer er genoeg opwarming plaats vind kan er onder 
windstille onbewolkte condities inversie optreden. De 
temperatuur in een laag in de atmosfeer krijgt een omgekeerd 
verloop ten opzichte van de normale situatie. Bij inversie wordt 
het over een gedeelte van de hoogte steeds warmer. De koude 
zware lucht krijgt de kans niet om op te warmen en blijft op 
lagere hoogte hangen. Stedelijke gebieden warmen meer op 
en daardoor ontstaan sneller dergelijke warme inversielagen 
welke warmte en vervuiling dicht bij de grond houden. 

Een inversielaag kan zichtbaar worden bij een rookpluim uit 
een schoorsteen. Doordat de warme lucht uit de rookpluim 
een relatief warme luchtlaag tegenkomt, stijgt de rookpluim 
niet verder en verspreidt de rook zich horizontaal. Men ziet dan 
een verticale rookkolom, die zich plotseling op een bepaalde 
hoogte horizontaal uitbreidt, alsof de pluim een glazen 
plafond heeft bereikt.

Het effect van de aanwezigheid van inversielagen is dat ‘s 
nachts de vrijkomende opgeslagen warmte niet op kan 
stijgen, maar gevangen zit tegen het aardoppervlak. Met 
hogere nachttemperaturen als gevolg.

7.  Ruimtelijke verdeling van het hitte eiland effect van de stad Arnhem [4]
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Oorzaken
Om tot een goede strategie te komen ter vermindering van 
de vorming van een hitte-eiland is het zaak om te begrijpen 
waardoor zij ontstaat. De reden voor het ontstaan van een 
hitte eiland is echter niet eenduidig. Zij bestaat uit een 
combinatie van factoren die samen zorgen voor een 
plaatselijke verhoging van de temperatuur. 
De factoren en hun samenhang kunnen echter relatief 
eenvoudig beschreven worden aan de hand van de 
energiebalans van het aardoppervlak. Hieronder volgt een 
korte introductie van deze energiebalans en worden aan de 
hand van deze balans de belangrijkste factoren voor het 
optreden van het hitte eiland effect besproken.

Energiebalans

De energiebalans verklaart hoe energie opgenomen of 
afgegeven wordt door het aardoppervlak en is gebaseerd op 
de eerste regel van de thermodynamica: Energie gaat nooit 
verloren. In dit geval betekend het dat alle inkomende straling 
en antropogene warmte ergens blijft. Ze warmt de lucht op, 
wordt opgeslagen in materialen of wordt gebruikt voor 
verdamping. Samengevat ziet de balans er als volgt uit:

Netto Straling + Antropogene warmte = Voelbare 
warmte + Opslag + Verdamping (Gartland, 2008)

In deze balans is de factor voelbare warmte bepalend. 
Voelbare warmte is het deel van de vrijkomende energie dat 
wordt omgezet in een stijging van de temperatuur van de 
lucht. Bij hogere windsnelheden, meer turbulentie of een 
groter temperatuurverschil tussen de lucht en het oppervlak 
neemt deze omzetting toe.

Het hitte-eiland effect ontstaat doordat het verstedelijkte 
gebied voor afwijkingen zorgt in de bovenstaande 
energiebalans ten opzichte van het landelijk gebied. 
Hieronder volgt een beknopt overzicht van de optredende 
afwijkingen aan de hand van de energiebalans.

Verhoogde netto straling

Een eerste oorzaak voor het ontstaan van een hitte-eiland kan 
gevonden worden in een wezenlijke verhoging van de factor 
netto straling in het stedelijke gebied. Zo blijkt uit een eerste 

schatting naar de energiebalans van Rotterdam dat de netto 
straling maar liefst 18%  hoger ligt ten opzichte van gebieden 
buiten de stad (Döpp & Albers, 2008). Deze verhoging van de 
netto straling kent verschillende redenen waarvan hieronder 
de drie belangrijkste genoemd worden.

Een belangrijke reden voor het optreden van het hitte-eiland 
effect is dat veel in het stedelijk gebied toegepaste materialen 
weinig inkomende straling reflecteren. Het reflecterend 
vermogen van een materiaal wordt aangeduid met een 
albedo waarde. Hoe lager de albedo waarde des te minder 
zonnestraling wordt er gereflecteerd door het betreffende 

materiaal. Uit een studie naar het hitte eiland van de stad 
Londen blijkt deze albedo waarde de meest bepalende factor 
voor het aldaar optredende hitte-eiland effect (Kolokotroni & 
Giridharan). 

Daarnaast zorgt de ruimtelijke opzet van de gebouwde 
omgeving er voor dat van de toch al sterk verminderde 
hoeveelheid weerkaatste straling, maar een fractie ontsnapt 
naar de atmosfeer. Het overgrote deel van de gereflecteerde 
straling wordt niet hemelwaarts weerkaatst, maar wordt 
opgevangen door de gebouwde omgeving. De gebouwde 
beperkt het hemelzicht. Een goede indicator voor de mate 

8.  Overzicht van verschillen in Albedo waarde in de stad [5]
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waarin het hemelzicht beperkt wordt is de skyviewfactor 
(SVF). De SVF geeft voor een bepaalde locatie de fractie van 
de hemel die zichtbaar is vanaf de grond. Zij wordt bepaald 
door de hoogte/breedte verhouding van het straatprofiel. Een 
lagere SVF zorgt voor minder weerkaatsing.

leveren aan de ontwikkeling van een hitte eiland (Nijhuis,et al., 
2011).

In de stedelijke gebieden vinden er over het algemeen meer 
processen plaats waarbij warmte vrijkomt dan in een 
landelijke omgeving. Hierbij kan gedacht worden aan 
autoverkeer, energieverbruik door gebouwen, industriële 
processen maar ook de individuele mens. Vooral het 
autoverkeer en een verhoogde warmteproductie als gevolg 
van het toenemend gebruik van airconditioning systemen 
zorgen in het stedelijk gebied voor een significante verhoging 
van de hoeveelheid antropogene warmte.

De verwachting is dat de stijgende temperaturen in de 
toekomst de hoeveelheid antropogene warmte verder doet 
toenemen. Een Japans onderzoek toonde reeds een verband 
aan tussen de temperatuur en  het energieverbruik, waarbij 
een stijging van de temperatuur met 1°C leidt tot een 6,6% 
grotere energievraag (Hiroaki et al., 2003).

Toename warmte opslag

Naast de ontwikkeling van voelbare warmte en het verlies aan 
warmte door verdamping wordt een groot deel van de 
stralingsenergie als warmte opgeslagen in het stedelijk 
gebied. De mate waarin deze opslag plaatsvindt is sterk 
afhankelijk van het materiaalgebruik en de 
materiaaleigenschappen. 

Twee materiaaleigenschappen zijn bij warmteopslag van 
belang: de warmteopslagcapaciteit en het geleidend 
vermogen. Samen worden zij ook wel het warmte 
verspreidend vermogen van een materiaal genoemd. Over 
het algemeen hebben materialen gefabriceerd door de mens 
een hoger warmte verspreidend vermogen dan natuurlijke 
materialen.

In het stedelijke gebied worden veel materialen gebruikt met 
een hoger warmte geleidend vermogen dan in het landelijke 
gebied. Gedurende de dag wordt dus meer warmte 
opgeslagen in het stedelijke gebied en stijgt de 
oppervlaktetemperatuur. In de nacht wordt de opgeslagen 
warmte langzaam afgegeven aan de omgeving, waardoor de 
luchttemperatuur minder snel afkoelt. Warmte blijft dus 
langer in het systeem aanwezig. 

Minder verdamping

Een van de belangrijkste oorzaken voor het optreden van het 
hitte-eiland effect is een verminderde verdamping van water 
in het stedelijk gebied. Voor de Nederlandse conditie waarbij 
warm weer over het algemeen samengaat met een hoge 
luchtvochtigheid lijkt het verkoelende effect van verdamping 
in eerste instantie niet erg effectief. Dit berust echter op een 
verkeerde aanname. Verdamping is namelijk niet afhankelijk 
van de absolute luchtvochtigheid, maar van het dampdruk 
deficit. Het dampdruk deficit is het verschil tussen de 
maximale luchtvochtigheid bij de actuele temperatuur en de 
actuele luchtvochtigheid. Wanneer gedurende de dag de 

Tot slot hebben ook de hogere concentraties van 
luchtverontreiniging in het  verstedelijkte gebied een effect 
op de netto straling. Enerzijds zorgt luchtverontreiniging er 
voor dat minder zonnestraling het aardoppervlak bereikt. De 
vervuilingdeeltjes in de lucht weerkaatsen namelijk een deel 
van het zonlicht terug de atmosfeer in waardoor de netto 
straling die het aardoppervlak bereikt afneemt. Anderzijds 
werkt dit ook de andere kant op. Straling weerkaatst of 
afgegeven door het aardoppervlak wordt teruggekaatst door 
de vervuilingdeeltjes en blijft dus aan het aardoppervlak 
hangen. Dit leidt juist weer tot een hogere netto straling. 

Bovendien zorgt vervuiling in de lucht voor een toename van 
atmosferische straling. Atmosferische straling is straling 
afkomstig van deeltjes in de atmosfeer zoals bijvoorbeeld 
condens, wolken, stof en dus ook vervuiling. Vervuilingdeeltjes 
in de lucht weerkaatsenveel straling van zowel de zon als het 
aardoppervlak, maar nemen ook veel straling, in de vorm van 
warmte, in zich op. Dit zorgt voor een temperatuursverhoging 
van de atmosfeer wat leidt tot een toename van de 
hoeveelheid atmosferische straling. 

Meer antropogene warmte

Een tweede reden voor het ontstaan van een hitte eiland is de 
ontwikkeling van meer antropogene warmte in het stedelijke 
gebied. Met antropogene warmte wordt warmte bedoeld die 
vrijkomt als gevolg van energieconversie door de mens. Uit 
een modelmatige studie voor de stad Rotterdam blijkt dat 
antropogene warmtebronnen een beperkte bijdrage (0,5°C) 

9. Schematische weergave van de beperking van het hemelzicht in de straat [6] Dry Peat Soil 0.06
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10. Warmte verspreidend vermogen van een aantal in het stedelijk gebied 
voorkomende materialen [7]
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temperatuur oploopt neemt het deficit toe. Verdamping kan 
dus ook onder Nederlandse condities lang doorgaan. . 
(Döpp,et al. 2011) .

De verminderde verdamping in het verstedelijkte gebied is 
het gevolg van het gebrek aan vegetatie in water in het 
stedelijke gebied. Met als gevolg een forse verstoring van de 
kleine watercyclus en haar regulerend effect op het klimaat en 
temperatuur.

watercyclus zorgt in een natuurlijke omgeving grotendeels 
voor de energieconversie van de inkomende straling en werkt 
daarmee sterk regulerend op de lokale temperatuur en het 
klimaat.

In het stedelijk gebied ligt haar aandeel significant lager. Door 
het afsluiten van de bodem wordt het overgrote deel van het 
hemelwater via de riolering uit het lokale systeem gehaald, 
waardoor er minder water overblijft om lokaal verdampt te 
worden. Daarnaast is het voornaamste mechanisme dat zorg 
draagt voor deze verdamping, vegetatie, nauwelijks meer 
aanwezig in het stedelijk gebied.

Minder ventilatie

Naast de hiervoor genoemde oorzaken voor de ontwikkeling 
van een hitte-eiland is er nog extra factor die bijdraagt aan 
verhoogde temperaturen in het stedelijk gebied; wind of juist 
een gebrek aan wind. Doordat wind minder vrij spel heeft in 
het stedelijk gebied vind er minder menging tussen de 
verschillende luchtlagen plaats en wordt de uitwisseling van 
lucht tussen het buitengebied en de stedelijke omgeving 
beperkt. Beide zorgen er voor dat de extra warmte, als gevolg 
van de eerder genoemde verstoringen in de energiebalans, in 
het stedelijke gebied zich niet over een groter oppervlakte 
kan verspreiden maar op bepaalde plekken blijft hangen.

Daarnaast is wind van invloed op enkele van de hiervoor 
genoemde processen. Een hogere windsnelheid zorgt voor 
een versnelde verdamping van water en afgifte van 
opgeslagen warmte (Gartland, 2008). 

Een stedelijke omgeving kent door haar ruimtelijke opzet vaak 
een lagere windsnelheid. Gebouwen en stedelijke gebieden 
kunnen fungeren als windbrekers die wind tot wel 60% 
kunnen afremmen (Gartland, 2008). Hierbij moet echter 
aangetekend worden dat ook het omgekeerde plaatsvindt. 
Met name rondom hoogbouw ontstaan vaak hogere 
windsnelheden.

Naast een lagere windsnelheid wordt een goede menging in 
het stedelijke gebied beperkt door haar ruimtelijke opzet. De 
menging van lucht in de onderlaag (canpoy layer.) met de 
lucht uit de grenslaag (boundary layer) is vaak matig. Dit heeft 
veelal te maken met een slechte hoogte / breedte verhouding 
van de straatprofielen en een eenzijdige bebouwingshoogte. 

Met de kleine watercyclus wordt het natuurkundige proces 
bedoeld waarbij lokaal water verdampt, in de atmosfeer komt 
en uiteindelijk weer als neerslag terug op aarde komt. In een 
natuurlijke omgeving wordt ongeveer 75% van het 
regenwater lokaal verdampt ( Kravčik, et al.,2007). Deze kleine 

11.  Schematische weergave van de kleine en grote watercyclus [8]

12.  Verstoring van de kleine watercyclus in het verstedelijkt gebied [9]

Warmte wordt daardoor niet verspreid maar blijft vaak hangen 
in de straten.

Conclusie

De verstoring van de energiebalans van het aardoppervlak 
heeft dus veel oorzaken. Afbeelding 13 toont hun positie in 
de energiebalans. Over de manier waarop zij op elkaar 
inhaken, en mogelijk versterken is vooralsnog weinig bekend. 
In de literatuur worden twee oorzaken als meest relevant 
aangewezen voor de ontwikkeling van een hitte-eiland: de 
albedo waarde (Kolokotroni & Giridharan , 2008) en de 
verminderde verdamping ( Kravčik, et al.,2007). Er zijn echter 
twee belangrijke redenen om een verminderde verdamping 
als voornaamste oorzaak aan te wijzen. 

Ten eerste vind bij de reflectie van inkomende straling geen 
omzetting plaats. Het effect is dan ook zeer lokaal. De 
hoeveelheid straling in de atmosfeer neemt bij een 
verhoogde reflectie niet af. Bij de verdamping van water 
wordt de inkomende straling omgezet in latente warmte 
waardoor de hoeveelheid straling in de atmosfeer afneemt.

Ten tweede is de effectiviteit van het verlagen van de 
albedowaarde in gebieden met een hoge dichtheid 
twijfelachtig. Zoals reeds geconstateerd is, blijft een groot 
deel van de gereflecteerde  inkomende straling gevangen in 
de gebouwde omgeving, als gevolg van een beperkt 
hemelzicht.

Het bevorderen van verdamping in het stedelijk gebied is dus 
het meest effectief voor de aanpak van het hitte-eiland. Het 
bevorderen van verdamping heeft dan ook de hoogste 
prioriteit. Dit betekent niet dat de andere oorzaken geen 
aandacht verdienen. Om tot een significante reductie van het 
hitte-eiland in de stedelijke omgeving te komen moeten alle 
oorzaken in ogenschouw genomen worden. Er zal gezocht 
moeten worden naar mogelijke mitigerende maatregelen 
voor alle oorzaken.



21

Netto Straling + Antropogene warmte = Voelbare warmte + Opslag + Verdamping

Beperking van het hemelzicht
Materiaalgebruik (albedo)

Luchtverontreiniging

Veel energieomzettingen in de stedelijke omgeving
(autoverkeer, airconditioning)

Verstoring van de kleine watercyclus
(hoge runoff van hemelwater als gevolg van 

een gesloten oppervlak en tekort aan 
vegetatie)

Materiaalgebruik 
(hoge warmteopslagcapaciteit)

+

Ventilatie
Lagere windsnelheden en een verslechterde menging tussen de verschillende luchtlagen 

(H/B verhouding, eenzijdige bouwhoogte, oriëntatie)

13. Overzicht van de belangrijkste verstoringen van de energiebalans
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MAATREGELEN

In het vorige hoofdstuk zijn de belangrijkste oorzaken voor 
de ontwikkeling van een-hitte eiland besproken aan de hand 
van de energiebalans van het aardoppervlak. In dit hoofdstuk 
worden de mogelijk te nemen maatregelen en de daaruit 
voortkomende stedebouwkundige ontwerpmiddelen 
besproken. 

Wanneer de structuur van de energiebalans losgelaten wordt 
kan men deze maatregelen en bijbehorende 
ontwerpmiddelen voor de mitigatie samenvatten in vijf 
thema’s:

•	 Verdamping
•	 Materiaalgebruik
•	 Stedelijke geometrie
•	 Antropogene warmte 
•	 Luchtverontreiniging

Geen concrete oplossing

Bij bestudering van relevante, literatuur, artikelen en 
onderzoeken blijkt dat de oorzaken en effecten van en 
mogelijke maatregelen en daarbij behorende 
ontwerpmiddelen tegen het hitte-eiland effect veelal bekend 
zijn. Het kwantificeren van de oorzaken en de mogelijke 
impact van te nemen maatregelen blijkt vooralsnog niet 
mogelijk. Het ontbreekt aan concrete onderzoeken. 
Bovendien is er vooralsnog weinig bekend over de wijze 
waarop de verschillende maatregelen en de daaruit 
voortkomende ontwerpmiddelen op elkaar inspelen. Het is 
dan ook niet mogelijk concrete reductiewaarden te koppelen 
aan ontwerpmiddelen die in dit onderzoek aan bod komen. 

Desondanks geven diverse onderzoeken wel een zij het 
versnipperd beeld van de potentie van mogelijke 
ontwerpmiddelen welke gebruikt kunnen worden voor het 
formuleren van bruikbare hitte mitigerende maatregelen. 
Hieronder worden per thema de belangrijkste mitigerende 
maatregelen, de bijbehorende ontwerpmiddelen en hun 
toepasbaarheid in de Nederlandse situatie besproken. Waar 
mogelijk zal middels resultaten uit wetenschappelijk 

onderzoek een idee gegeven worden van de effectiviteit en 
potentie van de maatregelen en het ontwerpmiddel. 

Verdamping
De sterk verminderde verdamping in het stedelijk gebied 
wordt als belangrijkste oorzaak aangeduid bij de 
ontwikkeling van een hitte eiland. Zoals reeds geconstateerd 
werd, wordt de verminderde verdamping veroorzaakt door 
een verstoring van de kleine watercyclus als gevolg van een 
gebrek aan vegetatie en water in de stedelijke omgeving. Het 
herstel van deze kleine watercyclus in het stedelijk gebied is 
dus evident. 

Het herstel van de watercyclus vraagt om een verandering in 
ons denken over de rol en positie van water en vegetatie in 
de stad. Vooral het samenspel tussen beide is essentieel. Voor 
een optimale verdamping en dus verwerking van het 
hemelwater is vegetatie onontbeerlijk. Ook de potentie van 
vegetatie om de stad te koelen is sterk afhankelijk van het 
voor de vegetatie beschikbare water (Schmidt, 2006). 

Maatregelen ter bevordering van de verdamping in het 
stedelijk gebied dienen zich dan ook te richten op het 
herstellen van de kleine watercyclus door het (langer) 
vasthouden van hemelwater in en het vergroenen van het 
stedelijk gebied.

Hemelwater

In het landelijk gebied word ongeveer 75% van het 
hemelwater lokaal verdampt (Kravčik, et al.,2007). In het 
stedelijk gebied ligt dit percentage veel lager. Dit wordt 
veroorzaakt door onze huidige omgang met hemelwater in 
het stedelijk gebied. Hemelwater wordt vooralsnog gezien 
als last en wordt vrijwel volledig afgevoerd met als gevolg 
dat de bodem uitdroogt en er dus minder water in het 
systeem aanwezig is voor verdamping. 

Voor het herstel van de kleine watercyclus is het van belang 
om deze afvoer van water tot het minimum te beperken. Om 
dit te bereiken moet water lokaal opgenomen dan wel 
verwerkt kunnen worden. Dit kan door het bevorderen van 
infiltratie van water in de bodem door het openen van het 
aardoppervlak en het aanleggen van (tijdelijke) wateropslag. 

Poreuze verharding

Een betere infiltratie van water in de bodem kan bereikt 
worden door een gesloten oppervlak te openen. Dit kan 
enerzijds door het verwijderen van de afsluitende 
bodembedekker of anderzijds door deze te vervangen voor 
een poreus materiaal of wel waterdoorlatende verharding.

De waterdoorlatendheid van verharding kan worden 
gerealiseerd door het gebruik van poreuze stenen, het 
verbreden van de voegen of door middel van afstandhouders 
of drainageopeningen in de stenen. 

(tijdelijke) Wateropslag

(tijdelijke) Wateropslag zorgt er voor dat het hemelwater 
vertraagd kan infiltreren in de bodem. Bij periodes van 
hevige regenval of piekbuien fungeert zij als een buffer. 
Enkele voorbeelden van een tijdelijke wateropvang zijn: 
wadi’s, waterdaken en waterpleinen.

Koppeling

De laatste jaren is er veel aandacht voor het verwerken van 
hemelwater in het stedelijk gebied. Deze aandacht richt zich 
vooralsnog op het voorkomen van wateroverlast. Het 
onderzoek naar de verwerking van hemelwater richt zich 
vooral op een tijdelijke opvang van hemelwater in het 
stedelijke weefsel om een meer gespreide en dus meer 
gelijkmatige afvoer mogelijk te maken.

