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1. Inleiding 
Heijmans heeft een type asfalt ontwikkeld, Klimaflex, dat lichter van kleur en meer water doorlatend is. Het doel is 
te onderzoeken en onderbouwen hoeveel dit type asfalt bijdraagt aan het tegengaan van hittestress in de stad.  
 
In deze studie verkennen we het effect van Klimaflex op hitte in de stad door middel van een literatuurstudie en 
modelsimulaties. Dit rapport is een werkdocument en dient een eerste inzicht te geven in de werking van dit 
specifieke materiaal. De bevindingen dienen voor Heijmans als basis en achtergrond om de resultaten van 
uitkomsten van een eventuele monitoringsfase te beoordelen en te begrijpen. De Hogeschool van Amsterdam zal op 
basis hiervan een item over ‘verkoelende of minder opwarmende materialen’ in de ‘Effact Checker’ schrijven. 
 
In de eerste verkenning gaan we in de literatuur op zoek naar studies met vergelijkbare onderzoeken, materialen ter 
verkoeling van de stad zijn immers niet nieuw. Daarna berekenen we met een microklimaat-model verschillende 
varianten om een benadering te geven van temperatuureffecten in een standaard Nederlands straatprofiel. We 
berekenen de lucht- en gevoelstemperatuur op het warmste moment van de dag, gedurende een etmaal en op 
verschillende hoogtes en locaties in de straat in. 
 
Onderzoeksvragen 
De volgende onderzoeksvragen zijn opgesteld om het temperatuureffect van Klimaflex te kunnen inschatten: 

1. Welke beperking van opwarming kan er bereikt worden met het toepassen van verschillende 
bestratingsmaterialen en wat is de invloed van kleur, materiaalsamenstelling en het gebruik van 
asfaltsoorten? 

2. Hoeveel koeler is de lucht- en gevoelstemperatuur (PET1) op loopniveau bij toepassen van Klimaflex in 
plaats van standaard bestrating? 

a. Op welk moment van de dag geeft het Klimaflex het grootste verschil? Hoe verloopt de nachtelijke 
opwarming? 

b. Hoe ver rijkt de invloed van dit materiaal in hoogte? 
De hoofdstukken 2 en 3 behandelen achtereenvolgend de twee onderzoeksvragen, waarna hoofdstuk 4 een 
overkoepelende conclusie geeft op de vragen. 

 
  

 
1 PET (Physiological Equivalent Temperature) is een index voor gevoelstemperatuur 
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2. Literatuurstudie naar effecten van verharding op het stadsklimaat 
Heijmans heeft een type asfalt ontwikkeld genaamd Klimaflex dat lichter van kleur is en meer waterdoorlatend is. 
Het doel is te onderzoeken en onderbouwen hoeveel dit type asfalt bijdraagt aan de beperking van de opwarming 
van de stad.  

In deze literatuurstudie verkennen we de beperking van de opwarming die met het nieuwe materiaal kan worden 
bereikt volgens de literatuur. De vraag die hiermee beantwoord wordt, is: 

Welke beperking van opwarming kan er bereikt worden met het toepassen van verschillende 
bestratingsmaterialen en wat is de invloed van kleur, materiaalsamenstelling en het gebruik van asfaltsoorten? 

De literatuurstudie is opgedeeld in drie delen. Allereerst een introductie van het stadsklimaat en bijbehorende 
processen en variabelen. In het tweede deel een uitgebreide omschrijving van materiaaleigenschappen en hun 
invloed op het stadsklimaat. Uitsluitend wanneer de materiaaleigenschappen uit de literatuurstudies voldoende 
overeenkomstig zijn met het materiaal Klimaflex komt een vergelijking aan bod. Tenslotte een verdieping naar 
waterdoorlatende verhardingsmaterialen omdat Klimaflex hier ook onder valt. 

2.1. Beperken van opwarming 
Het type verharding beïnvloedt het stadsklimaat. De temperatuur van verharding heeft namelijk invloed op de 
luchttemperatuur in de omgeving van het oppervlak, maar ook op de menselijke gevoelstemperatuur (Hu et al., 
2017). Door verhardingsmaterialen en steenachtige materialen van gebouwen warmt de stad op een warme 
zomerdag over het algemeen meer op dan een groen buitengebied. Steden zetten steeds meer in op het 
ontwikkelen van een comfortabel stadsklimaat. Daarin kunnen keuzes in type verharding een rol spelen.  

In dit onderzoek spreken we over een beperking van opwarming door verhardingsmaterialen en niet over 
verkoelende materialen omdat een oppervlak pas echt verkoelend kan zijn als de oppervlaktetemperatuur ervan 
lager is dan de lucht. Dat zal op een hete zomerdag vaak niet de situatie zijn. Je kan wel bestratingsmateriaal 
ontwikkelen dat overdag voor minder opwarming zorgt in vergelijking tot andere materialen (en ’s nachts voor meer 
afkoeling zorgt).  

De grootte van het temperatuurverschil tussen oppervlak en lucht bepaalt mede hoeveel warmte er overgedragen 
wordt (de voelbare warmteflux), maar ook de grootte van het oppervlak, windsnelheid, straling en opbouw van de 
atmosfeer zijn daarin belangrijke factoren, zie paragraaf 2.1.1. Hoe groter het temperatuurverschil is, hoe groter het 
verkoelende of verwarmende effect van het oppervlak. Het ‘opwarmend of verkoelend effect’ van een oppervlak 
kan worden uitgedrukt in een verandering in de luchttemperatuur merkbaar op leefhoogte, maar ook in het effect 
ervan op de gevoelstemperatuur, daarover meer in paragraaf 2.1.2. 

