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Iedereen kent het global warming eff ect op 
aarde. Door CO2 uitstoot, broeikasgassen e.d. 
s� jgt de temperatuur op aarde. Wat vrijwel 
veel mensen niet weten is dat het probleem 
zich in steden, op het gebied van warmte, vele 
malen groter is dan op het pla� eland. Dit 
wordt ook wel het Stedelijk hi� e-eiland eff ect 
genoemd. 

Het stedelijk hi! e-eiland eff ect is het fenomeen 
dat de temperatuur in steden hoger ligt dan in 
het omliggende gebied. Dit kan in de meest 
extreme gevallen zelfs oplopen tot een 
temperatuurverschil van +20˚C, wat zorgt voor 
een onaangenaam lee$ limaat voor de mens. 

Het verminderen van de stedelijke hi! e-
eilanden zal in de toekomst steeds meer 
prioriteit en aandacht krijgen. In Europese 
landen en Noord-Amerika wordt er al aandacht 
aan besteed. Dit in tegenstelling tot tropische 
landen waarvan je zou zeggen dat het probleem 
juist daar sterker aanwezig is. 

"Inleiding"
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De � jd van praten over de klimaatverandering 

is voorbij. Nu moet er worden opgetreden. Dat 

zei VN-topman Ban Ki-moon vandaag in het 

VN-gebouw in New York aan het begin van een 

top over de gevolgen van de klimaatverandering.

De Amerikaanse president Barack Obama zei op 

de top dat China en zijn land het voortouw moeten 

nemen in de ac% es voor vermindering van de 

uitstoot van broeikasgassen. 'Dat is iets wat grote 

landen moeten doen', zei hij. Obama ontmoe! e 

dinsdag de Chinese vicepremier Zhang Gaoli. De VS 

en China behoren tot de landen die het meest 

verantwoordelijk zijn voor de opwarming van de 

aarde. 

Bron: Algemeen Dagblad 23-9-2014

Er verdwijnen veel meer diersoorten dan er 

bijkomen, en het is onze schuld. Tot die 

alarmerende conclusie komen Amerikaanse 

onderzoekers in het wetenschappelijke � jdschri   

'Conserva� on Biology'.

'Soorten sterven duizend keer sneller uit sinds 

de mens onze planeet ingrijpend begon te 

veranderen', meldt Stuart Pimm, ecoloog aan Duke 

University.

Volgens de studie zou er jaarlijks maar één op de 

% en miljoen diersoorten mogen verdwijnen. 

Vandaag zijn dat er naar scha&  ng duizend tot 

% enduizend keer meer. 'Zonder de mens zou er per 

millennium maar één vogelsoort verdwijnen. In de 

afgelopen 500 jaar waren dat er maar liefst 150.' 

Hoog % jd om de biodiversiteit opnieuw 

bovenaan de agenda te plaatsen, vindt Pimm. 'Het 

is zoals met ster( ecijfers of belas% ngen: ze zijn 

misschien onvermijdelijk, maar we houden ze liefst 

zo laag mogelijk.'

Bron: Algemeen Dagblad 23-9-2014

Diersoorten 
verdwijnen in 
alarmerend tempo

Tijd van praten 
over klimaat is 

voorbij
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Recente artikelen
Het gebruik van aircondi� oning in 

steden kan de omgevingstemperatuur 's 

nachts met meer dan 1 graad Celsius doen 

s� jgen. Dat blijkt uit Amerikaans 

onderzoek in het Journal of Geophysical 

Research.

WARM ZEG – 

In de zomer draait de airco vaak op volle 

toeren om binnenruimtes af te koelen. 

Ironisch genoeg blijken de toestellen 

tegelijk een merkbare invloed te hebben 

op de nachtelijke buitentemperatuur in 

steden. Uit onderzoek van de Arizona State 

University blijkt dat die met meer dan 1 

graad Celsius kan s! jgen door 

airco-gebruik.

Hi" e-eiland

De onderzoekers simuleerden het eff ect 

van aircondi! oners in vier verschillende 

scenario's. Zelfs bij de meest conserva! eve 

instellingen bleek de airco de nachtelijke 

temperatuur te doen s! jgen met 0,25 tot 

0,5 graden Celsius. In een meer realis! sche 

simula! e steeg het temperatuurverschil 

tot meer dan 1 graad, en bij intensief 

gebruik zelfs tot 1,5 graden.

