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Context / maatschappelijk probleem
De hittegolf in de zomer van 2003 heeft in Nederland
ongeveer 1400 tot 2200 hitte-gerelateerde doden geëist.
Verwacht wordt dat als de gemiddelde mondiale temperatuur zal stijgen als gevolg van klimaatverandering, er ook
vaker weerextremen zullen voorkomen, zoals hittegolven.
Stedelijke gebieden worden hierdoor het meest getroffen,
omdat de temperatuur in stedelijke gebieden gemiddeld
al hoger is dan in de omliggende landelijke gebieden. Dit
fenomeen staat bekend als het hitte-eilandeffect (UHI,
urban heat island).
Wat is al bekend, wat niet?
Mensen worden op verschillende manieren door hitte
beïnvloed. Bij een combinatie van een hoge temperatuur,
lage windsnelheid en hoge luchtvochtigheid kan de bevolking te kampen krijgen met thermische stress. Mogelijke
gevolgen van hittestress zijn een verhoogd sterftecijfer,
ziekenhuisopnames, slaapstoornissen, een afname van de
arbeidsproductiviteit, een verminderd gevoel van welbevinden en een toename van agressief gedrag. Naast directe effecten op de gezondheid heeft hitte ook een indirect
effect: een warmer klimaat leidt tot meer luchtverontreiniging en daarmee tot meer schade aan de gezondheid.
Bovendien leidt de hitte door het gebruik van airconditioning tot een grotere energievraag, wat een verhoogde
CO2-emissie tot gevolg heeft.
Kernvragen
•	Is er in Rotterdam sprake van een hitte-eiland? Zo ja,
in welke delen van de stad is dit het grootst?
• In hoeverre leidt een hitte-eiland tot hittestress?
• Waardoor wordt het hitte-eilandeffect veroorzaakt?
•	Welke mogelijkheden zijn er om het hitte-eilandeffect
in Rotterdam te reduceren?
•	Welke inwoners van Rotterdam hebben last van
hittestress?

Onderzoek
Binnen dit project zal het hitte-eilandeffect in de stad
Rotterdam worden gemeten en geanalyseerd om zowel de
huidige als toekomstige omvang, oorzaken en mechanismen
te kunnen bepalen. Er wordt een schatting gemaakt van de
invloed van hitte op het thermisch comfort en de volksgezondheid, waarbij we ons richten op de meest risicovolle
gebieden in de stad en op kwetsbare groepen, zoals ouderen. Tot slot wordt gekeken naar mogelijkheden ter vermindering van het hitte-eilandeffect, de hittestress en de
daaruit voortvloeiende gevolgen.
• Gedragsmaatregelen (aanpassing van de levensstijl)
•	Oplossingen op gebouwniveau (gebouworiëntatie,
materialen, etc.)
•	Oplossingen op stadsniveau (stadsplanningsstrategieën:
gebouwdichtheden, stedelijk, groen en water, etc.)
De meest relevante (no-regret) opties of strategieën voor
de stad Rotterdam zullen uiteen worden gezet, inclusief
een aanbeveling met betrekking tot de implementatie van
de strategieën in de praktijk.
Betrokken stakeholders
Gemeente Rotterdam, SBR, Wageningen UR Alterra,
Deltares, GGD Rotterdam, TNO en Hoogheemraadschap
Schieland en Krimpenerwaard.
Wat is het resultaat en voor wie?
•	Meetgegevens en analyse van het huidige hitte-eilandeffect in de stad Rotterdam
•	Inzicht in de omvang van de huidige en toekomstige
hittestress en de daaruit voortvloeiende gevolgen voor
Rotterdam
•	Omschrijving van strategieën voor het reduceren van
het hitte-eilandeffect, de hittestress en de daaruit
voortvloeiende gevolgen
•	Beleidsinstrument voor het vaststellen van aanpassingsmaatregelen in de praktijk
•	Wetenschappelijke artikelen
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