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NIEUWSBRIEF THEGREENCITY.EU 

 

Welkom bij de nieuwsbrief van het platform 'Groene Steden voor een duurzaam 

Europa'. Dit platform biedt kennis op basis van wetenschappelijk onderzoek, 

innovatieve ideeën en technische achtergrond, om vergroening in openbare ruimten te 

bevorderen.  

https://mailchi.mp/degroenestad/nieuwsbrief-the-green-city-eu-228333?e=b5b1104af0


 

 

De uitdaging is het combineren van verstedelijking en vergroening  

 

De samenleving van nu wordt voortdurend geconfronteerd met twee belangrijke 

opgaven op het vlak van de ruimtelijke ordening. De aanzienlijke 

woningbouwopgave en het klimaatbestendig inrichten van onze stedelijke 

gemeenten. 

 

Door de groeiende bevolking en de toenemende behoefte om in de stad te wonen zijn 

er simpelweg veel meer woningen in en rondom de steden nodig. Tegelijkertijd zien 

we dat de gevolgen van de klimaatverandering regelmatig voor schade en overlast 

zorgen. Denk maar aan afgelopen week met de tropische temperaturen boven de 30 

graden of het wateroverlast begin deze maand door heftige regenval. Om die te 

beperken worden overal .....Lees het artikel verder via deze link   

https://degroenestad.us20.list-manage.com/track/click?u=5fbc774545368f195b48a5366&id=f2098efc45&e=b5b1104af0


 

 

Bomen tegen hitte  

Top 10 van hittestress en droogte bomen 

  

Het hitte-eilandeffect of urban heat island effect (UHI) is het fenomeen dat de 

temperatuur in een stedelijk gebied gemiddeld hoger is dan in het omliggende 

landelijk gebied. De belangrijkste oorzaken van het UHI zijn de absorptie van 

zonlicht door de in de stad aanwezige donkere materialen en de relatief lage 

windsnelheden. Door het UHI worden problemen tijdens hittegolven, zoals 

hittestress, verergerd. Bouwkundige maatregelen en meer groen in de stad 

verminderen het UHI. Het temperatuurverschil tussen stad en omgeving kan wel 

oplopen tot 6°C, en is ’s nachts het hoogst. 

 

Door klimaatveranderingen nemen hittestress, langdurige droogte en wateroverlast, 

vooral in stedelijk gebied, toe. Er valt meer regen in korte tijd, langere perioden in de 

zomer zonder neerslag en de temperatuur stijgt! Bomen in de stad zorgen voor 

verkoeling door hun schaduw maar vooral ..... Lees hier het artikel verder en zie 

onze top 10 van hittestress en droogtebomen  

https://degroenestad.us20.list-manage.com/track/click?u=5fbc774545368f195b48a5366&id=8b77d5f12b&e=b5b1104af0
https://degroenestad.us20.list-manage.com/track/click?u=5fbc774545368f195b48a5366&id=8b77d5f12b&e=b5b1104af0


 

Nieuwe Richtlijn Bomen Effect Analyse   

Edwin Koot: ‘Bomen zijn de groene kapitaalgoederen van een stad…’.  

 

Op 16 mei is tijdens de Boominfodag in Apeldoorn de vernieuwde richtlijn Bomen 

Effect Analyse (BEA) gepresenteerd. Doel is om bomen – hun waarde en functie – 

mee te nemen bij de besluitvorming over activiteiten in de buitenruimte.De oude 

BEA is ontwikkeld door de Bomenstichting en stamt uit 2003. De werkwijze bij het 

ontwerpen en uitvoeren van projecten in de buitenruimte is in de laatste 15 jaar sterk 

veranderd. Tijd voor vernieuwing dus. De Richtlijn BEA is uitgegeven door de 

Bomenstichting met CROW. 

De Groene Stad interviewde Edwin Koot, nauw betrokken bij de totstandkoming van 



 

de richtlijn. 

 

Wat is de achtergrond van de herziening van de BEA uit 2003? Die werd toch goed 

gebruikt?  

 

Jazeker wordt de BEA vaak gebruikt, maar de wereld is sinds 2003 behoorlijk 

veranderd. Bij projecten in de fysieke buitenruimte wordt  ....  Lees hier verder voor 

het volledige interview met Edwin Koot  

 

De serie factsheets groeit! 

  

De resultaten van het onderzoekprogramma de Groene Agenda worden op een 

toegankelijke manier gepubliceerd in factsheets. Wageningen University & Research 

voert in opdracht van Stichting De Groene Stad en Royal FloraHolland onderzoek uit 

naar de effecten van groen op een aantal terreinen. ‘Groene draad’ is de relatie groen, 

mens en gebouwde omgeving. 

 

https://degroenestad.us20.list-manage.com/track/click?u=5fbc774545368f195b48a5366&id=09cdd6fdc7&e=b5b1104af0
https://degroenestad.us20.list-manage.com/track/click?u=5fbc774545368f195b48a5366&id=09cdd6fdc7&e=b5b1104af0
https://degroenestad.us20.list-manage.com/track/click?u=5fbc774545368f195b48a5366&id=170ea51a9e&e=b5b1104af0


 

In de serie zijn onder de noemer ‘Groen in de Stad’ vier ..... Lees hier verder over 

de factsheets  

 

 

 Wethouder Laurens Ivens van de Gemeente Amsterdam 

 ‘Ik ben erg trots op onze blauw-groene daken…’ 

 

Amsterdam gaat slimme blauw-groene daken aanleggen op corporatiewoningen. 

Onder het groen kan water worden opgeslagen. Het beschermt de woningen en hun 

omgeving tegen extreme regenval, hitte en droogte. Het waterniveau wordt geregeld 

op basis van de weersverwachting. Het project wordt door Brussel beschouwd 

als  ..... Lees hier het volledige artikel.   

 

Heeft u vragen? Neem contact met ons op via  +31 (0)70 3697138 of 

info@degroenestad.nl. We helpen u graag. 

 

DISCLAIMER 

The content of this this promotion campaign represents the views of the author only and 

is his/her sole responsibility. The European Commission and the Consumers, Health, 
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Agriculture and Food Executive Agency (CHAFEA) do not accept any responsibility for 

any use that may be made of the information it contains. 
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Ons email adres is: 

pr@degroenestad.nl 

 

Voorkeuren aanpassen voor het ontvangen van onze e-mails? 

Je kunt hier je voorkeuren wijzigen of uitschrijven. 

https://nl.thegreencity.eu/ 
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