De onderzoekers wijzen erop dat 

aircondi! oning dus een belangrijke 

bijdrage levert aan het zogenaamde hi" e-

eilandeff ect, waarbij steden merkbaar 

hogere temperaturen vertonen dan het 

pla" eland. Ze pleiten ervoor om 

oplossingen te zoeken voor de restwarmte 

van toestellen, bijvoorbeeld om water op 

te warmen of te koken.

Bron: Oneworld.nl 13-06-2014

De hi  egolf in augustus 2003 hee!  

in heel Europa meer dan 70.000 

mensen het leven gekost. Vooral 

vrouwen en ouderen werden het 

slachtoff er van de extreem hoge 

temperaturen, maar de autoriteiten 

hebben dit onvoldoende onder ogen 

gezien....

Dat blijkt uit een Franse studie die is 

gepresenteerd op een conferen! e van 

de ereldgezondheidsorganisa! e 

(WHO) die donderdag en vrijdag in het 

Duitse Bonn is gehouden.

De coördinator van de studie, Jean-

Marie Robine van het 

onderzoeksins! tuut Inserm, stelt dat 

in het vervolg beter in de gaten moet 

worden gehouden wat de eff ecten van 

het extreme zomerweer op de 

volksgezondheid zijn. In de zomer van 

2003 s! erven in Frankrijk en Italië 

ongeveer 20.000 mensen meer dan in 

andere jaren.

Bron: De Volkskrant 23-03-2007

Hi  egolf 2003 kos  e 
70.000 Europeanen 
het leven

Airco maakt steden 
warmer

33

Stedelijk hitte-eiland effect

Het landelijk gebied

Stad
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De opwarming van de aarde neemt 

een aantal temperatuurproblemen met 

zich mee. Het stedelijke hi� e-eilanden 

eff ect is hiervan een groot probleem. 

Dit is een probleem waar weinig 

aandacht aan wordt besteed, terwijl de 

gevolgen steeds groter zullen worden, 

zoals het vaker voorkomen van 

overlijden aan hi� estress.

Uit het onderzoek (Stedelijke hi! e-

eilanden in de tropen) is naar voren 

gekomen dat het toepassen van een 

vegeta" edak de beste maatregel is om het 

stedelijke hi! e-eiland te doen 

verminderen. De beplan" ng die aanwezig 

is op het groendaksysteem zorgt voor een 

verlaging van de omgevingstemperatuur 

door het opnemen van de zoninstraling en 

de langdurige warmte-uitstraling te koelen 

d.m.v. het transpireren van planten. 

Tevens is geconcludeerd dat dakpannen 

de grootste warmte-uitstraling hebben 

(van de verschillende soorten aanwezige 

dakmaterialen). Hier is een op" maal 

groendaksysteem voor ontwikkeld, zodat 

de bestaande dakpannen eenvoudig zijn te 

vervangen voor een groendak. Het 

groendaksysteem bestaat uit 

vegeta" epannen. Deze vegeta" epannen 

worden bij renova" e eenvoudig beves" gd 

op de bestaande panla! en van gebouwen. 

Het groendaksysteem is bestand tegen 

droogte en hevige regenbuien en is 

zodoende toepasbaar in het gehele 

tropische klimaat.

Het plan

Oorzaken stedelijke hi� e-eilanden

Absorp" e van 

kortgolvige lichtstraling

Refl ec" e van kortgolvige 

lichtstraling
Urban Canyon Antropogene warmte

Snelle afvoer van 

regenwater
Sky view factor Toename van de bevolking
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Met het toepassen van een groendaksysteem wordt er niet alleen een behaaglijker stadsklimaat 

gecreëerd voor bewoners en toeristen, maar worden ook de kosten en het milieu bespaard. De 

natuur wordt naar de stad toegebracht waar op uitstervende/bedreigde  diersoorten van kunnen 

profi teren.

Om dit onderzoek ook daadwerkelijk te bewerkstelligen zijn er nog een hoop zaken die gedaan 

dienen te worden. Zo dient het groendaksysteem op loca" e getest te worden om o.a. de 

samenstelling van het groendak te bepalen en de werking van de planten te aanschouwen in het 

desbetreff ende klimaat.

Hee&  u interesten, ideëen of vragen? wij zijn te bereiken op ons e-mail adres op de achterzijde van 

dit boekje.
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Groene dakpan

De groene dakpan die wij voor ogen hebben om toe te passen in de tropen.