14. Principe doorsnede van waterdoorlatende verharding [10]
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In plaats van deze vertraagde afvoer van hemelwater is het 
zinvoller om het hemelwater lokaal te verwerken. Het biedt 
een oplossing voor wateroverlast, zorgt voor een aanzienlijke 
reductie van de hoeveelheid rioolwater en draagt bij aan de 
mitigatie van het hitte-eiland effect in het stedelijk weefsel.

De water en hitte opgave in de stad moeten dan ook niet 
afzonderlijk van elkaar bekeken worden, maar aan elkaar 
gekoppeld worden.

Een bijkomend voordeel is de hoge prioriteit en het daarbij 
behorende budget dat het verminderen van wateroverlast in 
het stedelijke weefsel krijgt nu ook ingezet kan worden voor 
de mitigatie van het hitte-eiland effect.

Vegetatie

Voldoende vegetatie is essentieel voor een goede 
verdamping van water in het stedelijke weefsel. Waar water 
gezien kan worden als grondstof daar is vegetatie de 
verwerkingsfabriek. Vegetatie fungeert als een natuurlijke 
airconditioning. Vegetatie koelt de omgeving actief door het 
verdampen van water, het omzetten van warmte in biomassa 
en CO2 en door aanvoer van koud grondwater via de wortels 

recent wetenschappelijk onderzoek naar de wijk Bos en 
Lommer toonde aan dat een forse vergroening van deze wijk 
een probaat middel is ter voorkoming van depressie en 
ziekteverzuim (Redactie TROUW, 2012, bijlage 2).

Er zijn vier verschillende toepassingen van vegetatie in het 
stedelijk gebied; bomen, parken, groene daken en groene 
gevels. Hieronder volgen van elk beknopt de potenties en 
mogelijkheden.

bomen

Het aanplanten van bomen is in veel stedelijke hitte 
adaptatieprogramma’s een belangrijke aandachtspunt. En dat 
is niet zonder reden. Een enkele boom kan al een grote 
impact hebben op het omringende microklimaat. 

naar het maaiveld. Ze koelt passief door het bieden van 
schaduw . Ook neemt vegetatie relatief weinig warmte op in 
vergelijking met stenige stedelijke oppervlaktes en beïnvloed 
ze de temperatuur positief in de nacht door uitwaseming. 
(Groen verplaatst koel water uit de grond naar de lucht om 
voedingstoffen uit de bodem te vervoeren en oververhitting 
te voorkomen). Daarnaast maakt een met vegetatie 
begroeide bodem een goede infiltratie van hemelwater 
mogelijk.

Naar de potentie van de koelende werking van vegetatie zijn 
veel onderzoeken gedaan. Vegetatie heeft over het algemeen 
een koelend effect van 1 tot 4.7°C (Comte, et al., 1981) met 
een mogelijke reikwijdte van enkele honderden meters. Een 
modelmatig onderzoek uitgevoerd door ASCCUE voor de 
stad Manchester toonde aan dat een toename van 10% 
groenoppervlak de stad 4°C koelt. Een afname van het 
groenoppervlak resulteert in een temperatuursstijging van 
4°C (Handley and Carter, 2006). Voor Rotterdam blijkt dit cijfer 
lager. Een toename van 10% resulteert hier slechts in een 
afname van de temperatuur met 1°C (Harmelen, et al, 2011).

Vegetatie heeft een  beperkte invloedssfeer op de 
temperatuur. Voor kleine groenoppervlaktes geldt dat het 
beïnvloedde gebied tussen de 2 en 4 maal de breedte van 
het oppervlak is (Kuypers & de Vries, 2008). Uit een Japans 
modelmatig onderzoek blijkt dat herhaling van vegetatie een 
groter effect op de omgeving dan een groot stuk met 
hetzelfde oppervlak (Kuypers & de Vries, 2008). 

Er moet dus niet alleen gekeken worden naar het totaal 
oppervlak aan vegetatie, maar ook naar de ruimtelijke 
verdeling. Daarnaast is ook de positie van vegetatie in het 
stedelijk weefsel van belang. Oriëntatie van straten op parken 
zorgt voor een betere verspreiding van het verkoelend effect.

Naast een significante temperatuursverlaging in de zomer 
zijn er nog een aantal voordelen voor een toename van 
vegetatie in de stad. Vegetatie vangt fijnstof en andere 
luchtvervuiling op. Een gras oppervlak van 1 m² kan in een 
jaar 0,2 kg zwevende deeltjes wegvangen (Trepanier, et al., 
2009). Daarnaast zorgt extra vegetatie in de stad voor een 
hogere zuurstofproductie en het vastleggen van meer CO2. 
Zo produceert een extensief groen dak van 25 m²  genoeg 
zuurstof voor één persoon (Trepanier, et al., 2009). Tot slot is 
een groene leefomgeving gezond. Het reduceert stress. Een 15. Koelend effect van parken [11]

Op een zonnige dag koelt een boom, mits er voldoende 
water aanwezig is,  alleen al door evapotranspiratie 
(verdamping en transpiratie) met een vermogen van 20-30 
kW, een vermogen vergelijkbaar met die van meer dan 10 
airco’s (Kravčik et al., 2007).  Het directe effect van een boom 
op de luchttemperatuur ligt ergens tussen de 0.5 en 1 °C 
(Lenzhölzer, 2010) en daar komt het belangrijkste effect, haar 
schaduw, nog bij. De afname van stralingstemperatuur in de 
schaduw van een boom kan zomaar oplopen tot 50%. 

Het strategisch plaatsen van bomen en het benutten van de 
schaduw die zij werpen kan een belangrijke bijdrage leveren 
aan het koelen van een gebied of gebouw.Een goede 
bomenstructuur is dus essentieel. Uit recent onderzoek blijkt 
dat een toename van 1% bedekkingsgraad van de stad door 

16. Schematische weergave van de energieuitwisseling tussen een enkele boom en 
haar omgeving (overdag) [12]
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bomen resulteert in een reductie van temperatuursstijging 
midden op de dag met 0.04 tot 0.2°C (Harmelen, et al., 2011). 
Daarbij dient gesteld te worden dat een cluster bomen een 
groter effect heeft dan enkele bomen (Streiling & Matzarakis, 
2003). 

Bij het gebruik van bomen voor verkoeling moet wel 
rekening worden gehouden met mogelijke negatieve 
effecten. Bomen kunnen ook warmte in het straatprofiel 
vasthouden en werken remmend op de menging van lucht 
in de canopy layer met de boundary layer. Ook kunnen 
bomen in de Nederlandse context in de winter zonlicht uit 
de woning houden.

Groen oppervlak

Een tweede toepassing van vegetatie in het stedelijk weefsel 
is in de vorm van een groen oppervlak. Met groen 
oppervlakte worden in dit geval parken, plantsoenen, 
sportvelden, wegbermen en overige met vegetatie 
begroeide oppervlaktes bedoeld. Door een lagere 
oppervlaktetemperatuur en meer verdamping is de 
luchttemperatuur boven een groen oppervlak lager dan in 
haar omgeving. Dit wordt ook wel een ” Park Cool Island” 
genoemd.  Door vermenging van de koele lucht boven een 
groen oppervlak met de warme lucht uit de omgeving zorgt 
zij lokaal voor een verlaging van de luchttemperatuur. Een 
groenoppervlak hoeft niet groot te zijn om een dergelijk 
verkoelend effect teweeg te brengen, maar haar potentie en 
reikwijdte zijn afhankelijk van de inrichting en haar afmeting.
 
Naar het verkoelend effect van parken zijn talloze 
onderzoeken verricht met zeer gevarieerde uitkomsten qua 
reikwijdte en temperatuursreductie. Afbeelding 17 geeft een 
overzicht van enkele van deze studies. De resultaten van deze 
onderzoeken leveren verschillende regels op voor de 
reikwijdte voor het koelend effect van parken.

De gevonden variaties zijn het gevolg van de grote 
verschillen tussen het formaat, positie en inrichting van de 
onderzochte parken, hun geografische positie en de 
klimatologische omstandigheden. Aan de hand van de 
gevonden gegevens kunnen dan ook geen concrete regels 
of voorwaarden worden opgesteld voor bijvoorbeeld de 
afmeting, de verdeling en de inrichting van groene 
oppervlakken in het stedelijke gebied. 

Over de eventuele keuzes voor een bepaald type inrichting 
van een groen oppervlak en het effect op haar koelend 
vermogen is nauwelijks informatie beschikbaar. Wel is bekend 
dat een oppervlakte begroeid met alleen gras gedurende de 
dag een veel kleiner effect heeft op de temperatuur als 
eenzelfde oppervlak beplant met bomen en struiken. ’s 
Nachts is het verkoelend effect van gras juist weer groter.

Groene daken

Een groen dak lijkt in de eerste plaats voornamelijk effect te 
hebben voor het gebouw zelf. Ze werkt sterk isolerend en 
kan in warme periodes warmte uit het gebouw houden. 
Daarnaast warmt ze zelf niet of nauwelijks op en straalt dus ’s 
nachts weinig warmte af. Het effect van een groen dak op 
het binnenklimaat is het grootst bij gebouwen met een lage 
isolatie.

Naar verwachting hebben groene daken mits op grote schaal 
toegepast ook een effect op het straatniveau. In een 
modelmatige studie uitgevoerd voor de stad Toronto in 2002 
bleek dat wanneer 6% van de Toronto’s daken groen zouden 
worden (1% van het totale stadsoppervlak) dit leidt tot een 
temperatuursreductie van 1°C (Urbis Limited, 2007). Bij een 
kleinschalige toepassing van groene daken is het verkoelend 
effect van een groen dak op leefniveau verwaarloosbaar 
(Alexandri & Jones, 2004).

Er zijn veel verschillende soorten groene daken, maar al deze 
soorten laten zich opdelen in twee categorieën: intensieve 
groene daken, ook wel tuindaken en extensieve groene 
daken. Intensieve groene daken of tuindaken functioneren 

min of meer als een gewone tuin. Ze bevatten veelal vaste 
planten zoals heesters, struiken, gras en in speciale 
constructies zelfs bomen. Ze hebben een groot gewicht, 300 
kg/m², een bouwhoogte van minimaal 20 cm, kosten meer 
en eisen veel onderhoud. Extensieve groene daken hebben 
een veel natuurlijkere vegetatievorm. Ze bestaat uit vegetatie 
die nauwelijks verzorging behoeft en hebben een beperkte 
hoogte van 5 tot 15 cm en zijn relatief licht met een gewicht 
van 15 kg/m² per centimeter. (Bouwwerkbegroeners.nl)

De toepasbaarheid van een intensief groen dak is vooral door 
haar gewicht beperkt en kan over het algemeen niet op 
bestaande bebouwing geplaatst worden. Een extensief groen 
dak kent een grote toepasbaarheid en kan zelfs op schuine 
daken geplaatst worden.

Een bijkomend voordeel van het gebruik van groene daken is 
dat zij ook een bijdrage leveren aan het verkleinen van de 
waterafvoer uit het stedelijk gebied. Een groen dak houdt 
namelijk (hemel)water vast. Uit een onderzoek naar de regio 
Brussel kon geconcludeerd worden dat als 10% van de 
gebouwen een extensief groen dak bezitten dit een reductie 
van 2,7% aan waterafvoer geeft. (Mertens, et al., 2006). 

Groene gevels

Groene gevels hebben net als groene daken een groot effect 
op het binnenklimaat. Ook een groene gevel werkt isolerend 
en houdt in de zomer warmte uit het gebouw. Maar ook de 
buitentemperatuur wordt positief beïnvloed door de 
toepassing van groene gevels. Groene gevels schermen 
namelijk veelal materialen af met een hoog warmte 

Lokatie Oppervlakte PCI (gemiddeld) Bron

Tokyo 60 ha 2 °C Ca, et al., 1998

Vancouver 3-53 ha 1-2 °C max 5°C Oke, et al., 1998

Tel Aviv 0,15 ha 1,5-3 °C Shashua-Bar, et al., 2000

Götenborg 156 ha 5,9 °C Upmanis, et al., 1998

Scaremento 2-15 ha 5-7 °C 

Reikwijdte

oppervlakte van het park

100 meter

1250 meter

Götenborg 2,4 ha 2 °C Upmanis, et al., 199830 - 40 meter

Kunamoto City 2,25 ha 4 °C Saito, et al., 199020 meter

Kunamoto City 0,24 ha 3 °C Saito, et al., 199015 meter

Montreal 38 ha 2 °C Oke, 1989400 meter

oppervlakte van het park Oke, et al., 1998

17. Het koelend effect van parken
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verspreidend vermogen en dragen bij aan de verdamping 
van water.

Er zijn verschillende manieren om een gevel te begroenen. 
Elk met haar eigen prijs, uiterlijk en toepasbaarheid. 
Hieronder worden de drie belangrijkste methoden beknopt 
besproken. 

De meest eenvoudige methode om een gevel te begroenen 
is door er van onderaf een klimplant tegenaan te laten 
groeien. Een klimplant is onderhoudsvriendelijk, gebruikt 
weinig grondoppervlak, kent geen bijzonder 
bewateringssysteem en behoeft op eventuele klimsteunen 
na geen grootschalige ingrepen aan de bebouwing. 
Bovendien beschadigen de klimplanten het gebouw niet 
(Johnston & Newton, 2004). Hierdoor is het gebruik van 
klimplanten een erg goedkope een eenvoudige methode om 
een gevel te begroenen. 

Het gebruik van klimplanten kent ook haar beperkingen. De 
meeste klimplanten kunnen maar een hoogte bereiken van 
maximaal 20 meter (Köhler, 2008) en het duurt jaren voordat 
de klimplanten zich volledig ontwikkeld hebben. 

Een tweede meer kostbare en minder eenvoudig toepasbare 
methode is het gebruik van plantenbakken. Het betreft hier 
niet de traditionele kleine plantenbakken aan het balkon of 
balustrade, maar om in het gebouw geïntegreerde 
constructies. In deze bakken kunnen klim- of hangplanten 
geplaatst worden welke relatief snel een gevel kunnen 
vergroenen. Het gebruik van plantenbakken vraagt wel om 
veel onderhoud, behoeft een watergeefsysteem en is niet 
eenvoudig aan te leggen. Een systeem met plantenbakken is 
dus moeilijk toepasbaar op bestaande bebouwing en is meer 
geschikt bij nieuwbouw of grootschalige renovatie.

De derde en nieuwste methode  om een gevel te begroenen 
bestaat uit de plaatsing van gevelpanelen. 
Matten of gevelmodules gevuld met een substraat worden 
aan de gevel bevestigd. In en op deze matten groeien 
vervolgens planten en of mossen. De technieken voor het 
gebruik van vegetatie gevelpanelen is nog volop in 
ontwikkeling. Momenteel zijn er al tal van systemen 
verkrijgbaar met elk haar eigen specificaties.

> 18. Een voorbeeld van een met klimplanten begroeide gevel [13]

Naar het verkoelend effect van groene gevels op het 
binnenklimaat is al veel onderzoek verricht. Van hun effect op 
het buitenklimaat is echter nauwelijks concrete informatie 
beschikbaar. Een onderzoek verricht in Tokyo geeft wel een 
indicatie van het te verwachten effect. Bij een groene gevel 
werd op korte afstand gedurende de dag op maaiveld een 
gemiddelde temperatuursverlaging van 0.2 tot1.2°C gemeten 
(Kikegawa, et al., 2006). Verdere details van dit onderzoek 
ontbreken.

Ondanks het gebrek aan concrete kennis, kan aangenomen 
worden dat een groene gevel een significante bijdrage kan 
leveren aan de reductie een het hitte eiland. Hoe veel precies 
en onder welke condities is op dit moment nog onduidelijk. 

Het vergroenen van bestaande gevels in het stedelijke 
weefsel is zeer goed mogelijk en kan grote oppervlakken aan 
vegetatie en dus verkoeling toevoegen.

In verhouding met groene daken is het verkoelend effect van 
groene gevels op de totale stadstemperatuur kleiner, maar 
lokaal in het straatprofiel zorgen zij voor een forse verlaging 
van de temperatuur (Alexandri & Jones, 2008).

Water(elementen)

Naast het herstel van de watercyclus kunnen extra op zichzelf 
staande waterelementen, als fonteinen, ook 
ingezet worden voor hun eigen verkoelend effect. Open 
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aanleg en onderhoud van een blauw dak is een stuk 
goedkoper dan een groen dak.

Klimaatpleinen

Klimaatpleinen kunnen tijdelijk onder water gezet worden. Zij 
worden momenteel vaak ingezet voor de opvang van 
piekbelastingen. Klimaatpleinen vangen bij de 
neerslagpieken grote hoeveelheden water tijdelijk op en 
voorkomen daarmee wateroverlast. Een waterplein kan 
mogelijk ook in de zomer onder water gezet worden. Het 
water kan verkoelend werken in hetere periodes. Het te 
verwachten koelend effect van deze pleinen is vergelijkbaar 
met dat van open water. 

Materiaalgebruik
Een tweede belangrijke oorzaak voor de ontwikkeling van 
een hitte-eiland is het materiaalgebruik in de stedelijke 
omgeving. De stedelijke materialen hebben veelal andere 
eigenschappen dan de natuurlijke materialen in het 
buitengebied en kennen een negatieve invloed op het 
stadsklimaat. Veel van de gebruikte materialen hebben een 
lagere albedo, kennen een hogere emissie waarde (mate 
waarin een materiaal warmte uitstraalt), hebben een hogere 
soortelijke warmte en geleidingsvermogen en zijn minder 
poreus. Het aanpassen van het materiaalgebruik in 
gebouwen en de openbare ruimte kan een significante 
bijdrage leveren aan het verminderen van het hitte-eiland 
effect.

Materiaalkeuze

Een mogelijke oplossing is het gebruik van materialen met 
meer geschikte materiaaleigenschappen. De albedo waarde 
speelt daarin een belangrijke rol. In een studie rond het hitte 
eiland effect in Londen werd aangetoond dat de albedo 
waarde de meest bepalende factor is voor het daar 
optredende hitte eiland effect (Kolokotroni & Giridharan). Een 
simulatie uitgevoerd voor Sacremento , Californie toonde aan 
dat een algehele stedelijke verhoging van de albedo van 25 
% naar 40 % een temperatuursdaling van 1-4°C kan 
opleveren (Kleerekoper, 2009). In de studies naar Rotterdam 
bleek dat een verhoging van de buurtgemiddelde albedo of 
emissiviteit met 0,01 door het gebruik van andere 
oppervlaktematerialen een verlagend effect heeft op de 

water werkt verkoelend op de luchttemperatuur door 
verdamping. Uit een experiment in het centrum van 
Boekarest bleek dat een al een klein watertje (4 bij 4 meter) 
een verkoelend effect heeft van 1°C  over een afstand van 
wel 30 meter op een hoogte van 1 meter (Robitu, et al., 2004). 
Daarnaast heeft water een grote warmtecapaciteit. Water kan 
gedurende de dag erg veel warmte in zich opnemen. ’s 
Nachts wordt deze warmte, bij een lagere luchttemperatuur, 
echter weer afgestaan en levert zij een bijdrage bij de hoog 
oplopende temperatuursverschillen tussen stad en 
omgeving na zonsondergang.

Stromend water heeft een groter koelend effect dan 
stilstaand water. Er vindt een betere menging van het water 
plaats en dus van warmte. Stromend water kan warmte 
bovendien afvoeren. Verneveling van water door 
bijvoorbeeld een fontein of vernevelaars heeft echter het 
grootste koelend effect. Dit komt doordat het 
contactoppervlak van het water met de lucht hier het grootst 
is, waardoor de verdamping toeneemt (Döpp, et al. 2011).

Naast het mogelijke negatieve effect op de 
nachttemperatuur schuilen er nog enkele gevaren in het 
gebruiken van water voor verkoeling. Momenten van hitte 
gaan vaak samen met waterschaarste waardoor 
watermaatregelen lastig uitvoerbaar of zeer kostbaar worden. 
Ook is stilstaand water een goede kweekvijver voor bacteriën 
en insecten. 

Net als voor vegetatie heeft  ook het gebruik van water voor 
verkoeling enkele beperkingen. Haar invloed is beperkt over 
afstand en er is enige ventilatie nodig om zich de koelere 
lucht te verspreiden. Ook speelt hier de oriëntatie van de 
aangrenzende straten een belangrijke rol.

Er zijn verschillende toepassingen van water in het stedelijk 
gebied. Hieronder volgen van enkelen beknopt de potenties 
en mogelijkheden.

Fonteinen

Een fontein heeft vooral lokaal een koelend effect. In een 
Japanse studie werd ontdekt dat op korte afstand aan de 
lijzijde van een fontein een koelend effect van wel 3°C kan 
optreden waarbij het koelend effect van de fontein voelbaar 
was tot een afstand van 35 meter (Nishimura, et al.1998).

Naast het verkoelende effect kan een fontein ook een mooie 
aanvulling zijn op het straatbeeld en kan zij dienst doen als 
speelobject voor kinderen. Een ander voordeel is dat een 
fontein periodiek gebruikt kan worden. Ze kan aangezet 
worden als koeling noodzakelijk is. Maar een fontein kost 
over het algemeen energie. 

Verneveling

Verneveling installaties werken op een zelfde wijze 
verkoelend op de omgeving als fonteinen. Zoals eerder 
gesteld is het verkoelend effect groter dan dat van stilstaand 
en stromend water. Ook het vernevelen van water kost 
energie en kan net als een fontein periodiek gebruikt 
worden.