2.1.1. Energiebalans van een verhardingsoppervlak 
De invloed van verharding op het stadsklimaat wordt bepaald door de energiebalans van het verhardingsmateriaal 
waarin verschillende energieoverdrachtsprocessen en thermodynamische materiaaleigenschappen een rol spelen 
(Mohajerani et al., 2017). De energiebalans van verharding wordt bepaald door de hoeveelheid inkomende en 
gereflecteerde zonnestraling (kortgolvige straling), de hoeveelheid inkomende en uitgezonden langgolvige straling, 
de warmteuitwisseling tussen oppervlak en atmosfeer (convectie en verdamping), de warmte die wordt opgeslagen 
in het wegdekmateriaal en de warmte die naar de bodem wordt geleid  (Santamouris , 2013) (zie Figuur 1). 
Verdamping kost energie en zorgt ervoor dat er minder energie overblijft voor de opwarming van de omgeving. 



 

5 
 

 

Figuur 1: Schematische weergave van de energiebalans van verharding. Bron: Chen et al. (2019). 

Materiaaleigenschappen die de energiebalans en daarmee de temperatuur van het verhardingsmateriaal bepalen 
zijn: de albedo, de emissiviteit, het warmtegeleidingsvermogen, de specifieke warmtecapaciteit, de dichtheid en het 
verdampend vermogen (Incropera et al., 2013 geciteerd in Hassn et al., 2016). Een overzicht van de waarden die 
deze eigenschappen kunnen aannemen voor Klimaflex en verschillende vergelijkbare verhardingsmaterialen is 
gegeven in Tabel 1.
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Tabel 1. Materiaaleigenschappen van Klimaflex en andere soorten beton en asfalt bij natte en droge omstandigheden. 

 Albedo Emissiviteit Warmte-
geleiding 
(W/mK) 

Specifieke 
warmte 
capaciteit 
(J/kg°C) 

Dichtheid 
(kg/m³) 

Waterdoor-
latendheid 
cm/s 

Openheid 
(%) 

Gemeten 
oppervlaktetemperaturen 

Referenties 

Klimaflex 0,15 0,95 1,3  1800-2000  18  Heijmans 
Beton (4.75 
mm2, #4) 

0,18  -  -  1980 0.21 15 Bij natte omstandigheden (max 
opvl temp.): 
1ste dag: ≈ 43°C 
3de dag: ≈ 57°C 

Li et al., 2014 

Asfalt3 (9.5 
mm) + 
Aggregaat (19 
mm) 

0,08  -   -  2270 0.11 12 Bij natte omstandigheden (max 
opvl temp.): 
1ste dag: ≈ 50°C 
3de dag: ≈ 60°C 

Li et al., 2014 

Beton (4.75-
9.50 mm) 

0,34 0,94 1,26 900 1974  -  18,2 Bij droge omstandigheden 
Max opvl temp: 55°C 
Min opvl temp: ≈27.5°C 
Lucht temp op 1 m: ≈37°C 

Hu et al., 
2017 

Beton (0.075-
16.0 mm)4 

0,43 0,96 1,40 1050 2100 - 0,8 Bij droge omstandigheden 
Max opvl temp: ≈51°C 
Min opvl temp: ≈30°C 
Lucht temp op 1 m: ≈36°C 

Hu et al., 
2017 

Asfalt (I) 0,16 0,84 1,16 964 2372 - 5,0 Bij droge omstandigheden 
Max opvl temp (stabiele 
toestand): 90.5°C 

Hassn et al., 
2016 

Asfalt (II) 0,18 0,82 0,92 953 2093 - 17,4 Bij droge omstandigheden 
Max opvl temp (stabiele 
toestand): 92°C 

Hassn et al., 
2016 

 
2 Nominal Maximum Aggregate Size (NMAS). 
3 Permeable asphalt 
4 Traditional Portland cement concrete. 
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2.1.2. Gevoelstemperatuur 
Opwarming van steden wordt pas een probleem wanneer mensen hinder of stress ondervinden door hitte. Kennis 
van hoe opwarming in de tijd en in de ruimte varieert onder invloed van stedelijke omgevingsfactoren is cruciaal om 
de oorzaken van hittestress beter te begrijpen en om maatregelen te ontwerpen om het welzijn in steden te 
bevorderen (Thorsson et al., 2014).  

Een geschikte index voor de gevoelstemperatuur waarmee de mate van hittestress uitgedrukt kan worden, is de PET 
(Physiological Equivalent Temperature). De PET index is gebaseerd op de energiebalans van het menselijk lichaam 
(Höppe., 1999) en is de meest gebruikte index in Europa om de gevoelstemperatuur aan te duiden (Matzarakis et al., 
1999). PET is gekoppeld aan thermische perceptie (hoe we de omgeving thermisch gezien ervaren), variërend van 
zeer koud tot zeer heet, en aan de mate van fysiologische stress (Tabel 2). Tussen een PET-waarde van 18 en 23°C 
ervaren we de omgeving voornamelijk als aangenaam en is er geen sprake van thermische stress. Boven 23°C PET 
kan al hittestress ontstaan. Vanaf 41°C PET is er sprake van extreme hittestress.  

 

Tabel 2. PET-klasses, thermische perceptie en mate van fysiologische stress (Matzarakis et al. 1999) 

 

De PET is een functie van een aantal meteorologische variabelen: luchttemperatuur, windsnelheid, luchtvochtigheid, 
directe en gereflecteerde zonnestraling en warmtestraling uit de omgeving (vanuit de atmosfeer, vanaf het oppervlak 
en de objecten uit de omgeving).  De interactie tussen lichaam en omgeving bepaalt hoe warm of koud men het 
lokale microklimaat ervaart. Zo kan het lichaam bij een hogere luchttemperatuur zijn warmte minder goed kwijt, 
maar een hogere windsnelheid maakt dat weer makkelijker. Bij een hogere luchtvochtigheid kan er minder zweet van 
de huid ontsnappen, en dus ook minder warmte. Hoe feller de zonnestraling of hoe meer warme objecten in de 
omgeving, hoe meer straling het lichaam ontvangt. De meteorologische parameters verschillen per locatie en 
worden bepaald door het weer en de inrichting van de omgeving. 