Dit groendaksysteem dient aan minimale eisen te voldoen en brengt vele voordelen met 

zich mee, zoals beschreven in de a! eelding hieronder.
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Door het toepassen van het 

groendaksysteem worden de stedelijke 

hi" e-eilanden in de tropen verminderd. Dit 

brengt een ke#  ngreac$ e op gang (fi guur 

1). Mensen hoeven minder te koelen in hun 

woning, wat ervoor zorgt dat er minder 

warmte in de stad wordt afgegeven door 

airco’s, waardoor het stedelijke hi" e-

eiland weer een stukje wordt verminderd. 

Wanneer de temperatuur 1 graden daalt 

zal het totale koelvermogen met 2 procent 

dalen. Het verlagen van het stedelijk hi" e-

eiland zorgt er dus niet alleen voor dat er 

minder hi" estress bij mensen optreedt, 

maar ook dat de energiekosten van de 

gebruiker voor koelen daalt.

Het toepassen van vegeta$ edakpannen 

in de tropen hee&  vele voordelen. Het 

belangrijkste is dat het stedelijke hi" e-

eiland wordt verminderd waardoor de stad 

behagelijker wordt voor mensen en de  

kans op hi" estress afneemt. Hiernaast zijn 

er nog vele voordelen op het gebied van 

economie, milieu, sociaal en het 

groendaksysteem.

Het toepassen van een op$ maal 

groendaksysteem in de tropen zorgt voor 

tevredenheid bij de gebruiker, overheid en 

toerisme.

fi g 1. Vermindering stedelijk hi" e-eiland eff ect door het toepassen van een op$ maal groendak
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Waarom het stedelijk hitte-
eiland verminderen?

Door een stedelijk hi� e-eiland 

kunnen verschillende problemen/

gevolgen ontstaan op gebied van:

• Gezondheid;

• Energieverbruik;

• Slijtage aan materialen;

• Vermijding van de stad door     

 bewoners en toeristen. 

De twee grootste problemen zijn de 

gezondheid en het energieverbruik van de 

mens in de stad. Door de warmte kunnen 

mensen hun lichaamswarmte niet goed 

afvoeren en kunnen daardoor oververhit 

raken. Deze aandoening wordt omschreven 

als hi! estress. Mensen raken sneller 

geïrriteerd en kunnen huidaandoeningen 

krijgen, zoals; jeuk, hi! ekramp, hoofdpijn, 

concentra" everlies, ect. In het ergste geval 

kan hi! estress leiden tot overlijden. In 

Birmingham (Verenigde Staten) is 

bijvoorbeeld het ster# ecijfer ten gevolge 

van de hi! e 5 per 100.000 mensen per 

zomer. Deze ster# ecijfers gaan over 

mensen die geboren zijn na 1990. De cijfers 

van ouderen die sterven aan hi! e zijn 

onbekend, maar gezien ouderen gevoeliger 

zijn voor temperatuurwisselingen zal het 

ster# ecijfer hoger zijn dan bij jongeren. 

Het CBS (Centraal Bureau voor Sta" s" ek) 

hee#  onderzoek gedaan in Nederland hoe 

dodelijk een hi! egolf kan zijn. Hierbij is 

naar de zomertemperatuur gekeken van de 

laatste der" g jaar. De gemiddelde 

maximumtemperatuur over die periode 

was 22,3 graden. Bij elke graad boven dat 

gemiddelde overleden 33,5 meer mensen 

per week. Wanneer de 30 graden werd

bereikt s" erven 258 mensen meer dan bij 

22,3 graden. Dat zijn mensen die anders 

niet zouden zijn overleden in dezelfde 

periode dan wanneer de temperatuur 22,3 

graden zou zijn.

Het tweede grote probleem van 

stedelijke hi! e-eilanden is het 

energieverbruik van de mens. Door de 

toenemende temperatuur in de stad 

dienen gebouwen steeds meer gekoeld te 

worden om behaaglijk te zijn. Wanneer de 

temperatuur in een stad 0,6 graden s" jgt, 

dan moet er 2% meer gekoeld worden per 

jaar. Een woning van 65m2 in Aruba 

verbruikt ongeveer 16.000 kWh aan 

koeling. Wanneer de temperatuur 0,6 

graden s" jgt zal er 320 kWh meer worden 

verbruikt aan koeling. Een airco gee#  veel 

verkoeling in een woning. Het nadeel van 

een airco is dat deze warmte afgee#  aan de 

stad. Door deze extra warmte s" jgt de 

temperatuur in de stad.
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Gevolgen stedelijke hi� e-eilanden


