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Casus 7 - Ham IV

Toelichting Casus:
Het gaat hier om de oplevering van twee type woningen, opgeleverd in 2021. De 
bewoners hebben aangegeven problemen te ervaren met hitte in de woning 
tijdens de warme maanden.
Probleemstelling:
Voor de type LLB woning geeft de bewoner aan dat de lichtkoepel in de 
aanbouw veel zonlicht doorlaat, waardoor het erg warm wordt. De lichtkoepel is 
aangebracht om te voldoen aan de daglicht toetredingseis in het bouwbesluit.

Voor de type Alphen woningen worden ook hitteklachten aangegeven. Deze 
Deze woningen zijn in een productie hal gemaakt en binnen een dag 
op locatie in elkaar gezet/geplaatst. 
Slapen/douchen/installatieruimte/bergkast op begane grond. Op de 
1e verdieping is de woonkamer en de keuken.

Kansen:

A. Rekening houden met de zon oriëntatie welke maatregelen hier 
doeltreffend zijn voor verschillende woningen.

B. Groen in de wijk, de gemeente vraagt 70m2 per woning. Graag 
advies mbt groen en klimaat adaptieve inrichting voor dit 
nieuwbouwplan.



A. Maatregelen afhankelijk van zonoriëntatie

• Zonlicht dat door ramen binnen straalt wordt direct omgezet in warmte 

• Veel licht (hoge LTA-waarde) wordt als fijn ervaren en is vastgelegd in het bouwbesluit

• Ramen zorgen voor veel zoninval tijdens een hittegolf zorgt dit voor hittestress

• ‘s Zomers staat de zon hoog aan de hemel gedurende de dag dus dakramen zijn funest.

• Ramen op het oosten en westen veroorzaken tijdens de zomer meer zoninval en zijn daardoor belangrijk 

om zonwering aan te brengen. Op het zuiden is een overkap doeltreffend om de hoge zon niet door de 

ramen naar binnen te laten komen.

• Het effect van zonwering is groter aan de buitenzijde van het raam: dus bij hitteklachten zet in op (buiten) 

zonwering / screens, raamfolie en eventueel metallic binnen gordijnen

• Daarnaast is doorspuien hier erg belangrijk om hitte uit het gebouw te ventileren

• Tegenoverstaande ramen of deuren die open kunnen zorgt voor een hogere luchtbeweging

• Vergeet de zonwering van de gevelramen niet: met name op oost, west en zuid oriëntatie



NKWK Handreiking hitte in de woning
B

r
o

n
: N

K
W

K
 h

a
n

d
r

e
ik

in
g

 h
itte

 in
 d

e
 w

o
n

in
g



De ramen op de west / oost orientatie zijn extra gevoelig voor zoninval 
tijdens de zomer, waardoor hitte gevormd wordt binnen de woning die 
er vervolgens slecht uit kan.

Voor deze ramen moet een oplossing worden gezocht door middel van 
zonwering (screens, uitklapbare wering of raamfolie). Het nadeel van 
folie is dat het ook in de winter zoninval tegenhoud waardoor de 
energiekosten hoger kunnen uitvallen, bovendien is de lichttoetreding 
permanent lager (allicht in conflict met bouwbesluit)

Het nadeel van screens en uitklapbare zonwering is dat hier een 
gedragselement bij komt kijken, waar een corporatie niet volledige 
controle over heeft. Dit vraagt dus om duidelijke communicatie naar 
de bewoner wanneer en hoe de zonwering te gebruiken.

Ook kan door het plaatsen van bomen in de straat schaduw worden 
gecreëerd op de gevels en daken. Dit is ook een effectieve manier van 
verkoeling. Uiteraard moet een boom wel een kruimbreedte / hoogte 
hebben waarbij dit ook echt effect kan hebben op de verkoeling van 
de woning.

Het nadeel is dat de boom niet te dicht tegen de woning kan staan in 
verband met stormschade risico en toegankelijkheid voor 
gevelonderhoud. Vaak wordt 3 meter afstand van een boom tot de 
gevel als minimum vereist in het plan van eisen pakket.

Woningen met oost/west oriëntatie 



Casus 7 – Kansen Alphen woningen
• Dakpannen en bakstenen absorberen erg veel hitte, dit veroorzaakt ook het 

stedenhitte eiland effect (UHI). Dit zorgt ook voor een langzame warmte afgifte 
aan de omgeving tot diep in de nacht.

• Daar bovenop absorberen zwarte dakpannen en bakstenen nog meer hitte dan 
lichte (reflecterende) kleuren. 