Het ‘verkoelend effect’  van een oppervlak kan worden uitgedrukt in een verandering in de luchttemperatuur 
merkbaar op leefhoogte, maar ook in het effect ervan op de gevoelstemperatuur. De gevoelstemperatuur wordt ook 
bepaald door de straling die een persoon ontvangt, windsnelheid en luchtvochtigheid. Een straatoppervlak kan de 
gevoelstemperatuur vooral beïnvloeden d.m.v. 

1. Verandering in de luchttemperatuur (via effect op voelbare warmteflux) 
2. Verandering in de uitgaande langgolvige straling (door lagere emissiviteit) 
3. Verandering in gereflecteerde kortgolvige straling (door lagere albedo) 

 

2.2. Materiaaleigenschappen en hun invloed op het stadsklimaat 
Koele verhardingsmaterialen die koeler blijven dan conventionele verharding, kunnen worden gebruikt als een 
strategie om de thermische situatie in stedelijke gebieden te verbeteren (Santamouris, 2013). Koele verharding blijft 
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koeler dan traditionele dankzij verhoogde zonnereflectie, verbeterde verdamping en/of verminderde voelbare 
warmteafgifte aan de atmosfeer (Qin, 2015a). De belangrijkste technieken die worden gebruikt om koele verharding 
te creëren, zijn (Santamouris, 2013): 

a) Verhogen van de albedo om minder zonnestraling te absorberen (par 2.2.1); 
b) Verhogen van de waterdoorlaatbaarheid van de verhardingen, al dan niet met vegetatie, om de 

oppervlaktetemperatuur te verlagen via verdamping (par 2.3); 
c) Aanpassen van de emissiviteit en warmtegeleidingscapaciteit om uitstraling en opname van warmte te 

beinvloeden (par 2.2.2. en 2.2.3) 
d) Vergroten van de thermische opslagcapaciteit van verharding door bijvoorbeeld latente warmteopslag-

materialen (faseverandering-PCM) toe te voegen (par 2.2.4); 
e) Het gebruik van externe koelende systemen om de oppervlaktetemperatuur van de bestratingsmaterialen 

te verlagen. Een voorbeeld is het plaatsen van ondergrondse leidingen in de bestratingslagen om de 
geabsorbeerde warmte uit de oppervlaktelaag te onttrekken (Qin, 2015a). 

 
De temperatuur van het oppervlak wordt bepaald door meteorologische factoren (straling, wind, luchttemperatuur) 
en de thermodynamische materiaaleigenschappen en de processen die de energiebalans van het oppervlak bepalen. 
In de volgende paragrafen beschrijven we deze eigenschappen en processen in relatie tot temperatuur van het 
materiaal en invloed op het stadsklimaat. 

2.2.1. De rol van albedo 
De albedo geeft het vermogen van de verharding aan om de invallende zonnestraling te reflecteren (Lin et al., 2007; 
Desideri & Asdrubali, 2018). Het absorptievermogen is het deel dat niet wordt gereflecteerd maar door de bestrating 
wordt geabsorbeerd (Kreith et al., 2011). De albedo (en het  absorptievermogen) is een dimensieloze fractie en 
wordt gemeten op een schaal van 0 tot 1. Een albedo van 0 betekent dat het materiaal alle zonnestraling absorbeert, 
terwijl een oppervlak met een albedo van 1 alle invallende zonnestraling weerkaatst ( Li et al., 2013b). Het 
verminderen van de absorptie of het verhogen van de albedo van de bestrating verhoogt de hoeveelheid 
zonnestraling die gereflecteerd wordt, wat resulteert in lagere oppervlaktetemperaturen en minder warmteafgifte 
zowel overdag als 's nachts (Santamouris, 2013, Qin & Hiller, 2014). In vergelijking met de andere 
materiaaleigenschappen wordt de albedo beschouwd als de belangrijkste factor die de thermische prestaties van 
bestrating beïnvloedt (Li et al., 2013b), met het grootste effect op een verandering in de oppervlaktetemperatuur 
van de bestrating (Gui et al., 2007 , Qin et al., 2019). Let op dat een koel oppervlak met hoge reflectie geen positief 
effect op de gevoelstemperatuur heeft, daarover meer in de laatste alinea van deze paragraaf. Daarbij mag de 

Extra verdieping: Nabij-infrarood 

Naast het positieve effect op de luchttemperatuur, kunnen de verlaagde oppervlaktetemperaturen van het wegdek 
ook leiden tot een verhoging van de duurzaamheid van het wegdek (Synnefa et al., 2011). Over het algemeen wordt 
de albedo bepaald door de kleur en ruwheid van het wegdekmateriaal (Santamouris, 2013). Materialen met 
donkere kleuren en ruwere oppervlakken absorberen meer zonnestraling dan gladde, lichtgekleurde en platte 
oppervlakken (Doulos et al., 2004). Er wordt echter ook onderscheid gemaakt tussen het type straling dat wordt 
geabsorbeerd en gereflecteerd door de verharding. Zonnestraling heeft een golflengte die ligt tussen 300 en 2500 
nm (Pisello, 2015) en dit bereik is verdeeld in drie spectrumklasses: UV (300-400 nm), zichtbaar licht (VIS, 400-700 
nm) en nabij-infrarood (NIR, 700-2500 nm). In feite komt ongeveer de helft van alle zonnestraling aan als 
onzichtbare nabij-infrarode straling (Synnefa et al., 2011). Om een bestrating sterk reflecterend te maken, moet 
aandacht worden besteed aan het verbeteren van de reflectiviteit in het nabij-infraroodspectrum. Als er een andere 
kleur dan wit voor bestrating gewenst is, kunnen infrarood-reflecterende pigmenten worden gebruikt om het 
globale albedo van de bestrating te vergroten. Op die manier kan een bestratingsoppervlak van elke kleur 
daadwerkelijk sterk reflecteren in het nabij-infrarode deel en een veel hoger albedo vertonen dan conventionele 
bestratingen met dezelfde kleur (Santamouris, 2013). Hoewel de kleur van verharding slechts een indicatie is van 
de zichtbare reflectie, hebben lichtgekleurde oppervlakken de neiging ook reflecterend te zijn in het nabij-infrarood 
(Bretz et al., 1998).  
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albedo niet onafhankelijk worden beschouwd van de andere materiaaleigenschappen, zoals porositeit, die evengoed 
een belangrijke rol kunnen spelen in het reduceren van hitte in de stad (Kevern et al., 2012). 

