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Met dit rapport krijgt u inzage in de opwarming in de bebouwde omgeving van de Gemeente
Venray. Het zogeheten hitte-eilandeffect ligt ten grondslag aan deze opwarming. Door beperkte
uitstralingsmogelijkheden in de bebouwde omgeving, kunnen zowel gebouwen als het aardoppervlak
hun warmte onvoldoende kwijt. Het wordt namelijk in veel gevallen door omliggende bebouwing
teruggekaatst. Dit proces zorgt ervoor dat een groot deel van de bebouwde omgeving meer opwarmt
dan het omliggende landelijke gebied. De gemeten verschillen in grootstedelijke gebieden kunnen
oplopen tot meer dan 6 °C, maar ook in kleinere plaatsen is de opwarming vaak significant.
Tabel 1. Hitte-eilandeffect in Venray vergeleken met andere woonplaatsen
Stad

Gemiddelde oppervlakte-

Maximale temperatuurverschil

temperatuur (zomer 2018)

binnen de gemeente (zomer 2018)

Rotterdam

26.7 °C

+ 6.5 °C

Venlo

34.0 °C

+ 10.1 °C

Maastricht

34.5 °C

+ 6.8°C

Venray

28.9 °C

+ 5.4 °C

Er zijn verschillende manieren om het hitte-eilandeffect te mitigeren. De twee voornaamste middelen
zijn water en vegetatie. Water heeft een natuurlijk verkoelend effect, reflecteert veel inkomende straling
en warmt relatief langzaam op. Vegetatie zorgt door het mechanisme van evapotranspiratie eveneens
voor een verkoelend effect. Een gebrek aan groen kan ervoor zorgen, dat een gebied meer opwarmt
dan wenselijk of noodzakelijk is.

Hitte-eilandeffect in Venray
Om het hitte-eilandeffect in kaart te brengen, maakt Sobolt gebruik van satellietdata. Met behulp van
deze data kan de oppervlaktetemperatuur op meerdere momenten nauwkeurig en op grote schaal
worden gemeten. Het hitte-eilandeffect is een verschijnsel waarvan de mate per dag kan verschillen.
Om actie te kunnen ondernemen, zijn echter juist de systematische karakteristieken relevant. Welke
gebieden zijn op warme dagen bijvoorbeeld consequent enkele graden warmer dan de landelijke
omgeving? Waar kan vergroening of verblauwing het meeste impact hebben? In de afbeelding op de
volgende pagina worden structurele hitte-eilanden in Venray in 2018 duidelijk zichtbaar (rood).

Figuur 1. Hitte-eilandeffect in Venray. De oppervlaktetemperatuur is gemiddeld over meerdere meetmomenten gedurende
de zomer van 2018.

Van hitte-eilanden naar hittestress
Een hitte-eiland dat structureel ontstaat in de bebouwde omgeving is doorgaans niet zonder gevolgen.
Zo is er een aantoonbaar verhoogd overlijdensrisico voor oudere en zieke mensen, neemt de kwaliteit
van de nachtrust, en daarmee de arbeidsproductiviteit, af en is er aanvullende milieu-impact door de
noodzakelijkheid van koeling.
Tabel 2. Top drie van instellingen voor zorg, verpleging en revalidatie met meeste hittestress

Instelling

Wijk

Gemiddelde temperatuurverschillen

		

met landelijk gebied (zomer 2018)

Ziekenhuis Viecuri

Vlakwater

+ 6.0 °C

Groepswoningen Blauwververstraat

Veltum

+ 5.1 °C

Verzorgingstehuis De Mulder

Veltum

+ 5.0 °C

De impact ervaren door kwetsbare groepen, ook wel hittestress genoemd, is vanuit de huidige data
inzichtelijk te maken. Mogelijk blijkt hieruit de noodzaak voor aanvullende maatregelen om hittestress
voor deze kwetsbare groepen te verminderen. Onderstaande afbeelding laat de grootte van het hitteeilandeffect zien voor zorginstellingen en ouderencentra in en nabij het centrum.

Figuur 2. De grootte van het hitte-eilandeffect bij zorginstellingen en ouderencentra. De kleur van elk icoon geeft de
grootte van het gemiddelde lokale hitte-eilandeffect in de zomer van 2018 weer. Verder is iedere wijk gekleurd naar de
gemiddelde grootte van het hitte-eilandeffect in de hele wijk.

Maatregelen
Hoewel het aanleggen van kunstmatige waterlichamen doorgaans geen optie is, behoort het aanplanten
van nieuw groen ten behoeve van klimaatadaptatie vaak wel tot de mogelijkheden. Hittestress kan hierin
als variabele meegenomen worden. Op basis van het gemeten hitte-eilandeffect is het zelfs mogelijk om
kansen voor aanvullende vegetatie aan te reiken. Uiteraard zal meer uitvoerige studie en planning nodig
zijn om dit te realiseren. In onderstaande afbeelding is de kansenkaart voor Venray gevisualiseerd. De
gebieden waarin relatief weinig groen aanwezig is en het hitte-eilandeffect verminderd kan worden met
aanvullende vegetatie, lichten rood op.

Figuur 3. Vegetatie kansenkaart. De aangewezen locaties blijken onvoldoende vegetatie te hebben om het hitteeilandeffect tegen te gaan en zullen profiteren van aanvullend groen.

Conclusie
Los van de duidelijke voordelen van groen voor klimaatadaptatie, heeft vegetatie ook een positieve
impact op het hitte-eilandeffect. Groen zorgt direct voor minder opwarming en kan naast adaptatie dus
ook een mitigerende rol spelen in het proces van klimaatverandering. Het belang van het vergroenen van
de bebouwde omgeving dient dan ook niet worden onderschat. Sobolt adviseert de Gemeente Venray
om een actieplan op te stellen voor vergroening met het oog op onder andere waterbergingscapaciteit,
hittestress en leefbaarheid. Sobolt denkt graag mee over hoe de beschikbare informatie, data en
analyses de gemeente verder kunnen helpen met een dergelijk actieplan.