Besproeiing (wegen, daken, gevels)

Het natmaken van oppervlaktes zoals gevels, daken en 
wegen zorgt door het verdampen van en warmtetransport 
door het water voor een verkoelend effect. Het natmaken 
van wegen is een techniek die momenteel vooral in 
mediterrane landen wordt toegepast en ook Japan heeft een 
traditie op dit gebied (‘Uchimizu’). Het sprenkelen zorgt naast 
afkoeling voor het vasthouden van stof. Het besprenkelen 
van gevels, daken en straten is wel een energie intensief 
proces. De flexibiliteit in van dergelijke systemen in de tijd is 
echter een voordeel.

Blauwe daken

Een blauw dak is een dak waar water op staat. Het is in eerste 
instantie een erg praktische maatregel bij de adaptatie van 
de stad op (piek)neerslag. Ze dient dan als extra 
wateropvang, maar bij hoge temperaturen heeft zij ook een 
verkoelend effect (mits er water op dat moment water 
opstaat). Het water kan verdampen en zorgt net als bij open 
water er voor dat het dak en de omgeving minder 
opwarmen. De afname van de oppervlakte temperatuur van 
een blauw dak ten opzichte van een normaal dak kan 
oplopen tot wel 23°C (Harmelen et al., 2011). Daarnaast werkt 
het water isolerend. 

Het is echter de vraag wat het effect is van een blauw dak in 
de nachtsituatie. Mogelijk kent zij dan juist een warmte 
bufferend effect. Ook is het waarschijnlijk noodzakelijk om 
net als bij groene daken het waterdak op grote schaal aan te 
leggen om een gunstig effect te krijgen op straatniveau. De 
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oppervlaktetemperatuur overdag van respectievelijk 0,8 en 
1,7 °C (Klok, 2010).

Afschermen / bedekken

Een simpele oplossing voor het verlagen van de albedo van 
gevels, daken en straatmateriaal is door ze te bedekken met 
een meer geschikt materiaal. Er kan gedacht worden aan 
speciaal ontwikkelde coatings of simpelweg door ze in een 
lichtere kleur te schilderen. Een studie in Singapore 
onderzocht het verschil tussen gevels met donkere en lichte 
kleuren en vond verschillen in de orde van 8 tot 10 °C tussen 
13.00 en 16.00 (Kleerekoper, 2009). Een andere studie 
uitgevoerd in een straat in Central Londen vond voor het 
gebruik van een witte matte kleur in vergelijking met een 
donker gepleurd oppervlak een verschil in oppervlakte 
temperatuur in de orde van 6-10°C en een verschil van 3-4 °C 
in luchttemperatuur (Watkins, et al., 2007). 

Bij het gebruik van lichtere kleuren is het echter nodig om 
een veelvoud aan oppervlakte aan te passen om hetzelfde 
effect te krijgen als voor het gebruik van groene daken 
(Rozenzweig, 2006). Ook moet bij de keuze voor een coating 
of het gebruik van lichtere kleuren rekening gehouden 
worden met een verhoging val de albedo waarde door 
vervuiling.

Naast het bedekken kan ook het afschermen van materialen 
de warmte opslag en weerkaatsing in het stedelijk gebied 
verminderen. Dit zou bereikt kunnen worden door te 
sleutelen aan de H/B verhouding. Een hoge H/B verhouding 
(4+) zorgt er voor dat er nauwelijks straling in de straten 
komt. Bij een dergelijke hoge H/B verhouding kan warmte in 
de straat ook nauwelijks meer ontsnappen en komt er ook 
nauwelijks meer zonlicht in de straat. In Nederland waar we 
grote delen van het jaar te maken hebben met een 
laagstaande zon heeft dit laatste zeer negatieve effecten op 
de hoeveelheid zonlicht in de straten en woningen.

Een beter alternatief is het werken met tijdelijke of periodieke 
schaduw elementen. Zij schermen de hitte gevoelige 
materialen af en zorgen daarmee voor een verlaagde warmte 
opslag. Denk bijvoorbeeld, maar aan de verkoeling die een 
parasol geeft in de zomer. Het gebruiken van vegetatie 

(bomen, groene gevels en daken) bij het afschermen heeft 
de voorkeur. Zij geeft de hiervoor al besproken extra 
voordelen en heeft dus een dubbel effect.

Poreus materiaal gebruiken

Een andere oplossing voor het verlagen van temperaturen 
van materialen is het vergroten van hun porositeit. Water kan 
dan door het materiaal heen getransporteerd of in het 
materiaal zelf opgeslagen worden. Bij hitte kan het water 
verdampen waardoor het materiaal afkoelt.

Poreuze materialen kunnen ook bewust gevoed worden met 
water waardoor eenzelfde effect ontstaat als bij het nat 
maken van gevels, daken en wegen. Een bijkomend voordeel 
is de mogelijke reductie van fijnstof door de vochtige 
oppervlakken. 

Het gebruik van poreuze maatregelen draagt zoals hiervoor 
al werd besproken bij aan het herstel van de kleine 
watercyclus en zorgt dus voor meer verdamping in het 
stedelijk weefsel.

> 19. Het verhogen van de albedowaarde door middel van het gebruik van lichte 
kleuren [14]
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Fractie verhard

Tot slot kan in het stedelijk gebied de fractie verhard 
teruggebracht worden. Met de fractie verhard worden in 
deze context het deel van het oppervlak bedekt met 
materialen met een negatief effect op de hitte balans. 
In de openbare ruimte kan de fractie verhard oppervlak 
teruggebracht worden door simpelweg minder oppervlakte 
te bedekken. 

De reductie van de fractie verhard oppervlak in de openbare 
ruimte heeft vaak een dubbel effect. Enerzijds wordt er 
minder warmte vastgehouden in het stedelijk gebied. 
Anderzijds worden deze materialen veelal vervangen door 
vegetatie welke op haar beurt weer positieve effecten heeft 
op de temperatuursafname. Ook kan water makkelijker 
infiltreren in de onbedekte bodem.

Het verhard oppervlak kan ook teruggebracht worden door 
een beperking van het bouwvolume (Milošovičova, 2010). 
Hoe groter het bouwvolume is des te hoger is de 
warmteopslag en afname in reflectie van straling naar de 

bestaande uit wanden en dak heeft. Het toepassen van 
vrijstaande woningen geeft het grootste oppervlak. 

Stedelijke geometrie
Naast water & vegetatie en materiaalgebruik wordt ook de 
ruimtelijke opzet een belangrijke rol toegedicht bij de 
ontwikkeling van een hitte-eiland. Hiervoor kwamen al 
verschillende maatregelen te berde die genomen kunnen 
worden om de stedelijke geometrie (schaduw en 
bouwvolume) aan de orde. Een andere, de beperking van het 
hemelzicht is nog niet besproken.

Hemelzicht

Een beperking van het hemelzicht vermindert het deel van 
de straling dat weerkaatst wordt naar de atmosfeer. De mate 
waarin deze weerkaatsing kan plaatsvinden wordt bepaald 
door de H/B verhouding van het straatprofiel.

Zoals eerder al gesteld is deze weerkaatsing optimaal 
wanneer de H/B verhouding gelijk is aan 0. Er vindt dan totaal 
geen obstructie plaats en alle weerkaatste straling komt in de 
atmosfeer terecht. Voor het stedelijk gebied ligt de ideale 
waarde wat hoger. Daar ligt de ideale H/B verhouding tussen 
de 0,4 en 0,6 (Emmanuel, 2005 en Oke, 1988). Deze waardes 
zorgen voor een goede weerkaatsing van zonlicht in de 
zomer, maar zorgen tevens voor aangename 
omstandigheden in de winter. 

Dergelijke waardes zijn in een sterk verstedelijkt gebied niet 
erg realistisch. In de Europese steden ligt de H/B verhouding 
van straten over het algemeen met waardes tussen de 0,75 
en de 1,7 (Emmanuel, 2005) een stuk hoger. Maar is dat een 
probleem? Recent onderzoek in Freiburg toonde aan dat in 
een stad met een gematigd klimaat de ideale H/B 
verhouding een stuk hoger ligt dan de eerder genoemde 
waardes (Hermann, et al., 2010). Met een H/B waarde van 
rond de 1 komt zij een stuk dichter bij de daadwerkelijke 
afmetingen van profielen in een Europese stad.

Naast een goede H/B verhouding is de weerkaatsing van 
straling voor een groot deel afhankelijk van het 
materiaalgebruik in de straat. Een straat met een lage H/B 
verhouding kan bij het gebruik van materialen met een lage 

albedo waarde en een hoog warmte verspreidend vermogen 
alsnog veel warmte vasthouden. Terwijl een straat met een 
hoge H/B verhouding voorzien van vegetatie, een 
permeabele bodem en een gunstig materiaalgebruik beter 
resultaat geeft. 

Voor een reductie van het hitte eiland effect is dan ook het 
materiaalgebruik en de aanwezigheid van voldoende 
vegetatie van groter belang dan het hemelzicht. 

Ventilatie

Wind heeft invloed op een aantal processen die bijdragen 
aan de verstoringen in de energiebalans. Daarnaast is zij van 
grote invloed op de verspreiding of juist het gebrek aan 
verspreiding van warmte in het stedelijk gebied.

Onder de ideale omstandigheden is wind de beste manier 
om een hitte-eiland te niet te doen. Een lage windkracht is in 
veel gevallen al voldoende om tot een goede uitwisseling 

20. Bouwvolume van 10 woningen met een oppervlak van 100 m2 [15]
a) vrijstaande woningen (2200 m2)
b) rijtjeswoningen (1220 m2)
c) appartementenblok (1140 m2)
d) woontoren (1370 m2)

atmosfeer. Het bouwvolume is sterk afhankelijk van de 
gekozen bebouwingstypologie. Wanneer een typologische 
vergelijking wordt gemaakt van het bouwvolume voor een 
cluster van 10 woningen elk met een oppervlak van 100 m2 
dan blijkt dat een woonblok het kleinste verharde oppervlak 21. Windpatroon in een straatprofiel bij verschillenden H/B verhoudingen:  a) 0.1,  b) 

0.3,  c) 0.5, d) 1, e) 3, f ) concentraties van luchtvervuiling bij een H/B van 3 [16]
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van hitte tussen de verschillende luchtlagen en het 
omringende landschap te komen. Modelmatig onderzoek in 
Rotterdam wijst uit dat bij geringe windkracht (lager dan 2 
meter per seconde) het stedelijke hitte-eiland effect al 
grotendeels verdwijnt. 

Het warmte verspreidend vermogen van wind is afhankelijk 
van twee factoren. Enerzijds is zij afhankelijk van de 
windsnelheid. Zoals uit het onderzoek blijkt kan zelfs een 
geringe windkracht warmte over een groot gebied 
verspreiden. Uit onderzoek blijkt dat een stedelijk gebied 
remmend werkt op de windsnelheid. Toch is het in de 
Nederlandse context niet opportuun om te ontwerpen op 
verkoeling door hogere windsnelheden. Het stimuleren van 
wind levert extra verkoeling op in warme periodes, maar 
heeft in koudere periodes ongewenste effecten. 

Anderzijds is het effect van wind afhankelijk van de menging 
van de lucht uit de canopy layer en de boundary layer. Het 
bevorderen van deze menging kan ook in de Nederlandse 
context een bijdrage leveren aan de reductie van het hitte 
eiland effect. 

Het stimuleren van de menging van beide luchtlagen kan 
bereikt worden door aanpassingen in de ruimtelijke opzet 
van het stedelijke weefel. Ook hier is de H/B verhouding van 
de straat weer van invloed. Uit onderzoek blijkt een H/B 
verhouding van 0.5 de beste ventilatie te geven. Bij een H/B 
verhouding van 2.0 of hoger vind vrijwel geen menging meer 
plaats. (Xiaomin, 2006, Esch, 2007) . Naast de H/B verhouding 
hebben het gebruik van schuine daken en verspringende 
gebouwhoogtes een stimulerend effect op de menging 
tussen de lucht in de straat en de lucht boven de stad. Het 
effect van het gebruik van schuine daken en verspringende 
gebouwhoogtes hebben zelfs een groter effect dan het 
verlagen van de H/B verhouding (Rafailidis, 1997).

Antropogene warmte
Naast de extra warmte die ontstaat in het stedelijk gebied als 
gevolg van het doorbreken van de natuurlijke processen 
wordt ook door het menselijk handelen meer warmte 
ontwikkeld. En hoewel niet al deze energieomzettingen 
direct beïnvloed worden door de ruimtelijke opzet van de 
stad kan ook binnen de stedebouw gewerkt worden aan een 
reductie van de antropogene warmte. 

Smart planning

Een aanzienlijk deel van de antropogene warmte die vrijkomt 
in het stedelijk gebied wordt geproduceerd als gevolg van 
verplaatsingen met gemotoriseerd verkeer. Het verkleinen 
van de reisafstanden en daarmee een vervanging van 
verplaatsing met gemotoriseerd verkeer naar fietsen, lopen 
en eventueel openbaar vervoer kan bijdragen aan een forse 
reductie van de productie van antropogene warmte. Het 
verkleinen van de reisafstanden vraagt om het clusteren van 
dagelijks bezochte adressen als winkels, bedrijven, scholen 
en sport- en ontspanningsruimte. Dit vraagt om menging 
van functies en het compacter maken van de stad. Daarnaast 
zal ook geïnvesteerd moeten worden in goede en veilige 
fiets en voetgangersverbindingen. 

Ook het verbeteren van alternatieven voor vervoer over 
langere afstanden levert een grote bijdrage leveren aan de 
reductie van de antropogene warmte. Een goede 
bereikbaarheid met het openbaar vervoer speelt daar een 
belangrijke rol in. 

Aircogebruik

Het toenemende airco gebruik in de stad zorgt ironisch 
genoeg voor veel extra warmte. Een airconditioningsysteem 
produceert meer warmte dan dat het verkoelt. In veel 
gevallen kan de noodzaak voor het gebruik van 
airconditioning voorkomen worden door het goed 
doordenken van de warmtehuishouding op gebouwniveau. 
Door het gebruik van natuurlijke ventilatie, het tactisch 
positioneren van ramen, het gebruik van de juiste 
bouwmaterialen en de eerder genoemde groene gevels en 
daken kan er ook in warme periodes een aangenaam 
binnenklimaat ontstaan.

Ook op het stedebouwkundig vlak kunnen er maatregelen 
getroffen worden. Uiteraard zorgt een koeler buitenklimaat 
ook voor een koeler binnenklimaat, dus alle hiervoor 
besproken maatregelen dragen ook bij aan het verkleinen 
van de noodzaak voor een airconditioningsysteem. Meer 
specifiek kan het beschaduwen van bebouwing, door 
bijvoorbeeld het juist plaatsen van bomen, bijdragen aan een 
koeler binnenklimaat.

Luchtverontreiniging
Het verminderen van luchtverontreiniging is grotendeels een 
opgave waarvan de oplossing buiten het gebied van de 
stedebouw valt. Toch zijn er ook voor de stedebouw een 
aantal , dat bij kunnen dragen aan een reductie van 
luchtverontreiniging.

Een belangrijke rol is daarbij weggelegd voor de reductie van 
het autogebruik in de stad. De auto is, in de Nederlandse 
context, de grootste bron van luchtvervuiling in de stad. Het 
verkleinen van reisafstanden en het stimuleren van 
alternatieve vervoersmiddelen kunnen een goed middel zijn 
om in dit geval vervuiling tegen te gaan. 

Daarnaast kan het uitplaatsen van grote vervuilers, als 
fabrieken, uit de stad de luchtverontreiniging in en boven de 
stad fors verlagen. 

Ook een het inpassen van vegetatie kan, door het opvangen 
van fijnstof en vervuiling, ook een rol spelen bij het 
verminderen van luchtverontreiniging. 

Ontwerpmiddelen
Hiervoor zijn de voornaamste maatregelen beschreven die 
zorgen voor een reductie van het hitte-eiland effect. Voor het 
toepassen van deze maatregelen in de stedelijke context zijn 
verschillende ontwerpmiddelen gegeven. Op de volgende 
twee pagina’s zijn deze bij elkaar gezet. Samen vormen zij 
een toolbox, welke ingezet kan worden bij het reduceren van 
het hitte eiland effect in de wijken Bospolder & Tussendijken. 
te. 
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Hemelwater

Vegetatie

Water

Overzicht ontwerpmiddelen

(straat)bomen plantsoenen groene daken groene gevels

oppervlakte water waterdaken water elementen

openen oppervlak vegetatie (tijdelijke) waterbergingporositeit oppervlak

(tijdelijke) waterpleinen

Materiaalgebruik

porositeitverhard - onverhard materiaalkeuze
(albedo & warmte 

opslagcapaciteit)

afschermen bouwvolume

22. Overzicht van de ontwerpmiddelen
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smart planning reductie gemotoriseerd vervoer verkoelen bebouwing
(materiaalkeuze, afschermen & 

schaduw)

Antropogene warmte

Luchtverontreiniging

uitplaatsen grote vervuilers vegetatie reductie gemotoriseerd vervoer smart planning





H/B verhouding variatie in bebouwingshoogteschuine daken

Ventilatie
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DEEL 2 BOSPOLDER & TUSSENDIJKEN
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BOSPOLDER & TUSSENDIJKEN

Deel één van dit onderzoek bestond uit het verzamelen van 
algemene kennis over het hitte eiland effect en mogelijke 
mitigerende maatregelen. Dit tweede deel bestaat uit een 
ruimtelijk onderzoek naar de wijken Bospolder en 
Tussendijken en heeft als doel de opgave voor de mitigatie 
van het hitte eiland in beide wijken aan het licht te brengen. 
Een opgave die bestaat uit het wegnemen van de oorzaken 
voor de ontwikkeling van een hitte eiland in Bospolder en 
Tussendijken, maar deze hitte opgave verbind met de 
algemene opgave van de wijken.

Allereerst zal beknopt de ruimtelijke opzet van en de 
gemeentelijke opgave voor beide wijken worden beschreven. 
Daarna volgt een onderzoek naar de oorzaken van en de 
daaruit voortkomende opgave voor het geconstateerde hitte 
eiland in beide wijken. 

Bospolder & Tussendijken

De wijken Bospolder en Tussendijken behoren tot het 
stadsdeel Delfshaven en kunnen het best beschreven worden 
als een levendig multicultureel stedelijk woongebied. In het 
gebied zijn veel voorzieningen, waaronder winkels, scholen, 
buurthuizen, scholen en het wijkvoorzieningscentrum ‘Pier 
80” met onder andere een bibliotheek en sportfaciliteiten. Op 
het Visserijplein wordt tweemaal per week de grootste 
multiculturele warenmarkt van Nederland gehouden. 

In Bospolder en Tussendijken wonen ongeveer 13.200 
mensen verdeeld over ± 6.100 woningen. Bospolder telt ruim 
3.000 woningen en Tussendijken 3.100.  Een groot deel 
(65-70%) van de woningen is in het bezit van 
woningcorporaties, waarvan Com. Wonen met een bezit van 
ongeveer 60% de belangrijkste speler is (bijlage 3). 
De wijken Bospolder en Tussendijken zijn zeer gunstig 
gelegen ten opzichte van weg- en railinfrastructuur, 
stedelijke voorzieningen en lokaal openbaar vervoer. De 

wijken zijn goed aangesloten op de Rotterdamse noordelijke 
stadsring (A20) en op het Rotterdamse tram en metro 
netwerk. Daarnaast voorzien de Schiedamseweg en 
Mathenesserweg als onderdeel van lange stedelijke linten, 
die vanaf het Marconiplein tot het stadscentrum lopen, in 
goede langzaam verkeersroutes van en naar het centrum.

De wijken worden in het oosten begrensd door de 
Delfshavense Schie en de Voorhaven in historisch Delfshaven, 
in het Zuidwesten door het spoorwegemplacement bij de 
Hudsonstraat en het daar achter liggende Vierhavengebied. 
In het Noordwesten vormt de Mathenesserweg de grens met 
de wijk Spangen.

Ambities
Al jaren is er veel aandacht voor Bospolder en Tussendijken. 
Beide wijken behoren tot de sociaaleconomisch zwakste 
wijken van Rotterdam en zijn in 2007 door het Ministerie van 
VROM opgenomen in de lijst van 40 krachtwijken. De wijken 
zijn enigszins in verval en er treden diverse sociale 
problemen tegelijkertijd op. 

Er is de laatste jaren al veel gebeurd om de wijken van een 
impuls te voorzien. Zo is de leefbaarheid van en de veiligheid 
in de wijk verbeterd, is er veel nieuwbouw gepleegd en zijn 
er veel woningen gerenoveerd. Toch moet er de komende 
jaren nog meer gebeuren om de vitaliteit en leefbaarheid van 
beide wijken vast te houden en verder te verbeteren. In 2009 
is er, om dit proces te stroomlijnen, door de gemeente en 

A20

> 23. Bospolder en Tussendijken in Rotterdam

Metrostations

Tramhaltes
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enkele andere betrokken partijen voor beide wijken een 
gebiedsvisie opgesteld.

Het uitgangspunt van deze visie is om van Bospolder en 
Tussendijken wijken te maken waar mensen wonen vanuit 
een bewuste en positieve keuze voor de wijk. Een gebied 
waar huidige bewoners graag willen blijven wonen en 
nieuwe bewoners graag naar toe verhuizen (Deelgemeente 
Delfshaven, 2009). 