• Bij de woningen is aan geen enkele zijde een overstek aanwezig waardoor er 
geen schaduwwerking op de gevel aanwezig is.

• Woningen met een volledige verdieping laag in een schuin dak zijn uitdagend 
om naderhand groene maatregelen toe te passen. Als de hoekgraad van het dak 
boven de 35 graden is, kan er geen groen dak worden aangelegd. Bovendien is 
een plat dak beter voor waterberging in combinatie met verkoeling.

• Ook een groene gevel is moeilijk realiseerbaar door de gladde dakpannen en de 
opstand van het dak zelf. 

• Wat wel mogelijk is voor deze woningen is het slim plaatsen van bomen om de 
woningen heen. Hierbij staan de bomen het liefst op west/oost oriëntatie waarbij 
ze delen van het dak, ramen en gevels in de schaduw leggen gedurende de 
zomerse dagen. 

• Het planten van bomen (en heesters) in een wadi zorgt voor meer waterberging 
omdat de boomwortels zorgen voor meer infiltratie van het regenwater. 
Uiteraard zijn niet alle bomen geschikt voor de aanplant in wadi’s. Deze bomen 
moeten bestand tegen tijdelijke overstroming én tijdelijke droogte. 

• Boomkwekerij Ebben heeft een lijst gemaakt met daarin boomtypen die geschikt 
zijn voor het planten in een Wadi (zie de volgende pagina)

Plaatsen van bomen, afhankelijk van de zonorientatie:



Bomentools (klik op de afbeeldingen)

Ebben Kwekerij tool Soortentabel (WUR)



Kansen LBB woningen

• Grootste hitterisico zijn de dakramen op de platte daken in de 
aanbouw. Het aanbrengen van zonwering op de dakramen is daarbij 
de grootste kans om hittestress tegen te gaan.

• Ook het vervangen van het bitumen (platte dak) met een groen dak 
zorgt voor verkoeling van de omgeving en de onderliggende 
verdieping

• Verdere kansen: groene gevels voor de gevels van de hoekhuizen, 
vergroenen van erfafscheidingen, planten van bomen bij 
parkeerplekken (als deze nog niet aanwezig zijn), sedumdak voor de 
schuur. Aanleg van vogelhuisjes. 

• Afkoppelen hemelwaterafvoer door aansluiting op regenton. Dit water 
kan worden ingezet voor het bewateren van de tuinen van bewoners. 



Haal het asfalt van je dak af!

Haagse Hitte: ‘Waarom leggen we asfalt op plekken waar niet gereden wordt?’

Een groen dak zorgt voor:

• Verkoeling omgeving en onderliggende woningen (tot 4°C buiten en 1°C binnen)

• Waterberging op eigen perceel (dakbodem werkt als spons en riool wordt ontlast)

• Biodiversiteit -> zet in op functioneel groen (Colla, Willis & Packer 2009)

• Verbeterde gezondheid door minder fijnstof, geluidsoverlast en stress

• Levensduurverlenging van dak (hou wel rekening met extra groenbeheer kosten)

• Hogere opbrengst zonnepanelen tot 12,5 % (Hui en Chang 2011)

• Hogere waardering WOZ (Rijk) en OZB (gemeente) (Kluck et al. 2017)

Bron: WURBron: Dakdekker-weetjes Bron: Nicolaas Verf
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Wat kan er nog mis gaan bij groene daken?
Controleer voor bestaande daken of de constructieve draagcapaciteit 
toereikend is om een groen dak aan te leggen: dak belasting van: 

• Sedumdak: 45-75 kg per m2*

• Lichtgewicht sedumtrays/casettes: 65 kg per m2*

• Kruidendak: 120 kg per m2*

• Grasdak: 170 kg per m2*

• Smartroof 2.0: 50 kg per m2*

Zorg een wortelwerende afdichtingslaag onder je groene dak om lekkage 
te voorkomen (EPDM of varianten van bitumen of PVC)

Platte daken zijn gemakkelijker voor de aanleg van een groen dak. Echter 
zijn er kratsystemen voor groene daken waarbij ook schuine daken 
kunnen worden getransformeerd

• Voor een sedum dak is de maximale hoek 35°
• Voor een retentie dak is de maximale hoek 7°

Een retentie dak koelt 3 keer langer tijdens een hittegolf t.o.v. een 
sedumdak. Een sedum dak voegt weinig toe aan waterberging en 
biodiversiteit.

*Bron: papagreens, uitgaande van een verzadigd dak

Bron: projectsmartroof

Bron: papagreens

Bron: Parool.nl

(https:/papagreen.org/groen/soorten-groen-dak/)

