
 

Klimaatbuffer ‘Groene airco’ 
 

Het klimaatbuffer type ‘Groene airco’ zorgt voor verkoeling in het stedelijk ge-

bied. Het gaat hierbij vaak om waterrijke natuurgebieden, die in de buurt liggen 

van woon- en werkgebieden. Deze gebieden zijn bedoeld om de hitte van de 

stad te kunnen ontvluchten. Naast dit type natuurgebieden zorgen parken, 

groene daken en bomen ook voor verkoeling in de omgeving. Dit komt door ver-

damping door bladeren en de schaduwwerking die hier zal treden (Coalitie Natuurlijke Klimaatbuf-

fers, z.d.-c).  

 

Uit onderzoek blijkt dat één grote boom een verkoelende werking heeft die gelijk staat aan tien elek-

trische airco’s. Een boom zal er voor zorgen dat ingeademde lucht zo’n 5°C lager is, en zorgt voor een 

verkoeling op grondniveau van 10-12°C.  

Om het type klimaatbuffer ‘Groene airco’ optimaal te laten functioneren is het van belang dat er ge-

noeg water beschikbaar is. De aanwezigheid van een buffercapaciteit voor tijdens drogere periodes is 

dus nodig (Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers, z.d.-c).  

 

Huidige ‘Groene airco’ in Zuid-Holland 

 

In figuur 1 (en bijlage 1) zijn de gebieden te zien die 

zijn aangewezen als ‘Groene airco’ in Zuid-Holland.  

 

Om een gebied aan te kunnen wijzen als klimaatbuf-

fer ‘Groene airco’ moeten er voldoende bomen en 

water aanwezig zijn voor voldoende verkoelend ef-

fect 

Waar bos, water, natte natuur en open graslanden 

samen voorkomen, is het airco-effect van de natuur 

het sterkst Groene adaptatie | RIVM. 

 

Bos en groen 

Planten en bomen kunnen de hoge temperaturen 

tijdens hittegolven in de stad verlagen, zorgen voor 

schaduw, effect hebben op vochtigheid en zo het 

hitte-eiland effect verminderen.  

 

Oppervlaktewater 

Zoetwatergebieden, de kustzone en het Haringvliet 

hebben een verkoelend effect. De wind waait hier 

meer dan in het stedelijke gebed. Ook heeft het wa-

ter een verkoelende werking op de directe omge-

ving.    

 

De Esch 

Dit natuurgebied is gelegen achter de gebouwen 

van drinkwaterterrein Rotterdam langs de oevers 

van de Maas en biedt verkoeling van de stad door de 

aanwezigheid van grote bomen (Rotterdam Info, z.d.)  

Figuur 1: Huidige Groene Airco in Zuid-Holland 

https://www.rivm.nl/klimaat-en-gezondheid/klimaatadaptatie/groene-adaptatie
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Benodigde ‘Groene airco’ in Zuid-Holland 
 

Het realiseren van de klimaatbuffer ‘Groene 

airco’ levert een bijdrage aan het oplossen 

van de uitdaging ‘Hittestress’.  

 

Hittestress is een groot probleem in het ste-

delijk gebied van Zuid-Holland. In figuur 2 (en 

bijlage 2) is te zien waar zich de grootste uit-

dagingen qua hittestress bevinden in Zuid-

Holland en waar zich momenteel de klimaat-

buffer ‘Groene airco’ bevindt.  

 

De klimaatbuffer ‘Groene airco’ is nauwelijks 

aanwezig in het stedelijk gebied. Om de uit-

daging ‘Hittestress’ aan te gaan zal er in en 

om het stedelijke gebied van Zuid-Holland 

meer ‘Groene airco’ gerealiseerd moeten 

worden.  

 

 

 

 

Figuur 2: Uitdaging 'Hittestress' met Klimaatbuffer 'Groene Airco' 
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Kansrijke ‘Groene airco’ in Zuid-Holland 
 
In het kader van het halen van de klimaat-
doelen in de provincie is er een verkenning 
uitgevoerd naar kansrijke ‘Groene airco’ loca-
ties in Zuid-Holland. Deze verkenning kan als 
input worden gebruikt voor de invulling van 
diverse provinciale opgaven 

 

Figuur 3 (en bijlage 3) geeft de kansrijke loca-

ties voor de klimaatbuffer ‘Groene airco’ 

weer.   

 

Nationaal park Hollandse Duinen (NPHD) 

Het NPHD biedt diverse kansen als klimaat-

buffer ‘Groene airco’. De diversiteit aan pro-

jecten geven op eigen wijze een invulling 

hieraan: Projecten Archive - Nationaal Park 

Hollandse Duinen. 

 

Regio Zuidvleugel 

In het Landschapspark Zuidvleugel worden er 

diverse inrichtingen toegepast die bijdragen 

aan het verkleinen van de hittestress in Zuid-

Holland. Een mooie ontwikkeling om bij aan 

te sluiten wanneer er gekeken gaat worden 

naar het realiseren van de klimaatbuffer 

‘Groene airco’ Landschapspark Zuidvleugel - 

Provincie Zuid-Holland 

 

Oppervlaktewater 

De huidige zoetwatergebieden, de kustzone, het Haringvliet en de Biesbosch kunnen nog optimaler 

worden ingezet als klimaatbuffer ‘Groene airco’. Er zal onderzocht moeten worden op welke wijze dit 

mogelijk is in de praktijk.  

 

Bos en groen 

Door de aanleg van meer bos en groen in en rondom de stad zal er meer ‘Groene airco’ gerealiseerd 

worden. Dit is nodig om de uitdaging hittestress aan te kunnen gaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figuur 3: Kansrijke locaties klimaatbuffer 'Groene airco' 

https://www.nationaalparkhollandseduinen.nl/projecten/
https://www.nationaalparkhollandseduinen.nl/projecten/
https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/ruimte/landschapspark-zuidvleugel/
https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/ruimte/landschapspark-zuidvleugel/
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Kansen voor bosmantels rondom de stad 
In opdracht van de provincie Zuid-Holland heeft BoschSlabbers landschapsarchitecten een ruimtelijke 
strategie t.a.v. bos en bomen in de provincie uitgevoerd met als doel concrete handvatten te bieden 
voor de ontwikkeling en aanplant van meer bos en bomen.  
 
Deze ruimtelijke strategie heeft zich onder andere geresulteerd in kansen voor bos en bomen in de 
provincie Zuid-Holland.  
Uit deze ruimtelijke strategie is naar voren gekomen dat er een aantal kansen liggen voor het ontwik-
kelen van bosmantels rondom de stad. Deze gebieden zijn in figuur 3 met een zwarte cirkel weerge-
geven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figuur 4: Kansen voor bos en bomen - Bosch en Slabbers landschapsarchitecten 