De albedo van trottoirs en straten verandert met de tijd. Als asfalt wordt blootgesteld aan verkeer, wordt de 
asfaltlaag afgesleten. Hierdoor wordt het asfalt grijzer en neemt de albedo toe. Voor beton gebeurt het 
tegenovergestelde: met de tijd wordt beton donkerder en krijgt een lager albedo (Li et al., 2013b). Een typisch nieuw 
asfalt heeft een albedo tussen 0,05 en 0,1 en kan tussen 0,1 en 0,15 bereiken bij verouderd asfalt. De albedo van 
nieuw beton varieert tussen 0,35 en 0,4 en kan mettertijd worden teruggebracht tot 0,2 tot 0,3 (ACPA, 2010 
geciteerd in Santamouris, 2013). Het verouderingsproces kan het mitigatiepotentieel van koele asfaltmaterialen tot 
50% verminderen (Kyriakodis & Santamouris, 2018). De albedo van andere veel voorkomende stedelijke 
oppervlaktematerialen wordt weergegeven in Tabel 3 (Taleghani & Berardi, 2018). 

Tabel 3: De albedo van standaard stedelijke verhardingsmaterialen (Taleghani & Berardi, 2018). 

Materiaal Albedo 
Asfalt 0,05-0,2 
Beton 0,10-0,35 
Rode klinkers 0,30 
Wit marmer split 0,55 
Grind 0,72 
Wit pleisterwerk 0,93 

 

De maximale oppervlaktetemperatuur van bestrating neemt lineair af met de albedo van verharding. Een toename 
van 0,1 in albedo zal de oppervlaktetemperatuur van het wegdek naar verwachting met 3,5 °C tot 4,3 °C verlagen 
(Qin, 2015a). Een overzicht van effecten van albedo op de temperatuur uit verschillende studies staat in Tabel 4. 
Hierin is de maximale verlaging van de oppervlaktetemperatuur 12 °C en van de luchttemperatuur van 1,9 °C 
(Santamouris et al., 2012). De effecten zijn afhankelijk van de windsnelheid: een verhoogde windsnelheid verlaagt de 
oppervlaktetemperatuur en vermindert de invloed van de verandering in albedo (Pomerantz et al., 2000). 

Tabel 4: Voorbeelden van studies met effecten van de albedo van verharding op de temperatuur. 

Referentie Locatie Beschrijving Resultaten 
Kyriakodis & 
Santamouris 
(2018) 

Athene Vervanging van conventioneel zwart 
asfalt met albedo van 0,04 door een 
dunne laag lichtgeel asfalt met albedo 
0,35. 
De vervanging van het oude asfalt vond 
plaats in een zone van ongeveer 37.000 
m². 
 

Reductie van 8,9 °C in 
oppervlaktetemperatuur, met 
maximale verlaging van de 
oppervlaktetemperatuur tot 11,5 °C. 
Reductie van 1,5 °C in 
luchttemperatuur op 1,5 m hoogte. 

Taleghani & 
Berardi (2018) 

Toronto Verhoging van de albedo van de 
verharding van een plein van 4.000 m2 

van 0,1 naar 0,5. 

Reductie van  0,66°C in 
luchttemperatuur op 1,0 m hoogte. 
Verhoging van 4,7°C in PET op 1,0 m 
hoogte. 

Santamouris et 
al., 2012 

Athene Vervanging van bijna 4500 m² bestaande 
verharding door nieuwe koele 
materialen. De oude bestrating had een 
albedo van 0,48 en de nieuwe 0,60. 

Reductie tot 1,9 °C van maximale 
luchttemperatuur (op 3,5 m hoogte) 
en verlaging van de 
oppervlaktetemperatuur met 
maximaal 12 °C.  

Synnefa et al., 
2011 

Athene Meting van de oppervlaktetemperatuur 
van een dunne laag asfaltachtige 
materialen met verschillende kleuren, 
die zijn blootgesteld aan zonnestraling in 
vergelijking met conventioneel zwart 
asfalt. 

Reductie van 12 graden: 
daggemiddelde 
oppervlaktetemperatuur van 
conventioneel zwart asfalt is 60 °C en 
daarmee 12 graden warmer dan die 
van de gebroken witte asfaltlaag (48 
°C) 
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Vergelijking tussen gebroken witte 
asfaltlaag (albedo = 0,55) en 
conventioneel zwart asfalt (albedo = 
0,04). 

Taleghani et al. 
(2014) 

Oregon De bestaande bestrating was gedeeltelijk 
bedekt met zwart en wit karton met een 
albedo van respectievelijk 0,37 en 0,91. 

Reductie van 1,3 °C in de lokale 
luchttemperatuur (op 1,5 m hoogte). 