Daarvoor dient enerzijds de woonkwaliteit en diversiteit van 
het aan woningen en woonmilieus verbetert te worden en 
anderzijds moet er geïnvesteerd worden in de 
mogelijkheden voor opwaartse mobiliteit van de huidige en 
toekomstige bewoners. Vanuit een stedebouwkundig 
perspectief leidt dit tot de volgende ambities.

Wonen

Het woonprogramma in Bospolder en Tussendijken is zeer 
eenzijdig. Ongeveer 70% van de woningen in het gebied zijn 
bovenwoningen of galerijwoningen zonder lift. 
Eengezinswoningen komen nauwelijks voor. Ook qua 
eigendomsverhoudingen is de woningvoorraad eenzijdig 
(bijlage 3). Koopwoningen vormen slechts 10% van de 
voorraad. Daarnaast is er veel sociale huur en zijn veel 
woningen slecht onderhouden. De wijken zijn vooral in trek 
bij starters en huishoudens met een laag inkomen.

Om de woonkwaliteit te verbeteren wordt ingezet op een 
gedeeltelijke verkoop van coöperatiehuurwoningen, het 
kwalitatief renoveren van de bestaande (huur)woningen en 
sloop en nieuwbouwprojecten. Het doel van de  
nieuwbouwprojecten is om nieuwe woningtypen aan de 
voorraad toevoegen. Er is behoefte aan grondgebonden 
woningen, beneden/bovenwoningen en kleine tot 
middelgrote appartementen voor starters, doorstromers en 
ouderen op locaties nabij voorzieningen. Allen bij voorkeur 
voorzien van een goede buitenruimte in de vorm van een 
tuin en/of dakterras.

Openbare ruimte, infrastructuur en verkeer

De huidige staat van de openbare ruimte in Bospolder en 
Tussendijken is pover en draagt voor een groot deel bij aan 
het negatieve beeld van en de woonkwaliteit in beide wijken. 

Een opwaardering is noodzakelijk. Er moet gewerkt worden 
aan de kwaliteit en uitstraling van de openbare ruimte. 
Daarnaast zijn er nog enkele programmatische wensen. Zo is 
er behoefte aan aantrekkelijke speelvoorzieningen voor 
verschillende doelgroepen en meer 
ontmoetingsmogelijkheden in de openbare ruimte.  Ook is 
vergroening van de openbare ruimte gewenst en is er de 
ambitie om van het Visserijplein het kloppend hart van het 
gebied te maken.

Een deel van de opgave voor de openbare ruimte ligt in de 
herprofilering van de straten. Enerzijds gaat het hier om de 
inrichting van de straat aan te laten sluiten bij haar functie 
binnen de hoofdstructuur. Zo is vaak niet duidelijk of de 
straat een 30 km/u dan wel een 50 km/u straat is. Anderzijds 
gaat het over het faciliteren van parkeren in de straat. In de 
krappe straatprofielen is het parkeren vaak dominant 
aanwezig en slokt zij veel ruimte op. Voor nieuwbouw is de 
ambitie om het parkeren op eigen terrein, in de vorm van 
ondergrondse parkeergarages, op te lossen. Daarnaast is er 
de ambitie voor de ontwikkeling van wijkstallingsgarages op 
plekken met een hoge parkeerdruk.

Winkels en bedrijvigheid

De wijken Bospolder en Tussendijken huisvesten tal van 
winkels en kleinschalige bedrijven. Ze zorgen lokaal voor 
werkgelegenheid en levendigheid en voorzien de 
wijkbewoners in hun dagelijkse boodschappen. 

Voor het behoud van de winkels in de wijk is het van belang 
om de functie van de Schiedamseweg en Mathenesserweg 
als winkelstraten en van het Visserijplein als warenmarkt te 
versterken. Ruimtelijk vraagt dit om de uitstraling van de 
winkelstraten te verbeteren en om een relatie te 
bewerkstelligen tussen het Visserijplein en de 
Schiedamseweg.

Wat betreft de (kleinschalige) bedrijvigheid is de opgave 
tweeledig. Enerzijds behelst zij het verwijderen van 
ongewenste bedrijvigheid en dan voornamelijk de 
autogarages uit de wijk. Hiervoor wordt momenteel een 
uitstervingbeleid gevoerd. Anderzijds is er de ambitie om 
meer betaalbare bedrijfsruimte, in de vorm van 
bedrijfsverzamelgebouwen of ruimte voor bedrijvigheid aan 
huis, aan te bieden. 

Voorzieningen

Op het gebied van voorzieningen richten de ambities van de 
gemeente en de andere betrokken partijen zich vooral op 
het realiseren van voorzieningen voor ouderen. De opgave 
bestaat uit het ontwikkelen van voor oudere geschikte 
woningen in de buurt van winkel en/of zorgvoorzieningen 
en het creëren van accommodaties voor deze 
zorgvoorzieningen.

Naast het realiseren van ouderenhuisvesting zijn er nog 
enkele opgaven in Bospolder en Tussendijken. Zo is het 
gebouw waar het voorzieningscentrum ‘Pier 80’ in gehuisvest 
is versleten en bovendien te klein. Ook ligt er de ambitie te 
komen tot zogenaamde brede scholen en kampen enkele 
maatschappelijke voorzieningen met huisvestingsproblemen. 
Een voorbeeld hiervan is het ontbreken van een schoolplein 
bij de G.K. Hogendorpschool.

(ruimtelijke) Analyse
De ambities opgesteld in de visie voor Bospolder en 
Tussendijken geven de richting voor de toekomstige 
ontwikkelingen. Het ruimtelijk uitwerken van deze ambities 
vraagt om een beter beeld van de wijken en hun ruimtelijke 
ontwikkelingsmogelijkheden. De volgende pagina’s bevatten 
een zeer beknopte analyse van het gebied.

Historie

De stap in deze analyse bestaat uit een beschrijving van de 
ontwikkelingsgeschiedenis van de wijken Bospolder en 
Tussendijken met als doel een beter begrip te krijgen voor de 
huidige ruimtelijke opzet, haar karakteristieken, kwaliteiten 
en toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden. De 
ontwikkelingen binnen de wijken worden tevens in het 
algemenere perspectief van de ontwikkelingen in de 
stedebouw geplaatst.

Informatie voor deze beschrijving is afkomstig uit een in 2009 
verschenen verkenning naar de cultuurhistorie van de wijken 
Bospolder en Tussendijken (Steenhuis Stedebouw en 
Landschap & Urban Fabric, 2009).
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± 1900

De oudste bebouwing in het gebied dateert uit 1389, toen 
het gehucht Delfshaven werd gesticht als voorstad van Delft 
en fungeerde als een soort van industrieterrein op afstand. Uit 
angst voor concurrentie met de moederstad mocht het 
gehucht nauwelijks groeien. Tot de aanleg van de 
Schiedamseweg in 1911 lag Delfshaven vrij geïsoleerd. Alleen 
de Aelbrechtsbrug verbond Delfshaven met Rotterdam.

1900 - 1940 Uitbreidingsplan

In het uitbreidingsplan van G.J. de Jongh uit 1903 (bijlage 4) 
werd het gebied ten westen van het gehucht aangemerkt als 
woongebied. Dit plan vormt in combinatie met de aanleg van 
de Schiedamseweg het startpunt voor de ontwikkeling van 
de wijken Bospolder en Tussendijken.

Allereerst werd het gebied net achter Delfshaven, de 
Watergeusstraat en de Schans, gereed gemaakt voor 
bewoning. Om aansluiting te vinden met het historische 
Delfshaven werd gebruik gemaakt van eenzelfde vormentaal, 
maar wel aangepast aan de ‘moderne tijd’. 

Het gebied is een van de eerste Rotterdamse particuliere 
volkshuisvestingsexperimenten, waarbij de gemeente de 
openbare ruimte aanlegde en particulieren binnen de 

gestelde rooilijnen huizen konden bouwen. De 
bebouwingstypologie, het gesloten bouwblok, ontstond als 
resultaat van de Rotterdamse bouwverordening en 
bouwpraktijk.

Ook de andere terreinen in Bospolder waren, volgens het 
uitbreidingsplan van De Jongh, bestemd voor woningbouw. 
Bij de ontwikkeling van dit gebied had de gemeente als 
grondbezitter, een andere meer voorname rol. In een eerder 
stadium was deze grond al door de gemeente aangekocht 
voor de huisvesting van een omvangrijk modern slachthuis 
met een veemarkt.

Voor de ontwikkeling van dit gebied werden door de 
gemeente drie verschillende planvarianten ontwikkeld, maar 
het driehoekige terrein en de al aanwezige bebouwing 
maakten het lastig een monumentaal plan te ontwikkelen. 
Bospolder heeft daardoor geen uitgekiende 
stedebouwkundige compositie. 

Ook in dit gebied werden er kavels uitgegeven aan 
particuliere bouwondernemers die woningcomplexen 
ontwikkelden van afwijkende groottes. Soms een hele 
straatwand, dan weer enkele panden. Met als resultaat een 
sterk gefragmenteerde wijk.

Waar de nieuwbouw in de wijk Bospolder bestemd was voor 
arbeiders, richtte men zich in Tussendijken op de ontwikkeling 
van een wijk voor ‘burgerbewoning’. Het aanvankelijke 
ontwerp voor deze wijk was van P. Verhagen, 
stedebouwkundig hoofdontwerper van de gemeente. Het 
ontwerp kende compositorisch een sterke samenhang met 
de wijk Spangen. Het plan was erg monumentaal met een 
strakke compositie van assen, zichten en pleinen en verbond 
de wijken Spangen en Tussendijken middels een vaste brug 
over de Schie met de andere wijken in Rotterdam West. 

In de praktijk bleek de totstandkoming van het gewenste 
stadsbeeld een stuk lastiger. De invloed van de gemeente op 
de ontwikkeling van de wijk werd beperkt doordat zij de 
grond deels niet in eigendom had. Daarnaast waren er ander 
complicaties zoals de bouwcrisis tijdens en na de Eerste 
Wereldoorlog en de rijkssubsidie voor de bouw van vijf 
gemeentelijke woningblokken van architect Oud. Een 
aangepast ontwerp uit 1915 (bijlage 4), met een veel 
rationelere opzet, minder publieke ruimtes en minder 
verbindingen in de wijk en met haar omgeving, komt dichter 
bij het uiteindelijk ontwikkelde stadsbeeld.

De bebouwing in Tussendijken was een mengvorm van 
gemeentelijke en particuliere speculatie bouw. Het merendeel 

± 1900 1900 - 1940 Uitbreidingsplan 1943  Bombardement
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centrale verwarming. Soms werd ook het oppervlakte van de 
woningen vergroot door het bewoonbaar maken van de 
zolder. Een meer ingrijpende en in Bospolder en Tussendijken 
veel gebruikte tactiek betekende een interne kaalslag. Binnen 
het bestaande casco werd een volledig nieuwe 
woondifferentiatie gerealiseerd. Voor veel panden in 
Bospolder en Tussendijk zorgden deze renovaties voor een 
vervlakking van het gevelbeeld. Naast de renovaties werden 
in deze periode veel oude panden gesloopt en vervangen 
door nieuwbouw.

2000 -> Herstructurering

De laatste jaren is er een tweede vernieuwingsproces gestart 
voor beide wijken. Dit vernieuwingsproces richt zich met 
name op de leefbaarheid in de wijk. Beide wijken behoren, 
zoals eerder gesteld, tot de sociaal economisch zwakste van 
Rotterdam en kennen veel sociaal maatschappelijke 
problemen. Transformaties hebben tot doel de woonkwaliteit 
en aantrekkingskracht van beide wijken te vergroten door het 
introduceren van nieuwe woontypologieën, het renoveren 
van woningen en het verbeteren van de openbare ruimte.

0 25 50 100 200 meter 0 25 50 100 200 meter 0 25 50 100 200 meter

v 24. Ontstaansgeschiedenis van de huidige stedebouwkundige structuur van de 
wijken Bospolder en Tussendijken  (gebaseerd op afbeeldingen van Geurst en Schulz 
(2009)

1950 - 1970 Wederopbouw 1970 - 2000 Stadsvernieuwing 2000 -> Herstructurering

van de wijk werd door particuliere bouwers gerealiseerd, maar 
dit gebeurde anders dan in Bospolder onder een strengere 
regie vanuit de gemeente. Voor het eerst werden er 
voorwaarden gesteld aan het gevelbeeld, de harmonie met 
buurpanden en het creëren van beeldbepalende hoeken. 
Daarnaast werd voor de architectonische uitwerking van de 
Mathenesserweg een architect als supervisor aangesteld om 
deze te voorzien van beeldbepalende architectuur.

Rond 1940 waren de plannen voor beide wijken grotendeels 
afgerond en waren de polders omgevormd tot woongebied. 
Tussen 1900 en 1940 is de basis gelegd voor de huidige 
ruimtelijke structuur van Bospolder en Tussendijken. In de 
periode er na vonden er onder en als gevolg van 
verschillende omstandigheden nog enkele grote 
veranderingen plaats. 

1950 - 1970 Wederopbouw

Een grote vernieuwing werd noodzakelijk na een geallieerd 
bombardement op 13 maart 1943 toen, bij vergissing, niet  
het complex van de Kriegsmarine in het Vierhavengebied, 
maar een deel van de woonwijken Bospolder en Tussendijken 
werd getroffen. Een verwoesting waarbij een gebied van 18 
hectare aan weerszijde van de Schiedamseweg met de grond 
gelijk gemaakt werd. 

Direct na de oorlog werd begonnen met de ontwikkeling van 
een heropbouwplan. Een plan dat duidelijk andere 
uitgangspunten kent en afstand neemt van het dan toe 
gebruikte gesloten bouwblok. Het doel van het plan was het 
openen van de dichtbebouwde wijken en bij te dragen aan 
het oplossen van hun stedebouwkundige gebreken. Het plan 
bestond uit de bouw van verschillende flats in een groene 
ontspanningsruimte. Omdat de grond in dit gebied in handen 
was van de gemeente kon een evenwichtig en 
samenhangend ensemble ontwikkeld worden.

1970 - 2000 Stadsvernieuwing

De slechte staat van veel panden uit het begin van de 20ste 
eeuw vormde aanleiding voor de start van grootschalige 
stadsvernieuwing in de jaren ’70. Ook Bospolder en 
Tussendijken werden in deze periode drastisch aangepakt. 
Om de stadsvernieuwing mogelijk te maken kocht de 
gemeente tal van woningen in de wijken op. De opgekochte 
woningen hadden vrijwel allemaal eenzelfde typologie: de 
alkoofwoning met voor, tussen en achterwoning met 
gedeelde opgang en zolder.

De stadsvernieuwing kende een aantal tactieken. De minst 
ingrijpende was een verbeteringspakket voor de woning 
waarbij de woning werd voorzien van nieuwe isolatie en 
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> 26. De historische gelaagdheid van de wijken Bospolder en Tussendijken 
(gebaseerd op een afbeelding van Steenhuis en Urban Fabric (2009)

Huidige staat

Het resultaat van iets meer dan honderd jaar 
stadsontwikkeling in de wijken Bospolder en Tussendijken is 
een sterk gelaagd gebied. Fragmenten van elke periode zijn 
nog steeds naast elkaar aanwezig. Een gelaagdheid die zelfs 
doorgaat tot op blokniveau. Bebouwing uit verschillende 
periodes en in verschillende stijlen zijn in de bouwblokken 
samen gekomen. 

Wat opvalt, is dat de ruimtelijke opzet in de afgelopen 
honderd jaar nauwelijks is verandert. Op de 
wederopbouwzone na is de vooroorlogse compacte 
stedebouwkundige structuur van straten, pleinen en de 
karakteristieke gesloten samengestelde bouwblokken nog 
grotendeels intact. 

Dit kan niet gezegd worden over de oorspronkelijke 
bebouwing. Van de oorspronkelijke bebouwing is maar een 
klein deel behouden gebleven. Veel bouwblokken zijn geheel 
of gedeeltelijk vervangen, of onherkenbaar veranderd tijdens 
de stadsvernieuwing.

Deze gelaagdheid brengt meteen enkele kwaliteiten van de 
huidige ruimtelijke structuur aan het licht. De zichtbare 
historische gelaagdheid van de wijken Bospolder en 
Tussendijken geeft de wijken karakter en een eigen identiteit. 
Dit stelt de bewoners in staat zich over tijd aan hun omgeving 
te hechten. De wijk is door haar gelaagdheid afwisselend van 
karakter en kent een grote diversiteit in architectuur.

Daarnaast blijkt de, in de eerste ontwikkelingsfase van de 
wijken, genomen keuze voor de uitgifte van percelen voor 
speculatiebouw geleid te hebben tot een grote flexibiliteit in 
de bouwblokken. De gefragmenteerde bouwblokken lenen 
zich voor kleinschalige transformaties. Het inbrengen van 
nieuwe woontypologieën hoeft dus niet direct te resulteren in 
de sloop en nieuwbouw van een heel blok. Ze kan zich ook 
richten op slechts een van haar fragmenten.

Naast de typische vooroorlogse stedebouwkundige structuur, 
is het vooral de bebouwing die het karakter van de wijken 
bepaald. De cultuurhistorische verkenning uit 2009 (Steenhuis 
& Urban Fabric, 2009) onderzocht welke objecten en of 
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> 27. Architectonische waardering (gebaseerd op een afbeelding van Steenhuis en 
Urban Fabric (2009)

complexen beeldbepalend zijn voor Bospolder en 
Tussendijken (afbeelding 27).

Het betreft hier niet alleen de objecten en complexen die een 
beschermde status bezitten, maar ook andere 
beeldbepalende of beeldondersteunende objecten en 
complexen, welke niet zo maar gesloopt kunnen en mogen 
worden. De in afbeelding 27 opgetekende waardering is 
gebaseerd op een aantal criteria: de architectuurhistorische, 
cultuurhistorische en stedebouwkundige waarde en de 
gaafheid en of herkenbaarheid van het object of complex. 
(Steenhuis & Urban Fabric, 2009). 

Historisch Delfshaven is een beschermd stadsgezicht en 
herbergt verschillende rijksmonumenten. Daarbij zijn er 
enkele schoolcomplexen en het naoorlogse politiekantoor 
aan de Schiedamseweg die door de gemeente zijn aangeduid 
als toekomstige monumenten.

De andere beeldbepalende en beeldondersteunende 
bebouwing bevindt zich vooral aan de randen en hoofdlijnen 
van de wijken, zoals de complexen aan de Mathenesserweg. 
De bebouwing aan de Mathenesserdijk is beeldbepalend 
door de bijzondere gebouwtypologie en de architectonische 
uitstraling van de panden. De bebouwing aan de noordzijde 
van de Grote Visserijstraat en aan de zuidzijde van de 
Schiedamseweg is juist beeldbepalend vanwege de gaafheid 
en herkenbaarheid van de complexen.

Daarnaast zijn een aantal gebouwen beeldbepalend omdat ze 
van belang zijn voor het verhaal van de experimentele 
woningbouw in Rotterdam, zoals de complexen aan de 
Schans, de Watergeusstraat en de Spanjaardstraat. De 
beeldondersteunende bebouwing is waardevol vanwege haar 
ontwerp en architectonische uitstraling.

De overige objecten en complexen dragen minder bij aan de 
uitstraling en het karakter van de wijken of werken juist 
detonerend. De detonerende objecten en of complexen 
passen qua architectuur en of stedebouwkundige situering 
niet in het stedelijke weefsel. Zij zijn vanuit dit perspectief 
minder waardevol voor de uitstraling en het karakter van de 
wijken. Dit betekent dat vervanging van deze objecten en 
complexen meer voor de hand ligt
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Herstructurering

Bospolder en Tussendijken bevinden zich momenteel in een 
nieuw transformatieproces, herstructurering, waarvan de 
ambities en uitgangspunten al zijn geschetst. Vanuit deze 
ambities zijn er de afgelopen jaren verschillende projecten 
gestart, afgerond of in voorbereiding. Samen geven zij een 
goed beeld van de huidige dynamiek en opgave voor 
Bospolder en Tussendijken. 

Afgeronde projecten

In de afgelopen jaren zijn op meerdere plekken delen van 
bouwblokken vervangen door (kleinschalige) nieuwbouw. De 
projecten voegen zich in de bestaande stedelijke structuur en 
maken gebruik van de, eerder geconstateerde, 
gefragmenteerde samenstelling van de bouwblokken. Met een 
redelijk sobere moderne architectuur voegen ze zich goed in 
het bestaande stadsbeeld. De projecten voegen gewenste 
woontypologieën als grondgebonden woningen en beneden 
en bovenwoningen toe,.

Naast deze kleinschalige transformaties zijn er ook twee 
grootschaliger projecten reeds afgerond. Aan de Jan 
Kruijffstraat is een groot woon- zorgcentrum gebouwd. Met de 
keuze voor een woontoren is voor het eerst sinds de 
wederopbouwperiode gesleuteld aan de skyline van de wijken. 
Het tweede grootschaliger en invasiever project is Le Medi 

28. Vijf nieuwe grondgebonden gezinswoningen met 3 woonlagen aan de 
Wattierstraat

gelegen aan de Blokmakersstraat in de wijk Bospolder. Het 
project Le Medi verandert de historische stedebouwkundige 
onderlegger. Drie bestaande bouwblokken zijn gesloopt om 
plaatst te maken voor één groot blok met een eigen 
binnenwereld. Met haar mediterrane architectuur steekt zij af 
ten opzichte van de omliggende bebouwing. De vraag rijst of 
een dergelijke thematisering, die doorgezet wordt in het 
nieuwbouwproject Punt - Schipper, samengaat met het 
bestaande beeld en karakter van de wijk. 

