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Naarmate de verstening toeneemt stijgt de temperatuur. Loop je door Arnhem dan valt op dat in de 

oude wijken er wel flink wat straatwerk uit kan en bomen erin. De gemeente heeft het centrum van 

Arnhem de hoogste urgentie gegeven om de hittestress op te lossen en daar zijn we blij mee. Ook 

zien we dat er al heel mooie groenstukken zijn in Arnhem Zuid.  

Met een betere leefbaarheid stijgt ook de productiviteit, verbetert het humeur en verdwijnt het 

chagrijn. En een groene omgeving is ook nog eens een rustgevende omgeving. Om het probleem met 

hete zomers op te lossen zijn voornamelijk hoge bomen  nodig. 

7 wetenschappers van De Hogeschool van Amsterdam hebben vorige maand een rapport 

gepubliceerd met als titel “De hittebestendige stad.” Hierin beschrijven zij wat een stad kan doen 

tegen hittestress:  

1. Iedere woning moet zich binnen een straal van 300 meter bij een aangename en aantrekkelijke 

koele verblijfsplek bevinden. 

2. Er is op het heetst van de dag minimaal 40% schaduw nodig op belangrijke looproutes, zodat 

essentiële functies in de stad voor iedereen bereikbaar blijven. Ook is er op het heetst van de dag op 

loopgebieden in buurten minimaal 30% schaduw nodig, zodat de buurten aantrekkelijk blijven.  

3. Er moet zoveel groen zijn dat er verdamping kan optreden en de gemiddelde luchttemperatuur 

wordt beperkt. De benodigde hoeveelheid hangt af van het wijktype. 

In Arnhem hangen inmiddels 130 sensoren die naast de fijnstof ook de luchtvochtigheid en de 

buitentemperatuur meten en met de toekomstige uitbreiding van het Burgermeetnetwerk komen 

daar nog eens tientallen sensoren bij. Arnhem heeft met dit uitgebreide meetnetwerk goud in 

handen, geen enkele stad in Nederland meet op zoveel plekken temperatuur, luchtvochtigheid en 

fijnstof.  

Het Arnhemse LuchtData Project gaat graag de samenwerking aan met de gemeente om de 

hittestress duidelijk en actueel in kaart te brengen. We werken aan een OmgevingsData Monitor. 

Deze combineert de data van het burgermeetnet, weerstations, de landelijke hittestress- en 

bomenkaarten en een satelliet. Deze combinatie maakt het mogelijk om een betrouwbaar beeld te 

geven van de hittestress. De monitor geeft het zo weer dat het voor iedereen te begrijpen is. Het is 

geen geheim dat wethouder Bouwkamp ons Arnhemse Luchtdata Project niet ondersteunt echter 

lijkt dit ons een kans voor de stad die te groot is om te laten liggen. Daarom verzoeken wij de 

gemeenteraad om de wethouder opdracht te geven om hiermee aan de slag te gaan.  

En dan is er nog het probleem van de eikenprocessierups. Door veelvuldig gebruik van 

neonicotinoïden sinds de jaren 80 is de biodiversiteit flink afgenomen. Er moet een groot ambitieus 

plan, niet alleen voor de groenvoorziening maar ook voor de huizenbouw. Met het moderniseren van 

woningen verdwijnen ook essentiële broedplaatsen voor vogels en overwinteringsplekken voor 

vleermuizen die de rupsen eten. We denken daarbij aan nestmogelijkheden, bomen, 

overwinteringsplekken, en meer gemeenschapsgroen. De gemeente kan 

projectontwikkelaars  opdracht geven om zulke maatregelen in het Programma van Eisen op te 

nemen. Hierin kan bijvoorbeeld ook worden toegevoegd dat voor de bouw van iedere nieuwe 

woning de CO2-uitstoot gecompenseerd moet worden met aanplant van bos binnen een straal van 

30 km. 

In de andere zaal wordt vanavond ingesproken over het bomenbeleid. Daar vertelt de Arnhemse 

Bomenbond dat er dit jaar en volgend jaar geen extra geld gaat naar het bomenbeleid. Wij verzoeken 

u dit wel te doen en zo de hittestress en de eikenprocessierups aan te pakken. 

Hartelijk dank voor uw aandacht, 

Marloes Spaander namens Stichting Arnhems Peil 

www.arnhemspeil.nl  
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