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Huiswerkopdracht

GROEN TEGEN HIT TE IN HOOGBOUW



Aanta l k lachten over  h i tte neemt toe,  voora l t i jdens hete zomers .

In  sommige complexen z i jn meer klachten dan in  andere complexen.  Vaak z i jn deze complexen door  hun
l igg ing(b i jvoorbeeld in  een binnenstedel i jk gebied met  wein ig water  en groen) ,  or iëntat ie (b i jvoorbeeld
gevel op het  zu iden)  of  gebouwkenmerken
(b i jvoorbeeld veel g las of  gebrek aan spuivoorz ien ingen)  extra  kwetsbaar voor hittek lachten.

Alwel heeft a ls ambit ie om meer groen toe te voegen in  wi jken en buurten om de leefbaarheid en
biodivers i te i t te vergroten.

Ongeveer de he l f t van het  bez i t van Alwel bestaat u i t gestapelde bouw.

Alwel heeft ook gemengde complexen binnen de portefeui l le .  

Behalve voor noodzakel i jk onderhoud is  er  vaak geen geld  gereserveerd binnen de VvE en moeten al le  
e igenaren instemmen met de maatregelen.
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C10475 BELLENAKKER 
ST.  IGNATIUSSTRAAT,  BREDA

•126 woningen

•Bouwjaar 1996

•13 verd iepingen

•Parkeren op e igen terre in

•Energie- index (gemiddelde)  1 ,36 ( label  B)

•TO ju l i (gemiddelde)  2 ,40 (schatt ing) ;  

min.  0 ,19 ( tussenl igg ing ,  tussenverdieping) ,  

max.  9 ,09 (kopl igg ing ,  bovensteverdieping

•Groot  onderhoud(koz i jnvervanging)  gepland in  2030
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Knoppen om aan te draaien:

Raamgrootte aanpassen zeer effectief

Buitenzonwering zeer effectief

Overstekken effectief

Bouwmassa effectief
Zomernachtventilatie / 

spuiventilatie effectief

Keuze type glas effectief

Ventilatiesysteem beperkt effectief
Oriëntatie zonder 

zonwering effectief

Oriëntatie met zonwering Beperkt effectief

Invloed bewoners effectief

Grijze maatregelen tegen hittestress, Grootste 
TO-juli remmers 

Advies om wel te doen:
• Zo vroeg mogelijk het risico op temperatuuroverschrijding berekenen.
• Prioriteer op: Vermijden/beschermen, Verdrijven/minimaliseren 

en pas daarna  afkoelmogelijkheden.
• Passieve maatregelen, zoals buitenzonwering, meenemen.

Advies om niet te doen:
• Airco → dit kan de temperatuuroverschrijding wel wegnemen, maar dit zorgt 
voor problemen bij het voldoen aan de BENG eisen.



•Hoe zorgen we voor draagvlak onder bewoners? 

(Wat is je doel? Hieronder: Gemeenschappelijke tuin om koele ruimte te bieden op hete
dagen)

• Zichtbare pilotprojecten- inzetten op leefbaarheid en comfort

• Communicatie is de basis voor geïnformeerde en enthousiaste bewoners

• Bewoners actief betrekken bij tuinontwerp

• Actieve inzet belonen – Groene helden / goed voorbeeld creëren.
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•Welke afspraken maken we in het huurcontract?

Afhankelijk wat je wilt bereiken - bij Privétuinen bijvoorbeeld inzetten op percentage 

verhouding groen/grijs

Gemeenschappelijke tuin – beheer/behoud

Ook hier is communicatie belangrijk, wat is je doel?
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•Hoe voorkomen we overlast van het groen (bijvoorbeeld insecten in de woning)?

• Biedt een ruimte aan die een volledig ecosysteem bediend

• Stel Eisen waar aan de buitenruimte moet voldoen en welke soorten je graag wilt
aantrekken.

• Zorg dat een soort zijn volledige levenscyslus in de omgeving kan doorlopen (Rups,
pop, vlinder)

• Plaagsoortregulatie door ruimte voor natuurli jke vijanden (Mug vs.
gierzwaluw/vleermuis.

Overleg met een hovenier, stadsecoloog of specialist hoe de buitenruimte hiervoor
goed ingericht kan worden.
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