Nieuwbouwproject Punt - Schipper

Ook het voorlopig ontwerp voor de nieuwbouw tussen de 
Puntstraat en Hudsonstraat (afbeelding 32, nr.2) wijkt af van 
haar omgeving. Ook hier is gekozen voor een mediterrane stijl. 
Bovendien breekt het project met de typologie van het 
bouwblok. Er wordt gekozen voor solitaire ‘urban villa’s’ met 
tuinen ertussen. Ook hier is het maar de vraag of dat een 
dergelijke typologie in Bospolder gewenst is. In de eerde 
besproken cultuurhistorische analyse wordt deze nieuwe 
typologie als detonerend gezien (Steenhuis & Urban Fabric, 
2009).

Nieuwbouwproject Dakpark

Op het voormalige railemplacement tussen Bospolder en het 
vierhavengebied wordt momenteel gewerkt aan de bouw van 
een winkelstrip met daarbovenop een groot dakpark. Het park 
wordt een kilometer lang en tachtig meter breed. Het park, dat 

29. Een van de mediterrane ‘urban villa’s’ in het gebied Punt-Schipper (JSA Rotterdam) 
[17]

goed aansluit op de wijk Bospolder, zorgt voor extra kwaliteiten 
en kan fungeren als een ontspanningsruimte voor de dicht 
bebouwde wijk. De bereikbaarheid van de onderliggende 
winkelstrip en de verbinding tussen Bospolder en het, in de 
toekomst tot woon- werkgebied te ontwikkelen, 
vierhavengebied blijven vooralsnog pover.
Mathenesserdijk

Aan de bebouwing aan de Mathenesserdijk wordt 
momenteel op tal van plekken gesleuteld. De tweede fase 
van het nieuwbouwproject ‘Van Dorp’ (afbeelding 32, nr.5) 
gaat binnenkort van start en de vervallen fabriek (afbeelding 
32, nr. 7) wordt omgebouwd tot een creatieve broedplaats. 
Daarnaast worden verschillende objecten als kluspanden op 
de markt gezet (afbeelding 32, nr.4) en wordt het blok 
Schiezicht (afbeelding 32, nr.6) grondig gerenoveerd. Aan de 
Schie worden de garages en garageboxen getransformeerd 
in kleine kantoor en bedrijfsruimten.
Tot slot dient er aan de Mathenesserdijk nog een schoolplein 

30. Een perspectief van het toekomstige dakpark [18]

31. De garages en garageboxen in de strook Schiezicht
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> 32. Transformaties, plannen en ambities in Bospolder en Tussendijken

gecreëerd te worden voor de G.K. Hogendorpschool 
(afbeelding 32, nr. 11).

Renovatie molenstompen

In het historische Delfshaven hebben voor zover bekend zeven 
molens gestaan. Van die zeven is er maar één volledig bewaard 
gebleven: ‘De Distilleerketel’ aan de Voorhaven. Van twee 
andere molens ‘De Graankorrel’ en ‘Het Vertrouwen’ is slechts de 
stomp behouden gebleven (afbeelding 32, nr.8). Voor beide 
molens wordt gezocht naar een mogelijk hergebruik.

Herinrichting Schiedamseweg & Marconiplein

Het Marconiplein (afbeelding 32, nr.3) heeft behoefte aan 
groot onderhoud. Momenteel wordt onderzocht of bij dit 
onderhoud enkele structurele aanpassingen gedaan kunnen 
worden. Er wordt onderzocht of de overbodige treinsporen 
van het kruispunt verwijdert kunnen worden en of de 
aansluiting van het Marconiplein op de Schiedamseweg 
recht getrokken kan worden. Daarnaast wordt gekeken of er 
een verbinding kan worden gemaakt tussen de 
Schiedamseweg en de Mathenesserweg voor het 
Marconiplein (afbeelding 32, nr 13). Dit om de Grote 
Visserijstraat te ontlasten.

Er wordt ook gestudeerd op een mogelijke herprofilering 
van de Schiedamseweg zelf (afbeelding 32, nr.9) waarbij de 
nadruk ligt op het verbeteren van de doorstroming, het 
aanleggen van fietspaden en het opwaarderen van de 
verblijfskwaliteit.

Van de resultaten van beide studies en mogelijke daaruit 
voortkomende plannen is vooralsnog niets bekend.

Afslag Matheneserplein- Grote Visserijstraat

De afslag van het Mathenesserplein naar de Grote Visserijstraat 
is momenteel een te vloeiende beweging, waardoor veel 
verkeer gemakshalve de Grote Visserijstraat gebruikt om de wijk 
in te rijden. De Grote Visserijstraat is daardoor drukker dan 
gewenst is. Om deze vloeiende route te doorbreken moet zij 
meer als een afslag worden vormgegeven. De wegen moeten 
onder een kleinere hoek met elkaar verbonden worden.
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Een groot deel van de in de wijken gevestigde bedrijven zijn 
kapperszaken en autogarages. Daarnaast staan er veel 
bedrijfsruimtes leeg, ogen ze groezelig of zijn ze in gebruik 
als opslagruimte. Vooralsnog is er van de ambities van de 
gemeente om kleinschalige bedrijvigheid aan te trekken 
nog niet veel terecht gekomen. De projecten aan de 
Mathenesserdijk, ‘De Fabriek en het ‘Schiezicht’ blok, gaan 
daar mogelijk verandering in brengen. Daarnaast probeert 
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In Bospolder en Tussendijken zijn veel voorzieningen als 
winkels bedrijven, horecagelegenheden, scholen en diverse 
maatschappelijke voorzieningen. De winkels, bedrijven en 
horecagelegenheden bevinden zich over het algemeen aan 
de randen van en hoofdassen in het gebied. De scholen, 
buurthuizen en andere maatschappelijke voorzieningen 
liggen meer verspreid over beide wijken en zijn vaak 
gekoppeld aan een plein, binnenplaats of parkruimte. Het 
multifunctionele wijkcentrum ‘Pier 80’ ligt op het Visserijplein 
in het midden van Tussendijken.

De maatschappelijke voorzieningen worden over het 
algemeen zeer intensief gebruikt, maar hun accommodaties 
ontberen kwaliteit, mogelijkheden en uitstraling. Dit gaat 
vooral op voor het wijkcentrum ‘Pier 80’ dat versleten en 
vervallen, oogt en daarbij ook nog eens te klein is. Mogelijk 
kan het verhogen van de aantrekkingskracht en kwaliteit van 
de maatschappelijke voorzieningen een stimulans zijn voor 
de aantrekkelijkheid van de wijk als geheel.

33. Het wijkcentrum ‘Pier 80’ aan de rand van het Visserijplein

> 34. Het wijkcentrum ‘Pier 80’
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de gemeente middels een uitstervingsbeleid de vaak voor 
overlast zorgende en storende autogarages en de laatste 
belhuizen uit de wijken te verwijderen. Mogelijk kunnen 
nieuwe woontypologieën, waarbij het wonen met werken 
wordt gecombineerd, meer bedrijvigheid naar het gebied 
lokken. De aantrekkelijkheid van Bospolder en Tussendijken 
voor bedrijvigheid is tevens sterk afhankelijk van het imago, 
uitstraling en de bereikbaarheid van de wijk.

Op enkele buurtwinkels na bevinden de meeste winkels zich 
aan de Schiedamseweg, Mathenesserweg en de Grote 
Visserijstraat. Er is een divers winkelbestand met vestigingen 
van enkele grote ketens en tal van kleine vaak exotische 
winkels. Samen zorgen zij voor een compleet en gevarieerd 
aanbod aan dagelijkse en niet dagelijkse benodigdheden. 
De laatste jaren zijn deze winkelstraten door de verschraling 
van zowel het winkelbestand, leegstand en hun ietwat 
vervallen uitstraling in een negatieve spiraal terecht 
gekomen.

> 36. Het Visserijplein als knoop in de winkelstructuur
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De belangrijkste oorzaken hiervoor zijn de huidige 
economische malaise en de opkomende concurrentie met 
de grote winkels onder het dakpark. Ook de ruimtelijke 
opzet van de winkelstructuur draagt bij aan dit verval. De 
winkellinten worden op tal van plekken onderbroken en de 
verschillende winkelgebieden zijn matig met elkaar 
verbonden, met als gevolg dat het winkelaanbod aan de 
uiteinden ervan verbrokkeld en van matige kwaliteit is. Wat 
vooral ontbreekt, is een goede verbinding tussen de Grote 
Visserijstraat en de Schiedamseweg. Een herontwikkeling 
van het Visserijplein en haar omgeving kan deze verbinding 
mogelijk tot stand brengen. Daarbij kan een transformatie 
van het Visserijplein ook gunstig zijn voor kwaliteit en 
uitstraling van de tweewekelijkse warenmarkt.

35. De Schiedamseweg
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Pleintje op de hoek van de Van Duylstraat en de Bruinstraat

Park 1943

Pleintje op de hoek van de Korfmakersstraat en de Haringpakkersstraat

De pleinruimte in het bouwblok tussen de Schans en de Watergeusstraat Het profiel van de Bruijnstraat ter hoogte van de Kleijnstraat 

(school)plein aan de Rösenermansstraat

Het Bospolderplein

Hofje tussen de flats aan de Gijsinglaan

Openbare ruimte

De openbare ruimte in de wijken Bospolder en Tussendijken 
bestaat uit een aantal pleinen, parken en binnenhoven van 
wisselende grootte, karakter, gebruiksmogelijkheden en 
kwaliteit.

Bospolder heeft drie pleinruimtes waarvan het 
Bospolderplein het grootste en meest voornaam is. Het plein 
tussen de Schans en de Watergeussstraat ontstond door een 
gedeeltelijke sloop van een bouwblok en heeft aan twee 
zijden nooit een fatsoenlijke pleinwand gekregen waardoor 
er onduidelijke overgangen zijn tussen het plein en de 
tuinen in het resterende deel van het bouwblok.

In Tussendijken liggen de voornaamste openbare ruimtes in 
de wederopbouwzone. Het park 1943 is het grootste park in 
Bospolder en Tussendijken en ligt geschakeld aan het 
Visserijplein, maar heeft er geen echte relatie mee.  Enkele 
pleinen in Tussendijken hebben een dubbelfunctie. Ze 
fungeren op weekdagen als schoolplein. 

Over het algemeen is de inrichting van de parken en pleinen 
in beide wijken van een matige kwaliteit en verkeren zij 
veelal in een slechte staat. Bovendien zijn ze erg versteend 
en is er maar weinig groen aanwezig. De pleinen zijn vooral 
ingericht met sport en spel faciliteiten en lenen zich minder 
voor verblijf.

Naast de pleinen en parken bestaat de openbare ruimte in 
de wijken uit straten. De straatprofielen in de wijken variëren 
in breedte tussen de dertig, Schiedamseweg en de 
Mathenesserweg, en de tien meter, Zoutziedersstraat, en de 
Kleine Visserijstraat (bijlage 3). In Bospolder hebben de 
meeste straten een profiel van vijftien meter. In Tussendijken 
hebben veel straten een smaller profiel.

Doordat in praktisch alle straten tweezijdig geparkeerd 
wordt, wordt de openbare ruimte gedomineerd door de 
auto. Vooral in de smalle straten geeft dit problemen. Hier 
blijft nauwelijks ruimte over voor de voetganger en is er 
geen ruimte voor spelende kinderen. Net als de pleinen en 
parken zijn ook de straten erg versteend. Feitelijk 
doorbreken alleen de sporadische, kleine en ver uit elkaar 
geplaatste bomen dit versteende beeld. De straten zijn 
> 37. Een collage van enkele pleinen en straten in Bospolder en Tussendijken
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> 39. De voornaamste openbare ruimtes in Bospolder en Tussendijken

momenteel niet geschikt al verblijfs- en of 
ontmoetingsruimte.

Vanuit de gemeente ligt er de ambitie om de openbare 
ruimte kwalitatief te verbeteren en vooral te vergroenen. Een 
ambitie die men wil bereiken door het plaatsen van bomen 
op en het vergroenen van pleinen door de aanleg van 
borders, hagen en plantsoenen. 

Ook wil men de straten vergroenen. Het vergroenen van de 
straten vraagt echter om meer substantiële ingrepen. De 
huidige opzet van de vaak smalle straten laat geen ruimte 
voor het plaatsen van extra bomen of ander groen. Om 
ruimte te creëren voor het vergroen van de straten is een 
herinrichting noodzakelijk. Een herinrichting waarbij vooral 
gekeken dient te worden naar het parkeren in de straat. 

Het problematisch effect van het parkeren in de straat heeft 
al geleid tot enkele maatregelen. Zo geldt voor nieuwbouw 
dat zij hun parkeeropgave op het eigen terrein organiseert. 
Ook lopen er enkele studies naar de ontwikkeling van een 
wijkstallingsgarage.

Een volledige herinrichting van de straat geeft naast 
vergroening mogelijk ook een kans om een ander probleem 
van de huidige inrichting aan te pakken: de overgang tussen 
openbaar en privé. Doordat de bouwblokken geen voortuin 
hebben, liggen de (beneden)woningen direct aan de straat 
met als gevolg dat er geen goede scheiding is tussen de 
openbare en de privésfeer. 

38. Een directe overgang tussen openbaar en privé
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Verkeer

Zoals eerder al geconstateerd is, zijn Bospolder en 
Tussendijken gunstig gelegen ten opzichte van weg- en 
railinfrastructuur en lokaal openbaar vervoer. De wijken zijn 
goed aangesloten op de Rotterdamse noordelijke stadsring 
(A20) en op het Rotterdamse tram en metro netwerk. 

Autoverkeer

Op wijkniveau kan de wegenstructuur opgesplitst worden 
naar de rol die zij spelen in het netwerk. De Mathenesserweg 
maakt deel uit van de hoofdwegenstructuur van de stad. De 
Schiedamseweg en Spanjaardstraat vervullen de 
belangrijkste verkeersfunctie in de wijken. Daaronder komt 
weer een netwerk van straten dat de verschillende buurten 
ontsluit en tot slot zijn er de woonstraten.

In de huidige situatie treden er enkele problemen op. 
Allereerst is het door de inrichting onduidelijk tot welke 
categorie, en dus welke snelheidsregime, de straten 
behoren. Daarnaast krijgen de Schiedamseweg en de Grote 
Visserijstraat te veel verkeer te verwerken. 

De Schiedamseweg is momenteel een te verleidelijke route 
van het Marconiplein naar het centrum. Mogelijk kan een 
andere inrichting van de Schiedamseweg en een eerdere, 
voor het Marconiplein, aansluiting van de Schiedamseweg 
op de Mathenesserweg het doorgaand verkeer inperken.

Wegenstructuur
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> 41. Wegenstructuur in Bospolder en Tussendijken

40. Het profiel van de Schiedamseweg



47

Openbaar vervoerOpenbaar vervoer

0 25 50 100 200 meter

Openbaar vervoerOpenbaar vervoer

0 25 50 100 200 meter

> 42. Het huidige OV net en twee mogelijke aanpassingen

De Visserijstraat krijgt veel verkeer te verwerken doordat er 
geen mogelijkheid is om links af te slaan op de 
Mathenesserweg richting de Schiedamseweg. Ook hier zou 
een eerder kruispunt van de Schiedamseweg met de 
Mathenesserweg uitkomst kunnen bieden.

Openbaar vervoer

Bospolder en Tussendijken zijn goed ontsloten met het 
openbaar vervoer. De Schiedamseweg en de Spanjaardstraat 
zijn belangrijke tramverbindingen tussen het centrum en de 
OV knoop op het Marconiplein. Bovendien zijn er twee 
Metrostations op de Schiedamseweg. Samen met de 
tramverbinding over de Mathenesserdijk zorgen zij voor een 
goede OV dekking van Bospolder en Tussendijken en leveren 
ze een significante bijdrage aan het goed functioneren van 
het winkelarsenaal.

Wat opvalt, is dat op de Mathenesserdijk en de 
Schiedamseweg verschillende tramlijnen samenvallen. Op 
de Schiedamseweg worden tramlijn 4 en 8 gekoppeld 
tussen de Spanjaardstraat en het Marconiplein en op de 
Mathenesserdijk zijn tram 21 en 23 gekoppeld. Zij volgen 
vanaf het Marconiplein tot aan het Centraal station een 
zelfde route. 

Mogelijk kan een splitsing van de gebundelde tramlijnen 
voor een nog betere ontsluiting zorgen en een impuls 
geven aan de wijken. Wanneer tramlijn 21 of 23 niet via de 
Matheneserdijk naar het Marconliplein zou lopen, maar via 
de Visserijstraat en de Schiedamseweg wordt Tussendijken 
nog beter bediend door het OV. Daarnaast kan de tramlijn 
bijdragen aan de ontwikkelingen op en rond het Visserijplein 
en een stimulans zijn voor het winkelarsenaal aan de Grote 
Visserijstraat.

Een andere mogelijke verbetering van het tramnetwerk is de 
aanleg van een tramlijn op de Vierhavenstraat. De 
ontwikkeling van deze tramlijn kan bepalend zijn voor het 
succes van de winkelstrip onder het dakpark en kan mogelijk 
het Vierhavengebied beter koppelen aan de Vierhavenstraat, 
de winkelstrip, het dakpark en Bospolder. De tram kan een 
stimulans zijn voor de ontwikkeling van het Vierhavengebied 
tot woon- werkgebied.
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HITTE OPGAVE

Uit de studie van TNO naar het hitte-eiland van Rotterdam en 
haar ruimtelijke verdeling over de stad blijkt dat de wijken 
Bospolder en Tussendijken kampen met een behoorlijk 
hitte-eiland effect. De studie toont aan dat de 
oppervlaktetemperatuur in Bospolder 8,5 ºC en in 
Tussendijken 7,7 ºC hoger is dan de gemiddelde 
oppervlaktetemperatuur van negentien geselecteerde 
groengebieden uit de omgeving van Rotterdam (Klok, 2010). 

Het oppervlakte hitte-eiland is in beide wijken fors en is een 
goede indicator voor het hitte-eiland effect in beide wijken. 
Het hitte-eiland effect wordt bepaald door het verschil in 
luchttemperatuur. De beide temperaturen zijn aan elkaar 
gekoppeld door verschillende processen die deel uit maken 
van de energiebalans. Het betreft hier echter geen 
eenvoudige relatie waarbij de luchttemperatuur direct 
afgeleid kan worden van de oppervlaktetemperatuur. Maar er 
is wel een duidelijke correlatie tussen de twee. Een hoge 
oppervlakte temperatuur is een goede indicator voor een 
hoge luchttemperatuur. 

Maar uit deze studie blijkt dat de variatie in 
oppervlaktetemperatuur groter is dan de variaties in 
luchttemperatuur. Dit betekent dat de intensiteit van het 
oppervlakte hitte-eiland vermoedelijk groter is dan het 
verschil in de luchttemperatuur.  Het verschil in 
luchttemperatuur tussen de wijken en de groengebieden is 
daarom waarschijnlijk enkele graden lager dan het verschil in 
oppervlaktetemperatuur. 

Aan de hand van de resultaten uit deze studie kunnen er dan 
ook geen exacte waardes voor het verschil in 
luchttemperatuur en dus het hitte eiland effect van beide 
wijken gegeven worden. Vooralsnog blijft een concrete 
waarde voor het hitte eiland effect in beide wijken dus 
onbekend. 

Desondanks maakt deze studie duidelijk Bospolder en 
Tussendijken zeer gevoelig zijn voor hitte. 

Oorzaken
Om te achterhalen wat deze temperatuursstijgingen in 
Bospolder en Tussendijken veroorzaakt is een beknopte 
analyse gemaakt aan de hand van de in de literatuurstudie 
gevonden oorzaken. Hieronder volgt een korte beschrijving 
van de resultaten opgesplitst in de eerder gebruikte thema’s:

•	 Verdamping
•	 Materiaalgebruik
•	 Stedelijke geometrie (ventilatie)
•	 Antropogene warmte 
•	 Luchtverontreiniging

Van elk van deze thema’s worden de belangrijkste 
observaties en conclusies besproken.

Verdamping

Uit de literatuurstudie blijkt dat de verdamping van water 
een sterk regulerend effect heeft op de temperatuur. Een 
gebrekkige verdamping wordt dan ook gezien als de 
voornaamste oorzaak voor het optreden van een hitte eiland 
effect. 

Deze gebrekkige verdamping van water in het stedelijk 
gebied is het gevolg te zijn van een verstoring van de kleine 

> 43. Gemiddelde oppervlaktetemperatuur overdag van de 22 Rotterdamse wijken 
gebaseerd op de 15 Landsatbeelden geprojecteerd op een luchtfoto van het gebied. 
[19]
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> 44. Vegetatie in Bospolder en Tussendijken
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watercyclus. Een verstoring die veroorzaakt wordt door de 
afwezigheid van verdampbaar water en tekort aan vegetatie 
in het stedelijk gebied.
 
Verdampbaar water

Een goede verdamping is alleen mogelijk wanneer er 
voldoende water is om te verdampen. De aanwezigheid en 
bereikbaarheid van water voor de verdamping hangt sterk 
samen met de ruimtelijke opzet van het stedelijk gebied. De 
afvoer van hemelwater, de afwezigheid van 
oppervlaktewater en het bedekken en daarmee afsluiten van 
de bodem zorgen er voor dat er nauwelijks verdampbaar 
water in het stedelijk gebied aanwezig is.