 

Ondanks dat ze positieve effecten hebben op de omgevingstemperatuur, kan bestrating met een hoog albedo een 
negatief effect hebben op de gevoelstemperatuur van voetgangers (Taleghani & Berardi, 2018). De extra 
zonnestraling die door deze bestrating wordt gereflecteerd, verwarmt de omgeving en mensen (Li et al., 2013b) en 
kan worden opgesloten in de straat (Doulos et al., 2004). De gevoelstemperatuur wordt vooral beïnvloed door de 
straling en minder door de luchttemperatuur (Taleghani & Berardi, 2018). Hierdoor kan het gebruik van verharding 
met een hoge albedo het menselijk thermisch ongemak vergroten (Li et al., 2013b).  

Taleghani & Berardi (2018) simuleerden het effect van het veranderen van de albedo van de bestrating van 0,1 naar 
0,3 en 0,5 van een plein in Toronto. De teruggekaatste zonnestraling resulteerde in een stijging van 4,7 °C in PET. 
Dus, hoewel oppervlakken met een hogere albedo de luchttemperaturen verlagen, verminderen ze ook het 
thermische comfort voor voetgangers. Hoe het precies uitpakt is afhankelijk van de configuratie van het straatprofiel. 
Vanwege de extra reflectie van diffuse straling naar de aangrenzende muren in de zomer, wordt voor zuidelijke 
gebieden5 aanbevolen om verharding met een hoog albedo alleen te gebruiken als in een straatprofiel de hoogte niet 
meer is dan de breedte van de straat (H/B ≤ 1,0) (Qin, 2015b ). Daarnaast kan het gebruik van bestrating met een 
hoog albedo (> 0,85) ook verblindingsproblemen veroorzaken, waardoor sommige mensen zich ongemakkelijk voelen 
of niet goed kunnen zien (Santamouris et al., 2012, Pomerantz et al., 1997). Doordat het hoge albedo de 
oppervlaktetemperatuur van het wegdek gedurende het hele jaar verlaagt, kan dit in de winter tot een ongewenst 
effect leiden (Qin, 2015a). 

2.2.2. De rol van emissiviteit 
De emissiviteit geeft aan hoe makkelijk een materiaal straling zelf uit kan zenden. De emissiviteit van een materiaal is 
de verhouding tussen de werkelijk uitgezonden straling en de uitstraling van een zwarte straler bij dezelfde 
temperatuur. Net als bij de albedo en het absorptievermogen liggen de emissiviteitwaardes van een materiaal ook 
tussen 0 en 1, waarbij 1 de maximale stralingsemissie is, die van een zwart lichaam (Kreith et al., 2011). In een 
asfaltmengsel hangt de emissiviteit af van de microstructuur van het oppervlak en de oppervlaktetemperatuur 
(Stempihar et al., 2012 geciteerd in Hassn et al., 2016). Gui et al. (2007) vonden dat wanneer de emissiviteit van een 
verharding stijgt van 0,7 naar 1,0, de maximale en minimale oppervlaktetemperaturen dalen met respectievelijk 5,0 
°C en 8,5 °C. 

Bestratingen die een hoge albedo combineren met hoge emissiviteit worden reflecterende bestratingen genoemd 
(Santamouris, 2013). Deze bestratingen kunnen minder zonnestraling absorberen en zijn ook goede uitstralers van 
langgolvige straling, waardoor het oppervlak minder opwarmt en minder warmte uitstraalt na zonsondergang 
(Doulos et al., 2004). Verharding die een aggregaat met een witte of lichte kleur bevat of die bedekt is met een witte 
coating is een goed voorbeeld van reflecterende bestrating, omdat deze een hoge albedo en emissieviteit hebben. 
Ongeverfde metaal- en aluminiumcoatings hebben daarentegen een lage emissiviteit ondanks het hoge albedo (Bretz 
et al., 1998). Syneffa et al. (2006) geeft de oppervlaktetemperatuur van 14 soorten reflecterende coatings. De 
resultaten tonen aan dat een met aluminium gepigmenteerde acrylcoating tot 22,8 °C warmer kan zijn dan een 
acrylkeramische witte coating bij het analyseren van de maximale dagelijkse oppervlaktetemperaturen. 

Overdag wordt de thermische prestatie van verharding voornamelijk bepaald door de albedo. 's Nachts, wanneer er 
geen zonnestraling is, is de emissiviteit de dominante factor. De meeste traditionele type verhardingen hebben 
echter al een hoge emissiviteit (0,80-0,95). Er is dus weinig ruimte om de emissiviteit nog verder te verbeteren. Het 
verhogen van de albedo van verharding is daarom meestal een effectieve stap in het verlagen van de voelbare 

 
5 Deze verhouding is onderzocht met een model met als invoer 20 graden breedtegraad, met ook een test voor 51 graden 
breedtegraad, dit komt al in de buurt van 51-53 graden breedte graad voor de Nederlandse situaties. 
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warmteafgifte van de verharding (Jiang et al., 2019). De albedo mag echter niet te hoog worden, dan werkt deze 
averechts op de gevoelstemperatuur, zoals hiervoor beschreven. 

2.2.3. De rol van warmtegeleiding 
Bestratingen met een hoog warmtegeleidingsvermogen kunnen sneller meer energie van het oppervlak naar de 
diepe lagen overbrengen dan bestratingen met een laag warmtegeleidingsvermogen. Over het algemeen wordt de 
warmtegeleiding van een mengsel bepaald door de thermische eigenschappen van het aggregaat en de bitumineuze 
bindmiddelen en neemt het toe naarmate de dichtheid van het materiaal of het droge gewicht per eenheid 
toeneemt (Mamlouk et al., 2005). Maar het kan ook worden verhoogd door de toevoeging van geleidende additieven 

in het wegdekmateriaal, zoals grafiet en koolstofvezels (Vo et al., 2017). Of juist worden verlaagd door het toevoegen 
van PET-fles en rubberdeeltjes die werken als isolator. Een studie hiernaar geeft aan dat toevoegen van rechthoekige 
rubberdeeltjes de isolerende werking verhoogd met 19% en bij PET-fles deeltjes met 10 tot 18%, afhankelijk van de 
vorm van de deeltjes (Yesilata et al. (2009). 

