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Afgelopen zomer extreme hittegolf

• Bij minimaal 5 zomerse dagen > 25°C of hoger, waarvan 3 dagen > 30°C of hoger is er 
sprake van een hittegolf.

• Door klimaatverandering gaat dit vaker voor komen.

• Bij een hittegolf zijn helaas beperkte maatregelen te nemen door de huurder en 
verhuurder.

• Met stakeholders samen nadenken over leefbaarheid van steden, bijvoorbeeld door het 
plaatsen van meer groen in de stad. 
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Warmteontwikkeling woningen 

• Temperatuurstijging in woningen is onvermijdelijk als gevolg van de klimaatverandering. 

• Woningen die goed zijn geïsoleerd, houden de warmte vast. In de winter is dat de 
bedoeling, dat zorgt voor lagere stookkosten. In de zomer leidt dat tot warmteopslag.

• In de zomer is het belangrijk de warmte van buiten niet naar binnen te halen.

• Wij geven huurders tips.
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Wat zegt de wet?

• De wet en het bouwbesluit 2012 voor bestaande woningen, noemt geen maximale 
temperatuur. 

• De bestaande woningen van Ymere zijn gebouwd volgens het bouwbesluit geldend in 
het jaar van de afgifte van de bouwvergunning.

• Sinds 1 juli 2020 zijn er voor nieuwbouw woningen regels in het bouwbesluit opgenomen, 
bestaande woningen hoeven hieraan niet te voldoen.
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Hoe gaat Ymere hiermee om?

• Volgens de wet en het bouwbesluit is warmteontwikkeling in woningen als gevolg van de 
klimaatverandering in beginsel geen gebrek aan een woning. 

• Ymere plaatst standaard geen hulpmiddelen om warmteontwikkeling ten gevolge van de 
klimaatverandering te verminderen.

• Als de temperatuur van een woning, tijdens 300 uur achter elkaar, gemiddeld meer dan 
26,5°C is, terwijl de buitentemperatuur vele malen lager is, spreken we van een 
bijzondere situatie. In landelijke uitspraken van de geschillencommissie, is dit incidenteel 
aangehouden, als er inderdaad sprake was van een bijzondere situatie. Dit is geen norm 
volgens de wet en/of het bouwbesluit.

• Ymere heeft een stappenplan ontwikkeld
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Stappenplan Ymere
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Stap 1 
Toelichting (brief 1)

oorzaak en gevolg de 
woning

Tips 

voor de woning en de 
huurder zelf

Registratie

Invullen adres op 
totaallijst

Nader onderzoek 
(brief) 

met 
Vastgoedregisseur 

(maatwerk)

Aanhoudende klacht 

contact opnemen met 
Vastgoedregisseur  

Stap 2
Conclusie

bespreken met 
Vastgoedregisseur



Nader onderzoek (maatwerk)

Aanhoudende hoge temperaturen in de woning, zelfs als het buiten al voor langere tijd flink is 
afgekoeld?  Samen met de huurder gaat de Vastgoedregisseur op onderzoek uit. 

Gedurende 14 dagen, wordt de binnen- en buitentemperatuur op vaste tijden gemeten:
• in de ochtend (tussen 08:00-10:00 uur)
• in de middag (tussen 14:00-16:00 uur)
• in de avond (tussen 19:00 en 21:00 uur)

• Wat is het verschil tussen de binnen- en buitentemperatuur? 
• Hoe goed kan de woning zichzelf koelen? 
• Wordt warmte meer vastgehouden als normaliter te verwachten?
• Is op basis hiervan met de woning iets speciaals aan de hand?
• Samen op zoek naar wat is er dan speciaal aan de woning?
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Registratie meldadressen
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Ymere houdt de meldingen bij in een overzicht om 
“verbanden” in complexen te zien.



Vragen ?
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• Lees de website van het RIVM, www.rivm.nl/hitte/wat-te-doen-bij-hitte

• Drink water, thee of koffie, matig het gebruik van alcohol.

• Uzelf koel houden. Blijf in de schaduw en beperk inzet in de middag (tussen 12:00 
en 18:00 uur)

• Zorg voor elkaar. Let bij warm weer extra op mensen die uw hulp kunnen 
gebruiken

• Sommige medicijnen kunnen bij warm weer leiden tot gezondheid problemen. 
Overleg hierover met uw apotheek of huisarts.

Tips (voor u zelf)
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Tips (voor uw woning)
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Overdag warm

(buiten > binnen) 

dichthouden ramen, 
deuren en 
ventilatieroosters

Na zonsondergang 
koeler (buiten < binnen) 

openen ramen, deuren en 
ventilatieroosters

Verduisterende 
gordijnen overdag dicht. 

Maak gebruik van 
zonwering, een parasol of 
een zonnescherm. 

Beperk gebruik van 
apparaten, deze geven 
warmte af bij gebruik. 

Airconditioners
verbruiken veel energie en 
zorgen voor meer warmte 
op straat. Gebruik liever 
een ventilator. 