Wanneer deze karakteristieken in ogenschouw genomen 
worden voor de wijken Bospolder en Tussendijken dan lijkt 
het waarschijnlijk dat ook hier een gebrek aan beschikbaar 
water is voor verdamping. Hemelwater wordt in Bospolder 
en Tussendijken direct via het rioolstelsel afgevoerd en er is 
geen oppervlaktewater in de wijken.

Bovendien is de bodem voor 79,5% afgesloten met 
bebouwing, stoepen, pleinen en straten. Alleen op plekken 
begroeid met vegetatie (10%) en in privé tuinen (10,5%) is de 
bodem niet gesloten. Hoewel dat bij privé tuinen niet met 
zekerheid gesteld kan worden. 

Vegetatie

Naast een gebrek aan en de onbereikbaarheid van 
verdampbaar water draagt ook een gebrek aan vegetatie in 
Bospolder en Tussendijken bij aan een verminderde 
verdamping. Uit de literatuurstudie bleek dat het verkoelend 
effect van vegetatie alleen werkt over een beperkte afstand, 
bij een goede positionering in het weefsel en sterker is bij 
grotere oppervlaktes.

In Bospolder en Tussendijken is slechts 10% van het 
oppervlak bedekt met vegetatie. Van deze 10% bevindt een 
groot deel zich in de twee grote parken in het gebied: het 
park 1943 en het nieuwe dakpark. Het overige groen bevindt 
zich aan de randen van de wijken en in enkele semiopenbare 
binnenhoven. In grote delen van de wijken is nauwelijks 
vegetatie aanwezig.
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> 46. De bomenstructuur in Bospolder en Tussendijken

Het gebrek aan vegetatieoppervlak wordt nog enigszins 
gecompenseerd door de 1624 bomen in de wijken. Een 
aantal dat zeer imponerend klinkt en ook op kaart 
indrukwekkend oogt (afbeelding 46). In praktisch alle straten 
van Bospolder en Tussendijken zijn bomen geplant en ook 
op de pleinen en in de parken zijn veel bomen aanwezig.

Een nadere inspectie van het bomenbestand geeft een 
minder florissant beeld. Veel bomen zijn door een verkeerde 
positionering in de straat beperkt in hun groei en zijn 
daardoor klein en hebben maar weinig blad.
Ze leveren dus maar weinig schaduw en kennen een geringe 
verdamping. 

Voor Bospolder en Tussendijken zal het verkoelend effect van 
de aanwezige vegetatie en bomen op veel plekken dan ook 
minimaal zijn. Alleen op plekken met volgroeide bomen en 
in de directe omgeving van het dakpark en het park 1943 
valt een significante verkoeling door verdamping te 
verwachten.

Conclusie

In Bospolder en Tussendijken lijkt een verminderde 
verdamping een voorname oorzaak te zijn voor het 
optredende hitte eiland. Er is nauwelijks vegetatie in de 
wijken en door de afsluiting van de bodem is water 
onbereikbaar.

Het bevorderen van verdamping kan het hitte eiland effect 
van beide wijken significant laten afnemen. Meer 
verdamping vraagt om een forse vergroening van de wijken 
in combinatie met het toegankelijk maken van water voor 
verdamping door het openen van de bodem. 

Materiaalgebruik

Uit de literatuurstudie bleek dat ook het materiaalgebruik in 
de stedelijke omgeving een significante bijdrage levert aan 
de ontwikkeling van een hitte eiland. Veel van de in 
Bospolder en Tussendijken gebruikte materialen hebben een 
lage albedo, een hoge emissiewaarde, een hoge soortelijke 
warmte en geleidend vermogen en zijn minder poreus. Kort 
gezegd weerkaatsen de materialen in de stedelijke 
omgeving minder straling en zetten zij meer straling om in 
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warmte die, soms met vertraging, lokaal de luchttemperatuur 
doet stijgen.

In Bospolder en Tussendijken is slechts 10% van het 
oppervlak bedekt met vegetatie. De overige 90% is op enkele 
tuinen na verhard en bestaat uit straten, pleinen, gevels en 
daken.

Ongeveer 40% van het oppervlakte van Bospolder en 
tussendijken bestaat uit straten, pleinen, stoepen, 
parkeervoorzieningen en andere verharde oppervlaktes. Het 
materiaalgebruik bestaat uit grindtegels, straatstenen en 
asfalt. Allemaal donkere materialen met een lage albedo 
waarde en een hoog warmtegeleidend vermogen.

Naast de warmteontwikkeling die optreedt als gevolg van 
het materiaalgebruik in de openbare ruimte zorgt ook de 
bebouwing voor extra opwarming. In Bospolder en 
Tussendijken bestaat 34,5% van het oppervlak uit 
bebouwing, maar het daadwerkelijke verharde oppervlak van 
de bebouwing is groter. Hier moet namelijk ook de derde 
dimensie, de gevel, meegerekend worden. De bebouwing in 
Bospolder en tussendijken is over het algemeen opgetrokken 
uit bakstenen en zijn bedekt met een pannendak of een 
bitumen dakbedekking. Net als de materialen gebruikt in de 
openbare ruimte hebben ook deze materialen een lage 
albedo waarde en een hoog warmtegeleidend vermogen.  

Conclusie

Ook in Bospolder en Tussendijken is het materiaalgebruik 
een belangrijke oorzaak voor de ontwikkeling van het hitte 
eiland. Het lijkt echter geen haalbare opgave om al deze 
materialen te vervangen. Dat zou simpelweg een te grote en 
kostbare opgave worden. Een betere oplossing voor de 
reductie van de warmteontwikkeling als gevolg van het 
materiaalgebruik in het gebied is door de slechte materialen  
af te schermen van de zonnestraling of the bedekken.

Bij nieuwbouw kan uiteraard wel rekening worden gehouden 
met het materiaalgebruik en de hoeveelheid verhard 
oppervlak.

> 46. De bomenstructuur in Bospolder en Tussendijken
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Ventilatie

Voor een goede spreiding en afvoer van warmte is een 
goede ventilatie van de straten gewenst. Een goede 
ventilatie, ofwel menging van de lucht op straatniveau met 
de lucht boven de stad, blijkt uit de literatuurstudie 
afhankelijk van drie karakteristieken: de oriëntatie van de 
straten op de heersende windrichting, de terreinruwheid en 
de H/B verhouding van de straatprofielen.

Oriëntatie 

Een groot deel van de straten in Bospolder en Tussendijken 
heeft een gunstige oriëntatie op de heersende windrichting 
(zuidwest). Bij een lage windsnelheid mengt de in deze 
straten ontwikkelde warmte zich dan ook goed met de 
hoger gelegen luchtlagen. Maar er zijn ook zones en straten 
in Bospolder en Tussendijken die minder goed georiënteerd 
zijn op de wind. Vooral de straten tussen het historisch 
Delfshaven en de Spanjaardstraat liggen ongunstig. Voor 
deze straten is een goede H/B dan ook essentieel.

Terreinruwheid

De mate waarin windpatronen door het aardoppervlak 
beïnvloedt worden, wordt ook wel de ruwheid van het 
aardoppervlak genoemd. In het stedelijk gebied zorgen 
schuine daken en een variatie in gebouwhoogte en 
profielbreedte voor een verruwing van het oppervlak. Deze 
ruwheid zorgt in het stedelijk gebied voor een betere 
mening tussen de lucht aan het oppervlak en de lucht 
boven de stad. 

Bospolder en tussendijken hebben een bijzonder vlakke 
skyline en maar weinig gebouwen met een schuin dak. Op 
afbeelding 47 is te zien dat alleen de flats in de 
wederopbouwzone en enkele recent gebouwde woontorens 
enige variatie brengen. De bebouwing in Bospolder en 
Tussendijk heeft dan ook maar weinig invloed op de 
windpatronen boven haar oppervlak.

H/B verhouding

Een juiste H/B verhouding geeft een goede ventilatie in 
straten minder goed of slecht georiënteerd zijn op de 
heersende windrichting. Uit de literatuur blijkt dat een H/B 
verhouding van 0,5 ideaal was in de Nederlandse conditie 
> 47. De bebouwingshoogte in Bospolder en Tussendijken
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en dat bij een H/B verhouding van 2 er nauwelijks meer 
menging plaatsvindt. 

De H/B verhoudingen van de straatprofielen in Bospolder en 
Tussendijken liggen over het algemeen tussen de 0,5 en 1,5. 
Een verhouding die een redelijke tot goede menging van 
lucht toelaat. Er zijn slechts enkele straten die een H/B 
waarde hebben van 1,5 of hoger

> 49. H/B verhoudingen in Bospolder en Tussendijken

48. Het H/B profiel 

Conclusie

Wanneer gekeken wordt naar de geometrie van Bospolder 
en tussendijken dan blijkt dat zij redelijk gunstig is voor de 
menging van de verschillende luchtlagen en daarmee de 
verspreiding van warmte. Straten zijn over het algemeen 
goed georiënteerd op de heersende windrichting en of 
hebben een gunstige H/B verhouding. Daarentegen is de 
ruwheid of het in dit geval het gebrek aan ruwheid van het 
gebied minder gunstig.

Het verbreden of heroriënteren van straten lijkt dan ook niet 
noodzakelijk. Mogelijk kan een verruwing van het oppervlak 
voor een nog betere ventilatie zorgen in Bospolder en 
Tussendijken.
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Antropogene warmte

De warmteproductie als gevolg van energieomzettingen van 
de mens is beperkt in Bospolder en Tussendijken. In het 
gebied bevinden zich geen grote fabrieken of bedrijven. 
Bovendien beperkt het aircogebruik zich tot enkele winkels in 
het gebied en zorgen zij daarom slechts zeer lokaal voor een 
verhoging van de luchttemperatuur.

In Bospolder en Tussendijken wordt het grootste deel van de 
vrijkomende antropogene warmte geproduceerd door het 
gemotoriseerd verkeer in de wijken, energieomzettingen in 
de huishoudens en lichaamswarmte. Waarbij de laatste twee 
vooral zorgen voor verhoogde temperaturen in gebouwen. 
Hun impact op straatniveau blijkt uit het Rotterdamse 
onderzoek (Klok, 2010) beperkt. Het gemotoriseerd verkeer 
produceert in Bospolder en tussendijken het meeste warmte 
op straatniveau. 

Conclusie

Een reductie van de ontwikkeling van antropogene warmte in 
Bospolder en Tussendijken is vooral afhankelijk van het 
gemotoriseerd verkeer in de wijk. Een afname van het 
autogebruik is dan ook wenselijk.

Luchtverontreiniging

De direct geproduceerde luchtverontreiniging in Bospolder 
en Tussendijken is beperkt. Er zijn geen grote vervuilers, zoals 
fabrieken, in de wijken aanwezig.

De in Bospolder en Tussendijken ontwikkelde 
luchtverontreiniging is grotendeels terug te voeren tot 
verontreinigingen als gevolg van energieomzettingen in 
huishoudens en het gemotoriseerd verkeer in de wijken. Net 
als bij de productie van antropogene warmte heeft het 
gemotoriseerd verkeer het grootste aandeel.

Conclusie

De ontwikkeling van luchtverontreiniging in Bospolder en 
Tussendijken is net als voor de ontwikkeling van antropogene 
warmte vooral afhankelijk van het gemotoriseerd verkeer in 
de wijk. Een vermindering van de lokaal geproduceerde 
luchtverontreiniging vraagt dan ook om een afname van het 
gemotoriseerde verkeer in de wijk.

50. De auto een bedreiging voor het (leef )klimaat in de wijk
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DEEL 3 ONTWERPVOORSTEL
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ONTWERPVOORSTEL

Het derde deel van dit onderzoek staat in het teken van de 
ontwikkeling van een ontwerpvoorstel voor Bospolder en 
Tussendijken. Een ontwerpvoorstel dat een ruimtelijk antwoord 
geeft op de bestaande opgave voor beide wijken, maar tevens 
zorgt voor een stevige reductie van het hitte-eiland van 
Bospolder en Tussendijken.

Om tot dit ontwerpvoorstel te komen wordt de hitte opgave 
van Bospolder en Tussendijken ingebed in de bestaande 
herstructureringsopgave. Aan de hand van deze bijgestelde 
herstructureringsopgave is vervolgens een ontwerpvoorstel 
gemaakt.

Opgave+

De herstructureringsopgave voor Bospolder en Tussendijken 
heeft als doel om de woonkwaliteit, leefbaarheid en 
aantrekkingskracht van Bospolder en Tussendijken te 
verbeteren. De gemeente Rotterdam wil van Bospolder en 
Tussendijken wijken maken waar mensen wonen vanuit een 
bewuste en positieve keus voor de wijk. Een gebied waar 
huidige bewoners graag willen wonen en nieuwe bewoners 
graag naar toe verhuizen. 

Om dat doel te bereiken zijn verschillende ruimtelijke ingrepen 
in Bospolder en Tussendijken noodzakelijk. Ingrepen die 
inzetten op de diversificatie van de woningvoorraad, de 
opwaardering van de openbare ruimte en het 
voorzieningenniveau in beide wijken. Waarbij met name de 
kwaliteit van de woonomgeving; openbare ruimte en 
voorzieningenniveau, het belangrijkste is.

Aan deze bestaande herstructureringsopgave wordt in dit 
onderzoek een extra ambitie toegevoegd: de mitigatie van het 
hitte eiland van Bospolder en Tussendijken. Een ambitie die 
zoals reeds gesteld niet leidend is voor de toekomstige 
ontwikkeling van Bospolder en Tussendijken, maar deze wel 
van een extra perspectief en kwaliteiten voorziet.

Het toevoegen van deze extra ambitie verandert het hoofddoel 
van de herstructureringsopgave voor Bospolder en 

Tussendijken dan ook niet, maar grijpt de realisatie van de 
bestaande herstructureringsopgave aan om de 
ontwerpmiddelen uit, de in deel één van dit onderzoek 
ontwikkelde, toolbox te realiseren

Verbinden

In deel twee van dit onderzoek zijn zowel de herstructurerings- 
als de hitte opgave uitgebreid besproken. In afbeelding 52 zijn 
beide opgaven nogmaals beknopt weergegeven. 

Wanneer beide opgaven naast elkaar geplaatst worden valt 
direct op dat zij elkaar deels overlappen en dat verschillende 
herstructureringsopgaven ruimte bieden voor de introductie 
van diverse ontwerpmiddelen uit de toolbox. 

Openbare ruimte

Zo gaan beide opgaven uit van een aanzienlijke vergroening 
van Bospolder en Tussendijken en kan de gewenste 
herinrichting van de openbare ruimte aangegrepen worden 
om hemelwater lokaal te verwerken.

Bovendien kan bij de herinrichting van de straten en pleinen 
het aandeel verhard oppervlak teruggebracht worden en kan 
er beter gelet worden op het materiaalgebruik. 

Bebouwing

Ook kan de gewenste renovatie van de bestaande bebouwing 
en de realisatie van diverse nieuwbouwprojecten aangegrepen 
worden om diverse hitte mitigerende maatregelen te treffen.

Bij de ontwikkeling van nieuwbouwprojecten kan rekening 
gehouden worden met de materiaalkeuze en het bouwvolume. 
Bovendien kunnen elementen als een groene gevel en of een 
groen dak eenvoudig in de ontwerpopgave opgenomen 
worden en kunnen de nieuwbouwprojecten, door te variëren 
in bouwhoogte, bijdragen aan de verruwing van de ‘ skyline’ 
van Bospolder en Tussendijken.

Ook de renovatie en het onderhoud van de bestaande 
bebouwing kan aangegrepen worden om mitigerende 
maatregelen te treffen. Bij de renovatie en het onderhoud kan 
gelet worden op het materiaalgebruik en kunnen groene 
gevels en daken toegevoegd worden.

Gemotoriseerd verkeer (auto)

Tot slot kunnen de ambities van de gemeente met betrekking 
tot het verminderen van de verkeersdruk op diverse wegen in 
Bospolder en Tussendijken en de ambitie om het parkeren uit 
het straatprofiel te halen aangegrepen worden om de 
productie van antropogene warmte als gevolg van het 
autogebruik in de wijken te verminderen.
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Openbare ruimte (kwalitatieve impuls)
•	 vergroenen straatprofielen (minder parkeren in de straat)
•	 verblijfskwaliteit straatrprofielen (minder parkeren in de straat)
•	 wijkparkeergarage
•	 meer bomen
•	 kwalitatieve opwaardering van de pleinen en parken

Wonen (nieuwe woontypologiën)
•	 seniorenwoningen / appartementen nabij voorzieningen
•	 grondgebonden woningen
•	 beneden / bovenwoningen
•	 woon- werkruimtes
•	 kwalitatief renoveren van de bestaande bebouwing (huurwoningen)

Winkels & voorzieningen
•	 Winkellinten versterken
•	 Visserijplein als schakel
•	 Nieuw tramlijn over de Grote Visserijstraat
•	 Nieuwbouw ‘Pier 80’ 
•	 stimuleren van kleinschalige bedrijvigheid

Infrastructuur
•	 verkeersdruk verlagen op de Schiedamseweg en de Grote Visserijstraat
•	 herprofilering Schiedamseweg
•	 snelheidsregime in de straten verduidelijken
•	 extra tramlijnen

Meer verdamping
•	 lokale verwerking van het hemelwater
•	 meer vegetatie (positie van de bomen)

Aanpassen materiaalgebruik
•	 aandeel verhard oppervlak verlagen
•	 andere materiaalkeuzes (bij nieuwe ontwikkelingen in de wijk)
•	 materialen afschermen en of bedekken

Verbeteren ventilatie
•	 Variatie in gebouwhoogte

Minder antropogene warmte & luchtverontreiniging
•	 beperking van het gebruik van de auto in de wijk

HERSTRUCTURERINGS OPGAVE               +               OPGAVE HITTE-EILAND

51. Opgave voor Bospolder en Tussendjken
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Ruimtelijke uitwerking
Dit onderzoek heeft de ambitie om een ruimtelijk antwoord 
te formuleren op deze bijgestelde herstructureringsopgave 
en tegelijkertijd de bestaande ruimtelijke stedelijke structuur 
en het karakter van de wijken te behouden en waar mogelijk 
te versterken. Om deze ambitie waar te maken worden 
verschillende ingrepen op verschillende schaalniveaus 
voorgesteld in Bospolder en Tussendijken.

Herinrichting openbare ruimte

De voornaamste ingreep in dit ontwerpvoorstel is het 
verwijderen van het parkeren uit de openbare ruimte. Uit de 
analyse bleek namelijk dat het parkeren in de smalle straten 
een zware wissel trekt op de kwaliteit en bruikbaarheid van 
de openbare ruimte en geen ruimte laat voor de door de 
gemeente gewenste vergroening van de wijken in de weg 
staat. 

Dit onderzoek opteert dan ook voor de bouw van diverse 
wijkparkeergarages. Door de bouw van deze garages komt 
er ruimte vrij op het maaiveld welke gebruikt kan worden 
voor een forse vergroening van de wijk en het verhogen van 
de verblijfskwaliteit en uitstraling van de straten. 

Ook biedt een grootschalige herinrichting van de openbare 
ruimte mogelijkheden voor het treffen van diverse hitte 
mitigerende maatregelen. Zo kan er naast de door de 
gemeente gewenste vergroening bij een volledige 
herinrichting van het maaiveld gelet worden op het 
materiaalgebruik en kan het maaiveld geopend worden 
waardoor hemelwater lokaal in de bodem kan infiltreren.

Wijkstallingsgarages

De wijkstallingsgarages dienen bij voorkeur gerealiseerd te 
worden onder nieuw te bouwen blokken. Eventueel is 
situering onder plein een optie, maar deze oplossing is 
duurder. 

Bovendien kan de realisatie van parkeergarages in 
combinatie met nieuwbouw ingezet worden om de 
woningvoorraad te vernieuwen en gewenste 
woontypologieën aan de wijk toe te voegen.

>52. Herinrchting van de openbare ruimte
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vegetatie openen oppervlak (tijdelijke) waterbergingporositeit oppervlak verhard - onverhard materiaalkeuze
(albedo & warmte 

opslagcapaciteit)

afschermen

53. Herinrchting van de straat
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>54. Sleutelen aan de stedebouwkundige onderlegger

Stedebouwkundige onderlegger

Naast de grootschalige herinrichting van de openbare 
ruimte dragen diverse kleinschaligere ingrepen bij aan de 
realisatie van de herstructureringsopgave. 

Deze kleinschaligere ingrepen zorgen voor de noodzakelijke 
aanpassingen aan de stedebouwkundige onderlegger en 
daarmee de structuur van wijken.

Opwaardering winkelstructuur (nr. 1)

De woonkwaliteit, leefbaarheid en aantrekkingskracht van 
Bospolder en Tussendijken is sterk afhankelijk van de 
voorzieningenniveau in de nabije omgeving. De wijken 
hebben reeds een ruim winkelaanbod, maar uit de analyse 
bleek dat er sprake is van een verschraling van het aanbod 
en leegstand.

Om de vitaliteit en uitstraling van de winkellinten in 
Bospolder en Tussendijken te waarborgen moet de huidige 
winkelstructuur aangepast worden. Dit onderzoek stelt voor 
om de commerciële voorzieningen te concentreren op de 
grote Visserijstraat en op het gedeelte van de 
Schiedamseweg tussen het Visserplein en de Lage Erfbrug 
en het Visserijplein. 

Het gedeelte van de Schiedamseweg tussen het Visserijplein 
en het Marconiplein vervalt als voornaam winkelgebied, 
maar kan zich ontwikkelen tot een zone met gemengde 
functies, met name gericht op kleinschalige bedrijvigheid.