Een toename van het warmtegeleidingsvermogen verlaagt de oppervlaktetemperatuur van de bestrating gedurende 
de dag, zodat meer warmte van het wegdek naar de funderingslagen kan worden afgevoerd en meer warmte naar de 
grond kan worden geleid (en ’s nachts vice versa) (Yavuzturk et al., 2005, Santamouris, 2013). Doordat overdag de 
temperatuur van verharding hoger is dan de bodemtemperatuur, wordt warmte van de verharding op de grond 
overgedragen. 's Nachts vindt de tegenovergestelde stroom plaats (Santamouris, 2013). Als gevolg hiervan worden 
overdag lagere oppervlaktetemperaturen waargenomen en 's nachts hogere (Asaeda & Ca, 1996).  

Verhardingen met een hoge warmtegeleiding kunnen ook meer warmte opslaan in vergelijking met verhardingen 
met een lage warmtegeleiding. 's Nachts komt de grote hoeveelheid warmte vrij die is opgeslagen gedurende de dag. 
Yavuzturk et al. (2005) meldt dat, in het geval van asfalt, een verandering van de oppervlaktetemperatuur van 
ongeveer 3,3 °C wordt verwacht voor elke verandering van 1 W/mK in de warmtegeleiding van het asfaltmateriaal. 

2.2.4. De rol van warmtecapaciteit en dichtheid 
De specifieke warmtecapaciteit of soortelijke warmte wordt gedefinieerd als de energie die nodig is om de 
temperatuur van een eenheidsmassa van een bepaald materiaal met één graad te verhogen. Het geeft daarom het 
vermogen van het materiaal aan om warmte te absorberen of af te geven met een bepaalde temperatuurvariatie. 
Omdat de specifieke warmtecapaciteit invloed heeft op de warmteabsorptie en -afgifte van materialen, beïnvloedt 
het hun temperatuurverandering. Verhardingen met een hogere specifieke warmtecapaciteit hebben meer energie 
nodig om hun temperatuur te verhogen. Bestratingsmaterialen met een kleinere specifieke warmtecapaciteit zijn 
gevoeliger voor de externe omgeving en vertonen een grotere fluctuatie in temperatuurverandering. 

Het product van de specifieke warmtecapaciteit en de dichtheid van de bestrating is de volumetrische 
warmtecapaciteit, die de hoeveelheid energie geeft die de bestrating kan bevatten per volume-eenheid. In die zin zal 
een verharding met een hogere dichtheid en warmtespecifieke capaciteit meer energie per volume kunnen bevatten. 

Extra verdieping: Faseveranderingsmaterialen 

Net als verharding waar water een rol speelt in de temperatuur verlaging zijn er ontwikkelingen met 
faseveranderingsmaterialen (PCM) in verharding. De gebruikelijke materialen in verhardingen hebben een hoge 
thermische capaciteit en deze is moeilijk om verder te vergroten. Een manier om de thermische opslag van 
verharding te vergroten is door toevoeging van latente warmteopslagmaterialen in de massa van de verharding 
(Santamouris, 2013), in dat geval spreken we van PCM materialen. De PCM is een warmtefusiestof die smelt en 
stolt bij een bepaalde temperatuur (Qin, 2015a) en daardoor de thermofysische eigenschap van het 
wegdekmateriaal verandert (Bo et al., 2011) zonder dat water toevoer nodig is. Bestratingen met PCM hebben 
een hogere warmtecapaciteit en thermische traagheid in vergelijking met traditionele bestratingen en kunnen 
daarom grote hoeveelheden energie opslaan en afgeven in latente warmte (Qin, 2015a). Als gevolg hiervan 
neemt het tempo van temperatuurveranderingen van deze bestratingen af, worden extreme 
oppervlaktetemperaturen vertraagd en wordt de periode waarin de bestrating extreme oppervlaktetemperaturen 
vertoont verlaagd (Bo et al., 2011). De opgeslagen warmte komt 's nachts vrij (Qin, 2015a), wat een probleem kan 
zijn voor het thermische comfort' s nachts. 
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De volumetrische warmtecapaciteit heeft een sterke invloed op het thermische gedrag van verhardingen waarbij de 
warmteoverdracht voornamelijk via warmtegeleiding verloopt (Yavuzturk et al., 2005). Traditioneel asfalt en water 
zijn voorbeelden van materialen met een hoge warmtecapaciteit, terwijl vegetatie in het algemeen een lagere 
specifieke warmtecapaciteit heeft. Door de lage specifieke warmtecapaciteit accumuleert in groene gebieden minder 
warmte (Taleghani et al., 2014).  

Een toename van de volumetrische warmtecapaciteit vertaalt zich in minder energie die overdag direct vrijkomt, 
deze geabsorbeerde energie wordt gedurende een langere periode vrijgegeven (Mohajerani et a., 2017). Verharding 
met een hoge volumetrische warmtecapaciteit warmt overdag langzaam op (lagere oppervlaktetemperaturen) en 
koelt 's nachts langzaam af (hogere oppervlaktetemperaturen) (Mohajerani et al., 2017, Yavuzturk et al., 2005). Voor 
asfalt wordt een verandering van de oppervlaktetemperatuur van ongeveer 0,5 °C geschat voor elke verandering van 
100.000 J/m³K in de volumetrische specifieke warmtecapaciteit van het asfaltmateriaal (Yavuzturk et al., 2005). Of de 
volumetrische warmtecapaciteit hoog of laag zou moeten zijn is afhankelijk van het moment waarop 
temperatuurverlaging het meest wenselijk is.  

