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Casus 6. Woonzorgcomplex

• Doel: vernieuwing van de binnentuin

• Bestaande situatie: er wordt in de de zomermaanden hittestress ervaren door bewoners

• Er wordt gekeken naar hoge beplanting om de temperatuur te verlagen



1. Probleemstelling: hitte in en rond de woning

Wat is de probleemstelling van deze casus:

• Tijdens zomerse periodes wordt hier hittestress ervaren in en rond de woning

• Ouderen zijn kwetsbaarder voor hogere temperaturen

• Door de dakramen heeft de zon vrij spel om zich direct in warmte om te zetten

• De groenbeleving van de binnentuin is minimaal en functioneel groen ontbreekt

• Eenzaamheid bij ouderen is een steeds groter wordend probleem

• Invulling met groen in de buurt wordt daarmee steeds kansrijker

1. Behoefte bewoner (probleemstelling)

2. Klimaatgevoeligheid (risico analyse)

3. Versterking natuur in omgeving

4. Ruimtelijke en financiële inpassing
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2. Risico analyse: wateroverlast

• Bij een bui van 70 mm is de waterdiepte in de binnentuin op sommige plekken 
boven de 20 centimeter.

• Hoe zit het met de hoogte van deuren en ramen / elektriciteitskasten: zijn deze 
bestendig tegen deze waterhoogte?

• Maak deze exercitie om waterschade te voorkomen
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2. Risico analyse: hittestress

• Zorgcomplex is één van de heetste plekken van de omgeving

• Gevoelstemperatuur loopt op een hete dag op tot 40 °C

• Omgevingstemperatuur licht lager door aanwezigheid van water en bos

• In het KNMI scenario Wh-hoog loopt de gevoelstemperatuur op tot 50 °C

• Dit zijn buitentemperaturen dus voor de gesloten binnentuin zal deze 
temperatuur nog veel hoger liggen door het ontbreken van wind en directe zon 
inval van het dakraam (broeikast effect)

• Begin met eigen metingen uit te voeren van binnentuin en woningen

• Maak bewoners attent wat wenselijk gedrag is tijdens een hittegolf
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Maak een hittefolders met tips voor bewoners

Bron: Hittefolder Portaal



Thermisch Comfort: zoninval

• 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 

• Opgave: houd zonlicht uit de woning tijdens een hittegolf

• 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

Bron: Torck.be
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3. Natuur inclusieve maatregelen

• Groene maatregelen zijn hier niet genoeg om het hitteprobleem op te lossen: 
verschuifbare zonwering aan de buitenzijde van de ruit biedt kansen

• Vergroenen directe omgeving, door aan te sluiten op bestaande 
groenstructuren

• Mogelijkheden onderzoeken van groen dak

• Inzetten op beleving van groen en multifunctioneel groen: waterbergend, 
verkoelend, biodivers, stress reducerend, ontmoetingsplek etc.

• Vergroenen van binnentuin: pas op dit binnenklimaat vraagt om een selectief 
plantenbeleid (vraag hierover bij je hovenier): hoe zit het met irrigatie en 
zomer en winter temperaturen
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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?
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/)


4. Ruimtelijke en financiële inpassing

• Uiteindelijk moeten meerkosten voor investering opwegen tegen de 
uitgespaarde schade kosten en meerwaarde van de leefbaarheid

• ‘Grijze maatregelen’ zijn ook nodig om dit hitte-probleem op te lossen: inzet 
zonwering dakraam, ventilatie deuren en communicatie bewoners (folders)

• Inzet van groen op de binnentuin is met name voor beleving van /uitzicht op 
groen -> wat is dat waard?

• Meerwaarde van groen voor De Kernen definiëren in visie op groen en klimaat
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Meerkosten versus Vermeden schadekosten

Meerkosten
• Aanleg zonwering aan buitenzijde (verschuifbaar, zodat in 

de winter juist wel de zoninval aanwezig is)

• Aanleg groen dak, mits constructieve draagkracht voldoet 
(vraag dit uit aan specialisten)

• Maken van hittefolder voor wenselijk gedrag

• Aanleg nieuwe binnentuin inclusief (nieuw) groen beheer

Vermeden schadekosten
• Daling aantal hitteklachten in complex

• Wat kost 1 hitteklacht? (kosten aanleg & gebruik airco)

• Daling risico wateroverlast door piekbui

• Daling vertrouwen / tevredenheid

Verbeterde leefbaarheid
• Meer bewegelijkheid onder bewoners

• Meer sociale contacten en samenhang tussen bewoners

• Minder huisarts bezoeken, angststoornissen en depressie

• Minder hartklachten, luchtweg aandoeningen & diabetes

• Meer biodiversiteit, fijnstof afvang, geluidsdemping



Opgaven woningcorporaties

• Beweegredenen voor woningcorporaties:

Verbeteren van leefbaarheid voor bewoners 

Verduurzaming vastgoed: aanpassing aan vastgoed 

t.b.v. toekomstbestendigheid

Bijdrage maatschappelijke opgaven: gezonde, 

natuurinclusieve, klimaatbestendige stad

• Woningcorporaties hebben daarbij ook belangrijke 

randvoorwaarden:

Hogere tevredenheid bewoners

Investering mogen niet leiden tot huurverhoging voor 

bewoners

Kosteneffectief investeren: beschikbaar budget effectief 

inzetten
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