Aanleg tramlijn Grote Visserijstraat (nr. 2)

Om de ontsluiting van Tussendijken met het openbaar 
vervoer te verbeteren en de ontwikkeling van de Grote 
Visserijstraat en het Visserijplein als commercieel lint en 
schakel te stimuleren wordt het traject van tramlijn 21 
verlegd naar de Grote Visserijstraat. 

Gijsingflats (nr. 3)

Hoewel de Ghijsingflats een zekere cultuurhistorische 
waarde hebben lijkt een sloop onvermijdelijk. De zone wordt 
in de plannen en visies van de gemeente constant 
aangemerkt als ontwikkelingsgebied.
De gemeente heeft de ambitie om op de plaats van de flats 
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In plaats van de zogenaamde ‘urban villa’s’ wordt een 
ontwerp met twee gesloten bouwblokken voorgesteld. Ook 
aan dit project wordt een wijkstallingsgarage toegevoegd.

Herstructurering pleinruimte ‘De Schans’ (nr. 8)

Het huidige plein ‘De Schans’ is ontstaan door de sloop van 
een aantal woningen uit een bouwblok en heeft aan beide 
kopse zijden nooit fatsoenlijke pleinwanden gekregen. Ook 
is in de huidige situatie de pleinruimte erg klein en wordt 
het plein grotendeels in beslag genomen door een 
sportveld. 

Door de sloop van de restanten van het bouwblok en de 
bouw van een nieuw blok kan het plein vergroot en beter 
vormgegeven worden. Bovendien biedt de bouw van een 
nieuw blok kansen voor de introductie van de gewenste 
nieuwe woontypologieën en kan onder het nieuwe 
bouwblok een wijkstallingsgarage gerealiseerd worden.

Bouwblokken

Tot slot wordt de woningvoorraad verbetert en 
gediversifieerd door diverse sloop- nieuwbouwprojecten en 
een grootschalige renovatie van de bestaande bebouwing.

Nieuwbouw

De sloop- en nieuwbouwprojecten worden gerealiseerd als 
onderdeel van de hiervoor beschreven ingrepen op het 
systeem en de ruimtelijke onderlegger van de wijk. De 
nieuwbouwprojecten worden dus ingezet voor de realisatie 
van de wijkparkeergarages en om lokaal de ruimtelijke 
structuur aan te passen.

De realisatie van deze nieuwbouwprojecten biedt kansen 
voor de introductie van de gewenste woningtypen 
(beneden/bovenwoningen, grondgebonden woningen en 

een nieuw woonmilieu met vooral grondgebonden 
woningen te realiseren en tegelijkertijd enkele knelpunten 
in het gebied op te lossen. Bij de sloop van de Ghijsingflats 
kunnen enkele verbroken verbindingen tussen Bospolder en 
Tussendijken herstelt worden en kunnen er betere 
straatwanden gerealiseerd worden aan het park 1943 en de 
Schiedamseweg.

In dit onderzoek wordt deze opgave meegenomen en 
ingezet voor de realisatie van een betere verbinding tussen 
het Visserijplein en de Schiedamseweg en de aanleg van een 
wijkparkeergarage.

Herinrichting Visserijplein plus nieuwbouw ‘Pier 80’ (nr. 4)

Het Visserijplein moet als schakel gaan fungeren tussen de 
winkellinten van de Grote Visserijstraat en de 
Schiedamseweg. Hiertoe dient het plein voorzien te worden 
van hoogwaardige randbebouwing, een goede aansluiting 
op de Schiedamseweg en een sterk programma met winkels 
en voorzieningen.

Bij de herinrichting van het plein wordt gekozen voor de 
sloop van ‘Pier 80’. Het huidige wijkcentrum is te klein en is 
versleten. De voorzieningen in het wijkcentrum dienen wel 
terug te komen op het plein.

Aanleg schoolplein ‘Hogendorpschool’ (nr. 5)
Door de Mathenesserdijk af te sluiten tussen de Jan 
Krijffstraat en de Noordschans ontstaat ruimte voor de 
aanleg van een schoolplein voor de Hogendorpsschool. 

Herinrichting+ Schiedamseweg (nr. 6)

Het huidige profiel van de Schiedamseweg is versleten en 
voldoet niet. Er is nauwelijks ruimte voor fietsers en de 
stoepen zijn te smal voor het winkelend publiek. Bovendien 
is de Schiedamseweg momenteel een te verleidelijke route 
van het Marconiplein naar het centrum. Voorgesteld wordt 
om het profiel van de Schiedamseweg van gevel tot gevel te 
herzien.

Alternatief plan nieuwbouwproject ‘De Punt’ (nr. 7)

Uit de analyse bleek dat het nieuwbouwplan ‘De Punt’ 
afbreuk doet aan het karakter van Bospolder. Voorgesteld 
wordt om het detonerende ontwerp voor de nieuwbouw 
tussen de Puntstraat en de Hudsonstraat te herzien. 

groene gevels groene dakenmateriaalkeuze

bouwvolume variatie in bebouwingshoogte

(albedo & warmte 
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appartementen voor starters en senioren) en komt als 
vervanging voor versleten of ongewenste bebouwing.

Bij de ontwikkeling van de nieuwbouwprojecten worden 
diverse hitte mitigerende maatregelen voorgesteld. Er wordt 
rekening gehouden met het warmte verspreidend 
vermogen en de albedo waarde van de materialen, het 
bouwvolume en de projecten worden voorzien van groene 
daken en waar mogelijk groene gevels. Ook worden er 
enkele hoogteaccenten toegevoegd ter verruwing van de 
‘skyline’ van Bospolder en Tussendijken.

Renovatie & privatisering

Naast de nieuwbouwprojecten draagt een grootschalige 
renovatie bij aan het opvoeren van de kwaliteit en uitstraling 
van de woningvoorraad in Bospolder en Tussendijken. Vooral 
de blokken uit de stadvernieuwing kunnen een opknapbeurt 
goed gebruiken.

Deze renovatie van de woningvoorraad kan gebruikt worden 
om groene daken en gevels te realiseren en het 
materiaalgebruik aan te passen.

Ook kan de verkoop van woningen door de corporaties 
bijdragen aan de diversificatie van de woningvoorraad en de 
kwaliteit en aantrekkingskracht van de wijken. De 
koopwoningen kunnen nieuwe en andere bewoners naar de 
wijken lokken en daarmee hun levendigheid en 
aantrekkingskracht vergroten.

55. Inzetbare ontwerpmiddelen op blokniveau



64



65

0 25 50 100 200 meter

Legenda

Gras

Struiken

Groene daken

Stoepen

Nieuwbouw

Bomen

0 25 50 100 200 meter

Legenda

Gras

Struiken

Groene daken

Stoepen

Nieuwbouw

Bomen

> 56. Ontwerpvoorstel Bospolder & Tussendijken

Ontwerpvoorstel
Aan de hand van de bijgestelde herstructureringsopgave en 
de voorgestelde ingrepen is voor de wijken Bospolder en 
Tussendijken een ontwerpvoorstel gemaakt. Een 
ontwerpvoorstel dat een significante reductie van het hitte 
eiland van Bospolder en Tussendijken koppelt aan een 
verhoging van de leefbaarheid en woonkwaliteit van beide 
wijken. 

Het ontwerpvoorstel bestaat uit een grootschalige 
herinrichting en vergroening van de openbare ruimte, de 
sloop en nieuwbouw van verschillende bouwblokken en 
het wijkcentrum ‘Pier 80’, de aanleg van groene daken en 
gevels en de bouw van diverse wijkparkeergarages. 

Over het algemeen volgt en versterkt het ontwerpvoorstel 
de bestaande ruimtelijke structuur en het karakter van 
Bospolder en Tussendijken. Nieuwbouwprojecten 
vervangen bestaande bouwblokken. 

Ook worden de detonerende ontwerpen voor urban villa’s 
in het nieuwbouwproject ‘De Punt’ vervangen door twee 
gesloten bouwblokken en wordt door de sloop en 
nieuwbouw van de restanten van het bouwblok aan het 
plein ‘de Schans’ de ruimtelijke structuur verbeterd en de 
pleinruimte vergroot. 

Een uitzondering op deze aanpak is het voorstel voor de 
ontwikkeling van vier bouwblokken tussen de 
Schiedamseweg en het park 1943. Deze vier bouwblokken 
zijn voorgesteld als vervanging voor de vijf galerijflats en 
veranderen lokaal de ruimtelijke structuur. De bouwblokken 
zorgen voor een nieuwe sterke wand aan de 
Schiedamseweg en het park 1943 en herstellen enkele 
verbroken verbindingen tussen Bospolder en Tussendijken.
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Stedebouwkundige onderlegger

De gewenste aanpassingen aan de stedebouwkundige 
onderlegger komen in dit ontwerpvoorstel terug in de vorm 
van drie projecten (afbeelding 57), welke hieronder kort 
besproken zullen worden. Te beginnen met het nieuwe 
schoolplein voor de G.K. Hogendorpschool.

Pleinruimte G.K. Hogendorpschool

De G.K. van Hogendorpschool gesitueerd op de hoek van 
de Mathenesserdijk en de Jan Kruijffstraat  mist al jaren een 
schoolplein, waardoor de scholieren in de pauzes 
samendrommen op de smalle stoep voor de ingang. 
Het ontbreken van een schoolplein is onlangs geëscaleerd 
in een conflict tussen de school en omwonenden. De 
gemeente zoekt dan ook naar een mogelijkheid voor de 
aanleg van een plein in de buurt van de school.

58. Pleinruimte G.K. Hogendorpschool57. Drie structurele ingrepen
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60. Wederopbouwzone (Ghijsingflats en Visserijplein)

Door de Mathenesserweg tussen de Jan Kruiffstraat en de 
Noordschans op te breken ontstaat ruimte er ruimte voor 
een nieuw schoolplein. Voorgesteld wordt om het plein te 
combineren met een park dat als buffer fungeert tussen de 
schoolgangers en de buurtbewoners.

Pleinruimte ‘De Schans’

Uit de analyse bleek dat het plein ‘De Schans’ kwaliteiten 
ontbeerd en dat de ruimtelijke opzet te wensen over laat. 
Het plein dat ontstond door de sloop van een aantal 
woningen uit een bouwblok is klein, heeft doordat zij niet 
gekoppeld is aan de 1e Schansstraat een decentrale positie 
in de buurt en heeft aan de twee kopse kanten nooit 
fatsoenlijke pleinwanden gekregen. 

Door de sloop van de restanten van het bouwblok en de 
bouw van een nieuw blok ontstaat  er een volwaardig 
nieuw buurtplein, met een goede aanhechting aan de 
buurt.

Wederopbouwzone (Gijsingflats en Visserijplein)

Uit de analyse van de wijken en de ambities van de 
gemeente bleek dat herstructurering van het Visserijplein 
en het daarop gelegen wijkcentrum ‘Pier 80’ en de zone met 
de Gijsingflats onvermijdelijk is.
Het Visserijplein ontbeert echte pleinwanden en heeft op 
marktdagen na geen echte functie. Bovendien is zij in haar 
huidige vorm eerder een barrière dan een schakel tussen de 
Schiedamseweg en Grote Visserijstraat. Ook is het 
wijkcentrum ’Pier  80’ te klein en versleten.

De Gijsingflats doorbreken het traditionele blokkenpatroon 
van de wijken, waardoor de straten niet meer geheel door 
wanden begeleidt worden. Dit zorgt vooral aan de 
Schiedamseweg voor een onduidelijk beeld. Bovendien 

blokkeren de flats enkele routes tussen Bospolder en 
Tussendijken, hebben zij geen relatie met het ‘park 1943’.

In dit ontwerpvoorstel zijn deze knelpunten en problemen 
opgelost door de sloop van ‘pier 80’en de Gijsingflats en de 
bouw van vijf nieuwe blokken. De nieuwe blokken zorgen 
voor nieuwe wanden aan het plein, het park en de 
Schiedamseweg en herstellen het traditionele 
blokkenpatroon van de wijken.

Door de bouw van een nieuw, groter volume op het 
Visserijplein ontstaat de mogelijkheid om naast het 
wijkcentrum ook winkel en horecaoppervlak aan het plein 
toe te voegen.
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61. Projecten in Bospolder en Tussendijken

Nieuwbouwprojecten

De nieuwbouwprojecten zijn ondergeschikt aan de 
structurele ingrepen in de wijken. Ze zorgen in de eerste 
plaats voor de mogelijkheid om wijkparkeergarages te 
realiseren en op plaatsen de stedebouwkundige 
onderlegger aan te passen.

De projecten 2,3,4 en 9 zijn onderdeel van de drie zojuist 
besproken ingrepen op de stedebouwkundige onderlegger. 
Project 8 bestaat uit twee bouwblokken die voorgesteld 
worden ter vervangen van de qua typologie en uitstraling 
ongeschikt bevonden ‘Urban villa’s’.  De projecten 1,5,6,7 en 
10 vervangen blokken of delen van blokken van een lage 
kwaliteit, een povere uitstraling of een ongewenste 
woontypologie. 

Samengesteld bouwblok

Alle projecten, met uitzondering van project 2, hebben het 
samengestelde bouwblok als basis. De projecten vervangen 
één of enkele eenheden in een bestaand bouwblok of 
bestaan uit de realisatie van één of enkele samengestelde 
bouwblokken. Project 5 ontstaat door de sloop van twee 
bouwblokken.

In de nieuwe bouwblokken worden verschillende 
woontypologieën samengevoegd, waardoor elk blok een 
rijke mix aan appartementen, beneden/bovenwoningen en 
grondgebonden woningen bevat. Bij de projecten 5 en 10 
wordt een gezamenlijke binnentuin voorgesteld. Deze 
projecten zijn gebaseerd op de blokken van het Java Eiland 
in Amsterdam.

Met uitzondering van project 2 wordt aan elk project een 
wijkparkeergarage toegevoegd, welke verdiept, half verdiept 
of bovengronds gerealiseerd kan worden. Voorwaarde is wel 
dat de bouwblokken een duidelijke connectie hebben met 
de straat. Er mogen dus geen bovengrondse parkeergarages 
grenzen aan de straat.

ontwerpmiddelen

Elk nieuwbouwproject wordt uitgevoerd met een groen dak. 
Bovendien dient er bij elk project gelet te worden op het 
materiaalgebruik en worden er waar mogelijk groene gevels 
gebruikt. 



69

0 25 50 100 200 meter

1

Projecten

Taandersstraat

Nieuwbouw basisschool

Parkblok

Visserijplein

Jan Kruisstraat

Blokmakersstraat A

Blokmakersstraat B

‘De punt’

De Schans 

3de Schansstraat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2 3
4

5
6

7

8

9

10

0 25 50 100 200 meter

1

Projecten

Taandersstraat

Nieuwbouw basisschool

Parkblok

Visserijplein

Jan Kruisstraat

Blokmakersstraat A

Blokmakersstraat B

‘De punt’

De Schans 

3de Schansstraat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2 3
4

5
6

7

8

9

10

0 25 50 100 200 meter

1

Projecten

Taandersstraat

Nieuwbouw basisschool

Parkblok

Visserijplein

Jan Kruisstraat

Blokmakersstraat A

Blokmakersstraat B

‘De punt’

De Schans 

3de Schansstraat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2 3
4

5
6

7

8

9

10

62. Drie voorbeelden van nieuwbouwprojecten in Bospolder en Tussendijken en hun parkeeroplossing
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63. Parkeervoorzieningen in Bospolder en Tussendijken

Parkeervoorzieningen

De voornaamste ingreep in dit ontwerpvoorstel is het 
verwijderen van het parkeren uit het straatprofiel. Het 
verwijderen van het parkeren uit het straatprofiel maakt het 
mogelijk een kwalitatieve impuls te geven aan de openbare 
ruimte en tal van hitte mitigerende maatregelen in te 
zetten.

Momenteel is 5% van het totale oppervlak van Bospolder en 
Tussendijken ingericht als parkeerruimte en kunnen er 
ongeveer 2200 auto’s op het maaiveld geparkeerd worden. 
Door de bouw van elf parkeergarages (afbeelding 56) onder 
de nieuwbouwprojecten kan een groot deel van dit 
parkeren op maaiveld verdwijnen. 

In dit ontwerpvoorstel is slechts 2% van het totale 
oppervlak van Bospolder en Tussendijken ingericht als 
parkeerruimte en bevinden de resterende parkeerplaatsen 
op het maaiveld zich aan de hoofdstraten (bijlage 7) en in 
de bredere straten van Bospolder en Tussendijken.

Extra voordelen

Naast het vrijspelen van ruimte in de straten heeft deze 
ingreep nog enkele voordelen. Doordat de auto niet meer 
voor de deur geparkeerd wordt zal het autoverkeer in de 
woonstraten aanzienlijk afnemen en kunnen de rijbanen 
behoorlijk versmald worden.

Ook zorgt het verwijderen van het parkeren en de daarmee 
gepaard gaande afname van het autoverkeer in de wijk er 
voor dat de woonstraten meer geschikt worden als 
verblijfs- en speelruimte en wordt er lokaal minder 
antropogene warmte en fijnstof ontwikkeld. 
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Herinrichting straatprofielen

Door het parkeren uit het straatprofiel te halen, kunnen de 
straten volledig opnieuw ingericht worden. Enerzijds levert dit 
de gemeente de gewenste vergroening van het straatprofiel 
en een verhoging van de verblijfskwaliteit. Anderzijds biedt de 
herinrichting van het straatprofiel veel mogelijkheden voor de 
toepassing van hitte mitigerende maatregelen. Ook kan bij 
een herinrichting van het straatprofiel de overgang tussen 
openbaar en privé beter vorm gegeven worden.

Voor de herinrichting van de straten in Bospolder en 
Tussendijken zijn richtlijnen, in de vorm van principeprofielen, 
opgesteld die vorm geven aan deze ambities (afbeeldingen 
57 en 58). Deze richtlijnen worden hieronder kort besproken.

Richtlijnen

In de nieuwe straatprofielen wordt zo min mogelijk ruimte 
gereserveerd voor de auto. De daadwerkelijke straat heeft dan 
ook de minimale breedte van 3 meter. Een breedte die nog 
net voldoende ruimte biedt aan vuilniswagens, 
brandweerwagens en ander groot materieel. De 
overgebleven ruimte wordt gevuld met twee stoepen, elk van 
2,5 meter breed, twee ‘overgangszones’ van elk 1 meter breed 
en een groenstrook met bomen aan de zonnige kant van de 
straat. Waar dat mogelijk is wordt de groenstrook als wadi 
aangelegd voor extra wateropslag.

In smalle straten vervalt de groenstrook met bomenen in  
brede straten kan juist een extra groenstrook of parkeren aan 
het straatprofiel toegevoegd worden. 

Het streven bij de herinrichting van de straten is om zo veel 
mogelijk vegetatie en bomen toe te voegen aan het 
straatprofiel. Bij het plaatsen van bomen in de straat moet 
men wel rekening houden met hun invloed op de menging 
van de lucht in de straat met de lucht boven de stad. Een 
onderzoek naar het effect van bomen op de verspreiding van 
luchtverontreiniging in het straatprofiel toonde aan dat in 
straten die haaks op de heersende windrichting 
gepositioneerd zijn bomen remmend werken op de menging 
van de lucht in de straat met de lucht boven de stad (Grömke, 
2010). In dergelijke straten moeten bomen dan ook verder uit 
elkaar geplaatst worden.

> 64 Toekomstig straatprofiel

12,5 -15 m
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65. Principeprofielen voor Bospolder en Tussendijken
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> 66. Visualisatie van het nieuwe straatprofiel
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Tussen de gevel en de stoep wordt een ‘overgangszone’ 
voorgesteld om een betere overgang tussen openbaar en 
privé te realiseren. Deze ‘overgangszone’ zet de bebouwing los 
van de straat en fungeert als een soort van voortuin voor de 
bewoners. Ze blijft eigendom van de gemeente, maar 
bewoners kunnen haar wel gebruiken om bijvoorbeeld een 
bankje neer te zetten of plantenbakken. De ‘overgangszone’ 
voegt verblijfsruimte en levendigheid toe aan de straat. 
Bovendien kan deze zone gebruikt worden voor het 
aanplanten van klimplanten. 

Materiaalgebruik

De straten, stoepen en overgangszone worden allen 
uitgevoerd in waterdoorlatende verharding. Waterdoorlatende 
verharding laat hemelwater ter plaatse infiltreren en bestaat 
uit een toplaag van poreuze stenen, poreus asfalt of stenen 
met een verbrede voeg, met daaronder een fundering van 
steenslag die tevens fungeert als buffer voor de infiltratie. 
Voor wegen met een laag gebruik is deze fundering 25 cm 
dik, wegen met een hoog gebruik hebben een fundering van 
35 cm (Febrestal, 2012). 

Voor de herinrichting van de straten in Bospolder en 
Tussendijken is gekozen voor een waterdoorlatende steen in 
de woonstraten en poreus asfalt in de hoofdassen. Voor de 
stoepen wordt een grijze steen gebruikt en voor de 
overgangszone en de straten een rode.

Pleintje op de hoek van de Korfmakersstraat en de Haringpakkersstraat

Stadsnatuur Overgangszone tussen openbaar en privé

Wilde bloemen in de straat [23]Groenstrook in de straat [22]

Hofje tussen de flats aan de Gijsinglaan

Groen in de stad [21]Overgangszone openbaar- privé

67. Referentiebeelden voor de herinrichting van de straten

Poreuze stenen [20]
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>68. Groenstructuur Bospolder en Tussendijken

1830 Bomen (+206)

10 % vegetatie (+2%)

+ groene gevels?