2.2.5. Koeling overdag of ’s nachts 
Het effect van verhardingsmaterialen op de temperatuur tonen grote, zelfs tegenovergestelde, verschillen over de 
dag en nacht. Materialen die meer warmte opslaan of doorgeven zullen deze later (in de nacht) weer afgeven. Ook 
kan overdag de overheersende materiaaleigenschap anders zijn dan ‘s nachts. Zo is de rol van albedo overdag 
voornamelijk dominant terwijl dit ’s nachts voornamelijk door de emissiviteit wordt overgenomen. De bijdrage van 
warmtegeleiding, warmtecapaciteit en dichtheid kunnen handig worden samengenomen in de grootheid thermische 
traagheid. De thermische traagheid geeft aan hoe snel een materiaal in evenwicht komt met zijn omgeving. 

Een toename van het product van de warmtegeleiding (k), de warmtecapaciteit (c) en de dichtheid (ρ) resulteert ook 
in een toename van de thermische traagheid (P) van de verharding, die wordt gedefinieerd als 𝑃𝑃 = �𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘. De 
thermische traagheid (inertie) neemt toe met de dichtheid. Als zodanig heeft dicht asfaltbeton een hogere 
thermische traagheid dan bijvoorbeeld poreus beton (Qin et al., 2017). Verhardingen met een hoge thermische 
traagheid leiden meer geabsorbeerde energie naar diepere lagen zonder direct de oppervlaktetemperatuur te 
verhogen (Qin & Hiller, 2014). Deze verhardingsmaterialen hebben daarom lagere verwarmings- en koelsnelheden 
dan verhardingsmaterialen met een lagere thermische traagheid (Hassn et al., 2016).  Als gevolg hiervan wordt 
overdag meer thermische energie opgeslagen en wordt minder voelbare warmte en langgolvige straling uitgezonden, 
wat resulteert in lagere oppervlakte- en luchttemperaturen overdag. 's Nachts komt de opgeslagen energie vrij en 
treedt een hogere oppervlaktetemperatuur op (Qin & Hiller, 2014, Wu et al., 2017). Qin & Hiller (2014) rapporteerde 
dat een toename van de thermische traagheid van verhardingen van 800 tot 2400 J/(m²Ks1/2) resulteert in een daling 
van de oppervlaktetemperatuur van 8 ° C overdag en een toename van 4 tot 5 ° C 's nachts. 

Overdag is een lage thermische traagheid niet gewenst: deze materialen kunnen de warmte niet efficiënt naar de 
onderlagen geleiden, en dus wordt de warmte min of meer geaccumuleerd in de oppervlaktetemperatuur (wat het 
geval is bij de droge doorlatende bestratingen). Het warmtegeleidingsvermogen, de specifieke warmtecapaciteit en 
de dichtheid van de verhardingen worden voornamelijk beïnvloed door het type mineraal aggregaat, de porositeit en 
het vochtgehalte (Dehdezi, 2012). 

Het ideaal zou een bestrating zijn met een hoge thermische traagheid gedurende de dag (zoals traditioneel asfalt) die 
grote hoeveelheden warmte kan absorberen en deze warmte binnen de bestratingstructuur kan verdelen, voordat 
de temperatuur van de bestrating wordt verhoogd, maar met hogere albedo dan het zwarte, dichte asfalt. Let op dat 
de albedo niet te hoog wordt waarbij de extra straling het thermisch comfort verminderd. 

2.3. Bestrating inzetten voor het koelen van de stad 
Omdat het Klimaflex-materiaal een doorlatende bestrating is, geven de volgende paragrafen een verdieping op 
waterdoorlatende verharding. 

2.3.1. Eigenschappen waterdoorlatende verharding 
Waterdoorlatende verharding kan water vasthouden in de verschillende funderingslagen voor verdampingskoeling 
(Qin & Hiller, 2014). Voor het verdampen van het water uit doorlatende verharding is energie nodig. Deze energie 
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wordt latente warmte genoemd (Li et al., 2014). De energie die nodig is voor verdamping van natte bestrating wordt 
onttrokken uit het verhardingsoppervlak, waardoor verdamping in eerste instantie zorgt voor een verlaging van de 
oppervlaktetemperatuur. Een koeler oppervlak zal minder warmte kunnen afstaan aan de lucht erboven waardoor 
de luchttemperatuur minder zal oplopen. Verdampingskoeling zorgt dus voor een verlaging van de 
oppervlaktetemperatuur van verharding en heeft daarmee een effect op de luchttemperatuur wanneer er vocht in 
de bestrating of in de bodem aanwezig is of op het wegdek wordt gesproeid (Li et al., 2014). Voorbeelden van 
bestrating met verhoogde verdampingskoeling zijn waterdoorlatende, poreuze, of waterpasserende verharding 
(Santamouris, 2013). 

Verharding is het stelsel van stenen en voegen, of asfalt en dat kan waterdoorlatend zijn of niet. Daarnaast kunnen 
de stenen zelf ook nog waterdoorlatend of dicht zijn en dan zijn ze waterpasserend als de voegen doorlatend zijn. 
Bovendien zijn stenen ook nog in meer of mindere mate poreus. Dat betekent dat er water in kan. Als de poriën 
doorlopen is de steen ook waterdoorlatend. In literatuur is vooral het onderscheid tussen wanneer het om een steen 
gaat of om een hele verharding niet altijd duidelijk. Hieronder een overzicht uit de literatuur. 