Vegetatie

Door de herinrichting van de straten en het vergroenen van 
de trambaan in de Spanjaardstraat wordt er veel vegetatie aan 
de wijk toegevoegd. Bovendien kunnen er veel nieuwe 
bomen geplaatst worden en zijn er bij de herinrichting van de 
straten maatregelen getroffen die de groei en ontwikkeling 
van de nieuwe en reeds aanwezige bomen bevorderen.

Afbeelding 61 toont de nieuwe groenstructuur van Bospolder 
en Tussendijken. De herinrichting van de straten zorgt er voor 
dat in alle straten bomen geplant kunnen worden en er in 
veel straten ruimte is voor een groenstrook. Het resultaat is 
dat de versteende wijk fors vegroend wordt en het groen 
goed verspreid is over de wijken, wat zeer gunstig is voor haar 
verkoelend effect. 

Door de ontwerpingrepen is het aandeel groen in de wijken 
met 2% toegenomen. 10% van het totaal oppervlak van 
Bospolder en Tussendijken bestaat nu uit vegetatie. Dat is 28% 
meer groen oppervlak ten opzichte van de huidige situatie. 
Een toename met een significant verkoelend effect, want uit 
de modelmatige studies naar he hitte eiland van Rotterdam 
bleek dat een toename van 10% groenoppervlak een 
verkoelend effect van 1ºC heeft (Harmelen, et.al, 2011). De 
toename van groen oppervlak in Bospolder en Tussendijken 
levert volgens dit onderzoek dus een temperatuur reductie 
van 2,8ºC.

Daarbovenop komt de extra verkoeling van de 206 extra 
bomen die in dit ontwerpvoorstel opgenomen zijn. Zij zorgen 
voor meer verdamping en werpen schaduw op de gevels en 
straten

Groene gevels & daken

Dit ontwerpvoorstel gaat uit van een verdere vergroening van 
de wijk door de aanleg van groene gevels en daken. Een 
vergroening die niet zo maar gerealiseerd kan worden door 
de gemeente, maar in overleg zal moeten gebeuren met de 
eigenaars van de betreffende panden. Maar de gemeente kan 
de aanleg van groen daken wel stimuleren. Zo heeft de 
gemeente Rotterdam al een subsidieprogramma voor de 
aanleg van groene daken. Voor elke m² groen dak krijgt men 
in Rotterdam €25,-  subsidie (Groene daken Rotterdam).
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>69. (potentiële) Groene daken

6% groene daken (nieuwbouw)

29% groene daken (renovatie)

Daarnaast kan de gemeente de aanleg van groene daken op 
nieuwbouwprojecten verplicht stellen.

Voorgesteld wordt om bij de vergroening van gevels gebruik 
te maken van klimplanten. Het gebruik van klimplanten is 
relatief goedkoop en ze behoeven weinig onderhoud. 
Bovendien groeien ze snel en hoeven er geen significante 
aanpassingen gedaan te worden aan de gevel. Er is alleen 
ruimte nodig om de klimplanten te plaatsen. Bij de 
herinrichting van de straten is er ruimte gereserveerd voor het 
planten van klimplanten.

De aanleg van groene daken is minder eenvoudig, maar kan 
in Bospolder en Tussendijken zeer lonend zijn. Alleen het 
gebruik van groene daken bij de voorgestelde 
nieuwbouwprojecten zorgt al voor een toename van het 
aandeel groen op het totaaloppervlak van 6%. Wanneer ook 
de platte daken van de bestaande bebouwing een groen dak 
krijgen kan het groen oppervlak in de wijken fors toenemen 
tot wel 35% van het totaaloppervlak.

Naast de dialoog die de gemeente aan moet gaan met de 
eigenaars van de panden is er bij de aanleg van groene daken 
nog een andere parameter waar rekening mee gehouden 
moet worden. De aanleg van een groen dak zorgt voor extra 
gewicht op het dak. Of de panden in Bospolder en 
Tussendijken deze extra last aan kunnen is onduidelijk. Dit zou 
per pand berekend moeten worden door een constructeur.

De aanleg van groene gevels en daken kan een grote bijdrage 
leveren aan de mitigatie van het hitte eiland in Bospolder en 
Tussendijken. Meer vegetatie betekent meer verdamping en 
de groene gevels en daken bedekken gevels en daken die nu 
veel warmte ontwikkelen. Maar draagt ook bij aan de 
verbetering van de uitstraling van de bebouwing in beide 
wijken. 

Hemelwater

Het bevorderen van verdamping in het stedelijk gebied vraagt 
naast het vergroenen van Bospolder en Tussendijken om een 
andere verwerking van het hemelwater in de wijken. Voor een 
optimale reductie van het hitte eiland door verdamping is 
water onontbeerlijk. Het vasthouden van hemelwater in 
Bospolder en Tussendijken is essentieel. De run off van 
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hemelwater moet dan ook tot het minimum beperkt worden. 
Om dit te bereiken moet hemelwater lokaal opgenomen dan 
wel verwerkt worden.

Dit ontwerpvoorstel gaat uit van een volledige ontkoppeling 
van de hemelwaterverwerking van het rioleringssysteem. 
Hemelwater wordt in dit ontwerpvoorstel lokaal in de bodem 
geïnfiltreerd. Enerzijds gebeurt dit door het openen van het 
oppervlak door het verwijderen van de afsluitende 
bodembedekker. Er wordt meer groen oppervlakte aan de 
wijk toegevoegd. Anderzijds gebeurt dit door bij de 
herinrichting van de openbare ruimte de gesloten bestrating 
te vervangen door waterdoorlatende verharding. 

Beide ingrepen zorgen er voor dat 55% van de bodem van 
Bospolder en Tussendijken geopend wordt. Dit zou voldoende 
moeten zijn om al het hemelwater lokaal te kunnen 
verwerken. 

Piekbelasting

Om problemen bij plotselinge hevige regenval te voorkomen 
wordt in dit ontwerpvoorstel gebruikt gemaakt van extra 
waterberging. Hierdoor kan bij hevige regenval het 
hemelwater tijdelijk opgeslagen worden om vervolgens 
vertraagd geïnfiltreerd te worden in de bodem.

In dit ontwerpvoorstel worden brede groenstroken in de 
straten ingericht als wadi’s en worden de sportvelden op de 
pleinen verdiept aangelegd waardoor zij fungeren als een 
waterplein.
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>70. Hemelwaterverwerking in Bospolder en Tussendijken
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3,5 % Tijdelijke wateropslag (28.000 m²)
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Hitte mitigatie
Dit ontwerpvoorstel poogt het hitte-eiland effect te 
reduceren binnen de ambities van de bestaande 
herstructureringsopgave van Bospolder en Tussendijken. Nu 
het ontwerpvoorstel besproken is rest dan ook de vraag of 
dit voorstel leidt tot een serieuze reductie van het hitte-
eiland effect van Bospolder en Tussendijken.

Maar ook op deze vraag is, net als op de vraag hoe groot het 
hitte-eiland effect van beide wijken feitelijk is, geen concreet 
antwoord te geven. Het is met de voor dit moment 
beschikbare wetenschappelijke kennis onmogelijk om 
concrete waardes te kunnen geven. Dus ook hier kan er 
slechts naar de karakteristieken van de wijken gekeken 
worden. 

Uit de analyse  bleken een fors verminderde verdamping en 
de extra warmte ontwikkeling door het materiaalgebruik de 
voornaamste oorzaken voor het hitte-eiland effect van 
Bospolder en Tussendijken. De hitte opgave voor dit 
ontwerpvoorstel bestond dan ook uit het bevorderen van 
verdamping en het reduceren van warmteontwikkeling als 
gevolg van het materiaalgebruik in Bospolder en 
Tussendijken.

Verdamping

Uit het literatuuronderzoek bleek dat een verminderde 
verdamping veroorzaakt wordt door een verstoring van de 
kleine watercyclus in de stedelijke omgeving. Een verstoring 
als gevolg van een gebrek aan vegetatie en verdampbaar 
water in de stedelijke omgeving.

Dit ontwerpvoorstel stelt het herstel van de kleine 
watercyclus centraal. En richt zich op het vergroenen van de 
wijken en het aanpassen van hun waterverwerkingssysteem.

Verschillende ingrepen zorgen voor een aanzienlijke 
toename van de hoeveelheid vegetatie in en een goede 
spreiding van vegetatie over de wijken. En door het gebruik 
van poreuze materialen in de openbare ruimte en het 
terugbrengen van de fractie verhard ten faveure van 
vegetatie kan hemelwater lokaal opgevangen en verwerkt 
worden. 

< 71. Een wadi in een straat in Seatle [24]

Samen dragen deze maatregelen bij aan het herstel van de 
kleine watercyclus. Het Het valt dan ook te verwachten dat 
er door verdamping meer inkomende straling omgezet 
wordt in latente warmte, waardoor er minder straling 
omgezet wordt in voelbare warmte.

Materiaalgebruik

Verschillende ingrepen uit dit ontwerpvoorstel zorgen voor 
een aanzienlijke afname van de fractie verhard in de wijken 
Bospolder en Tussendijken. Ook is een groot deel van de 
resterende fractie verhard poreus en wordt door het gebruik 
van groene gevels en daken en het strategisch planten van 
bomen een aanzienlijk deel van de fractie verhard 
afgeschermd voor de inkomende straling.

Het valt dan ook te verwachten dat er minder warmte 
ontwikkeld wordt als gevolg van het materiaalgebruik.

Conclusie

Wanneer er gekeken wordt naar de nieuwe karakteristieken 
van de wijken mag er een significante reductie van het hitte-
eiland effect verwacht worden. Er zal namelijk meer 
inkomende straling omgezet worden in latente warmte 
(verdamping) en minder extra warmte ontwikkeld worden 
als gevolg van het materiaalgebruik.
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TERUGBLIK

Dit onderzoek hield zich bezig met de vraag hoe in de 
praktijk gewerkt kan worden aan de mitigatie van een 
hitte-eiland. Een vraag die naast de vertaling van de 
wetenschappelijke kennis over het hitte-eiland effect naar 
concreet toepasbare maatregelen vraagt om het inpassen 
van de mitigatie van het hitte eiland in de ruimere opgave 
voor de stedelijke omgeving. De mitigatie van het hitte-
eiland wordt namelijk niet als een prangende opgave gezien 
en moet dan ook verbonden worden aan zwaarder wegende 
belangen.

Dit onderzoek had dan ook twee doelen. Het eerste doel was 
om de wetenschappelijke kennis om te zetten in concrete 
ontwerpmiddelen die ingezet kunnen worden bij de 
mitigatie van een hitte eiland. Het tweede doel was om aan 
de hand van een case, in dit geval de wijken Bospolder en 
Tussendijken, te onderzoeken hoe deze ontwerpmiddelen 
ingepast kunnen worden in de toekomstige stedelijke 
vernieuwing en deze waar mogelijk van een extra impuls 
kunnen voorzien.

Doel 1 - Ontwerpmiddelen

Uit de bestudering van relevante onderzoeken, artikelen, 
boeken en rapporten bleek dat de voornaamste oorzaken 
voor en daarmee de voornaamste maatregelen tegen de 
ontwikkeling van een hitte-eiland bekend zijn. 

De voornaamste oorzaken voor de ontwikkeling van een 
hitte-eiland zijn een verminderde verdamping van water en 
het materiaalgebruik in het stedelijk gebied. Daarnaast 
zorgen de stedelijke geometrie, de ontwikkeling van meer 
antropogene warmte en luchtvervuiling in het stedelijk 
gebied in mindere mate voor extra warmte.

De mogelijke maatregelen ter mitigatie van een hitte-eiland 
spelen in op de kennis van de oorzaken die ten grondslag 
liggen aan haar ontwikkeling. Bij de mitigatie van een hitte 
eiland moet er dan ook ingezet worden op het stimuleren 
van de verdamping van water, het aanpassen van het 
materiaalgebruik en de stedelijke geometrie en op het 

terugdringen van de ontwikkeling van antropogene warmte 
en luchtverontreiniging.

Voor elk van deze maatregelen zijn in de literatuur 
ontwerpmiddelen gevonden. Samen vormen zij een toolbox 
die ingezet kan worden bij de mitigatie van een hitte-eiland.

Maar bij de bestudering van de relevante onderzoeken, 
artikelen, boeken en rapporten bleek dat hoewel de 
oorzaken en maatregelen bekend zijn er nauwelijks concrete 
kennis is over hun effect op de warmteontwikkeling. Het is 
dan ook niet mogelijk om voor een maatregel aan te geven 
hoe veel temperatuurverlaging zij oplevert. Bovendien is er 
vooralsnog nauwelijks onderzoek gedaan naar het effect dat 
de maatregelen op elkaar hebben.

Doel 2 – hitte mitigatie in de praktijk

Hoewel de stad Rotterdam op het gebied van onderzoek 
naar haar hitte-eiland een van de koplopers is in Nederland, 
is over het hitte-eiland van de stad Rotterdam nog maar 
weinig bekend. De eerste onderzoeken uitgevoerd door TNO 
tonen aan dat de stad Rotterdam een hitte-eiland heeft en 
dat grote delen van de stad significant warmer zijn dan de 
omliggende landelijke gebieden, maar leveren geen concrete 
waardes op. 

Aan de hand van de onderzoeken van TNO kan er dan ook 
geen concrete waarde gegeven worden voor het hitte-eiland 
effect van de wijken Bospolder en Tussendijken en is het niet 
mogelijk om de oorzaken voor de ontwikkeling van deze 
extra warmte te specificeren.

Om toch een beeld te krijgen van de oorzaken die 
verantwoordelijk zijn voor het hitte-eiland effect van 
Bospolder en Tussendijken is gekeken naar de ruimtelijke 
karakteristieken van de wijken. Daaruit valt af te leiden dat 
ook in Bospolder en Tussendijken een gebrek aan vegetatie 
en verdampbaar water en het materiaalgebruik in de wijken 
de voornaamste oorzaken zijn voor de verhoging van de 
temperatuur.  
 
Omdat de mitigatie van het hitte-eiland effect in Bospolder 
en Tussendijken geen prioriteit heeft is zij gekoppeld aan de 
lopende herstructureringsopgave. Het inpassen van de hitte 
opgave in de bestaande herstructureringsopgave voor 
Bospolder en Tussendijken bleek goed mogelijk doordat de 

ambities van de  herstructurering deels aansloten op die van 
de hitte opgave. 

Maar om tot een significante reductie van het hitte eiland in 
Bospolder en Tussendijken te komen moesten de ambities 
van de herstructureringsopgave wel opgerekt en aangevuld 
worden. Het uiteindelijke ontwerpvoorstel realiseert dan ook 
de herstructureringsopgave voor en een significante reductie 
van het hitte eiland in Bospolder en Tussendijken, maar 
vraagt om radicalere ingrepen in beide wijken dan 
vooralsnog noodzakelijk geacht worden.

De mitigatie van het hitte eiland van Bospolder en 
Tussendijken vraagt dan ook om een extra inspanning. Of 
deze extra inspanning te rechtvaardigen valt is onzeker. Wel 
zorgen de ingrepen voor een aanzienlijke impuls van de 
woonkwaliteit, aantrekkingskracht en leefbaarheid van beide 
wijken. 

Aanbevelingen

Dit onderzoek laat zien hoe met de huidige kennis van 
hitte-eilanden in de praktijk gewerkt kan worden aan de 
mitigatie van een hitte-eiland. Maar het onderzoek toont 
vooral ook aan dat er vooralsnog onvoldoende kennis is om 
tot een concrete oplossing te komen. Hieronder volgen 
enkele aanbevelingen voor verder onderzoek.

(wetenschappelijk) Onderzoek naar hitte eilanden

Dit onderzoek laat zien dat het onderzoek naar de mitigatie 
van het hitte-eiland effect in de Nederlandse steden nog in 
de kinderschoenen staat. Met uitzondering van recente 
onderzoeken naar het hitte-eiland van Rotterdam en Arnhem 
is er nog nauwelijks onderzoek gedaan naar de grootte en 
ruimtelijke verdeling van de hitte-eilanden van de 
Nederlandse steden. 

Bovendien blijkt uit de literatuurstudie dat het met de 
huidige kennis van het hitte-eiland effect en mogelijke 
mitigerende maatregelen onmogelijk is om tot een concrete 
mitigatiestrategie te komen. Het is ondanks de vele 
(modelmatige) onderzoeken niet mogelijk om het effect van 
de hitte mitigerende maatregelen te voorspellen of in een 
concrete temperatuurdaling te vatten. Bovendien is het 
onduidelijk wat het effect van de verschillende maatregelen 
is op elkaar.
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Verder onderzoek naar zowel het hitte-eiland van de 
Nederlandse steden als de oorzaken en mogelijke 
maatregelen is dan ook noodzakelijk. 

Toolbox uitwerken / aanvullen

Hoewel de ontwikkelde toolbox wat betreft mitigerende 
ontwerpmiddelen op hoofdlijnen vrij compleet is kan zij op 
bepaalde vlakken nog verder worden aangevuld. In dit 
onderzoek zijn bijvoorbeeld, deels omdat zij minder invloed 
hebben, de mogelijkheden om de ontwikkeling van 
antropogene warmte en luchtverontreiniging te verlagen 
nauwelijks uitgewerkt. Verder onderzoek kan mogelijk nog 
andere ontwerpmiddelen aan het licht brengen.

Daarnaast kunnen de gevonden ontwerpmiddelen op tal van 
manieren toegepast worden in het stedelijk weefsel. Zo zijn 
er diverse mogelijkheden om een tijdelijke wateropvang te 
realiseren en zijn er diverse mogelijkheden om een gevel te 
vergroenen. Dergelijke uitwerkingen van de 
ontwerpmiddelen in de praktijk kunnen mogelijk als 
verdieping aan de toolbox toegevoegd worden.

Integrale opgaven

Ook blijkt uit dit onderzoek dat er een zekere mate van 
overlap zit tussen de maatregelen die noodzakelijk zijn voor 
de mitigatie van het hitte-eiland effect en andere (klimaat)
opgaven in de stedelijke omgeving. Zo bleek dat voor de 
mitigatie van een hitte-eiland een andere omgang met 
hemelwater gewenst is. Een andere omgang die ook ingezet 
kan worden bij het oplossen van problemen omtrent 
wateroverlast. 

Bovendien moet de mitigatie van een hitte-eiland, doordat 
zij een lage prioriteit kent, gerealiseerd worden als onderdeel 
van in dit geval een reeds lopende herstructurering.  

Het is dan ook zaak om in de stedelijke omgeving te werken 
aan integrale oplossingen. Klimaatopgaven als wateroverlast 
en in de in dit onderzoek centraal staande hitte opgave 
dienen toegevoegd te worden aan de bestaande stedelijke 
opgaven.

Meer case studies

Dit onderzoek toont aan dat de mitigatie van een hitte-eiland 
zeer locatie specifiek is. Enerzijds komt dit doordat de 

oorzaken voor de ontwikkeling van een hitte-eiland per 
locatie verschillen en anderzijds komt dit doordat de 
inpassing van mitigerende maatregelen sterk afhankelijk is 
van de lokale omstandigheden. 

Bovendien zorgt de noodzakelijke koppeling van de mitigatie 
van een hitte-eiland aan zwaarder wegende opgaven per 
gebied voor een eigen opgave.

Om de mogelijkheden van de inpassing van de mitigerende 
ontwerpmiddelen te toetsen zouden dan ook meer case 
studies gedaan moeten worden. Het is zeer goed mogelijk 
dat bij deze studies geheel andere resultaten en oplossingen 
boven komen drijven.
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Bijlage 1 Bospolder & Tussendijken
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72. Bospolder en Tussendijken in Rotterdam
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73. Straatnamen in Bospolder en Tussendijken
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Bijlage 2 Artikel TROUW

74. Artikel Trouw [25]
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Bijlage 3 Inventarisatie (Kaarten) Eenheden
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75. Bebouwingseenheden in Bospolder en Tussendijken
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76. Woonprogramma in Bospolder en Tussendijken
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79. Straatprofielen in Bospolder en Tussendijken
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Bijlage 4 Historisch kaartmateriaal

81. Topografische kaart van Rotterdam, 1901 [26]
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82. De grondpolitiek van de gemeente Rotterdam: gearceerd de te koop 
aangeboden percelen tegen Schiedam aan, 1913. [27]
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83. Uitbreidingsplan voor Rotterdam door G.J. de Jongh, 1903. [28]
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84. Uitbreidingsplan Nieuw Mathenesserpolder uit 1915: niet uitgevoerd. [29]
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Bijlage 5 Parkeertellingen Bospolder & Tussendijken

85. Parkeertellingen Rotterdam [30]
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Bijlage 6 Ruimtegebruik Bospolder & Tussendijken

± 76 ha ± 50 % Privé (bebouwing 34,5 %  & tuinen 10,5 %) ± 15 % Infrastructuur(wegen 12,5%  & 2,5 % rambanen, bushaltes en 
fietspaden)

86. Ruimtegebruik in Bospolder en Tussendijken
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± 20 % Stoepen & (school) pleinen ±  5 % Parkeren ±  8 % vegetatie
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Bijlage 7 extra kaarten ontwerp
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87. Nieuwe wegenstructuur Bospolder en Tussendijken
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88. Nieuwe ON net in Bospolder en Tussendijken
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89. De nieuwe winkelstructuur van Bospolder en Tussendijken