Waterdoorlatende verharding heeft een netwerk van onderling verbonden poriën die waterpercolatie naar de 
onderlagen mogelijk maakt en wateropslag biedt voor verdamping of infiltratie (Kevern et al., 2012). Poreuze 
verharding bevat ook openheid in de structuur, maar deze poriën zijn niet noodzakelijkerwijs verbonden en bieden 
daardoor minder of geen wateropslag en doorvoer naar onderlagen. Er moet daarom onderscheid gemaakt worden 
tussen poreuze en doorlatende verharding (Hunt & Collins, 2008). Doorlatende verharding kan al dan niet begroeid 
zijn, omdat ze kunnen worden gevuld met verschillende materialen, zoals gras, zand, grind of grond (Santamouris, 
2013, Qin, 2015a). Wanneer gras als opvulling wordt gebruikt, bevordert het de verdamping en transporteren de 
wortels vocht van diepere grond naar de oppervlakte waar het verdampt en het oppervlak afkoelt (Qin, 2015a). 
Begroeide doorlatende verharding is vooral geschikt voor gebieden met een lager verkeersvolume, zoals steegjes en 
parkeerplaatsen. Deze half-verharding is het meest geschikt voor een vochtig klimaat, omdat de vegetatie voldoende 
water nodig heeft om in leven te blijven (Li et al., 2013a). Figuur 2 toont vijf soorten doorlatende verharding en twee 
varianten in vulling voor plastic roosters (Hunt & Collins, 2008). 

 

Figuur 2: Vijf soorten doorlatende verharding: doorlatend asfalt (PA), doorlatend beton (PC), doorlatende in elkaar 
grijpende betonstenen (PICP), betonroosters (CGP) en kunststof roosterstenen (PG) met gras en grint vulling (Hunt & 
Collins, 2008). 

2.3.1. Porositeit van waterdoorlatende verharding 
Vanwege de grote hoeveelheid verbonden poriën verschillen de thermische parameters van doorlatende verharding 
veel van die van traditionele (Hu et al., 2017). Een toename van de porositeit leidt tot een lineaire afname van de 
albedo van doorlaatbaar beton (Zhang et al., 2015). Om een hoog holtegehalte te verkrijgen, wordt gewoonlijk grof 
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toeslagmateriaal gebruikt in de verhardingssamenstelling, met weinig of geen fijn toeslagmateriaal (NRMCA, 2004). 
Grote aggregaten worden ook gebruikt om grote poriën te creëren (ACI, 2010), wat gunstig is voor de 
doorlaatbaarheid van de bestrating (Li et al., 2014). De aanwezigheid van deze aggregaten leidt tot een ruwe en 
oneffen oppervlaktestructuur op de bestrating, waardoor het oppervlak groter wordt en daardoor meer 
zonnestraling wordt geabsorbeerd (Hu et al., 2017, Haselbach et al., 2011). De albedo van doorlaatbaar beton is 
negatief gecorreleerd met de totale deeltjesgrootte (Hu et al., 2017). Hu et al. (2017) ontdekten dat de albedo van 
vijf typen permeabel beton kleiner was met 17,7% tot 29,1% dan dat van het traditionele beton, waarbij de albedo 
van de permeabele monsters afnam met de toename van de totale grootte. Een toename van de totale grootte leidt 
tot een toename van voelbare warmte en langgolvigestraling, maar een afname van gereflecteerde zonnestraling (Hu 
et al., 2017). Het emissievermogen lijkt echter niet te worden beïnvloed door het luchtledige gehalte van 
doorlatende verharding. Hassn et al. (2016) meldde dat de emissiviteit van een dicht asfaltmengsel met een waarde 
van 0,02 hoger was dan de emissiviteit van poreus asfalt, wat een verwaarloosbaar verschil is. 

Bestratingen met een hoog luchtledig gehalte hebben ook ruwere oppervlakken, waardoor hun effectieve oppervlak 
dat aan lucht wordt blootgesteld vergroot en luchtturbulentie of circulatie in of over de stoep ontstaat. Als gevolg 
hiervan neemt de voelbare warmteflux tussen het wegdek en de lucht toe en helpt het de temperatuur van het 
wegdek te verlagen (Li et al., 2013a). 

De holle structuur van doorlaatbare bestratingen maakt ze ook geweldige isolatoren (Haselbach, 2009). Omdat 
doorlaatbare bestratingen een grotere hoeveelheid grof aggregaat hebben dan traditionele bestratingen en ook 
minder verdicht zijn, worden de puntcontacten tussen aggregaatdeeltjes verzwakt (Hu et al., 2017) en wordt de 
ruimte gevuld met lucht, wat een zeer slechte warmtegeleider is . Als gevolg hiervan neemt het 
warmtegeleidingsvermogen van doorlaatbare verharding af met de toename van het gehalte aan holtes (Hassn et al., 
2016). Hassn et al. (2016) meldde dat het warmtegeleidingsvermogen van asfaltmengsels daalde van 1164 W/(mK), 
voor mengsels met een luchtledige inhoud van 5% naar 0,821 W/(mK) voor mengsels met een luchtledige inhoud van 
25,3%. Als gevolg van dit isolerende aspect dragen doorlaatbare bestratingen minder energie over van het oppervlak 
naar de onderlagen (Stempihar et al., 2012), waardoor het verschil tussen het oppervlak van de bestrating en de 
bodemtemperaturen groter wordt (Hu et al., 2017). Volgens Haselbach (2009) is de snelheid van warmteoverdracht 
voor doorlaatbaar beton met een totale porositeit van 23% ongeveer 59% van de snelheid door middel van 
traditioneel beton. Omdat energie niet gemakkelijk kan worden overgedragen via de structuur van de verhardingen, 
wordt verwacht dat hogere oppervlaktetemperaturen zullen optreden in verhardingen met een hoog luchtledig 
gehalte (Hassn et al., 2016). 

Verhoogde luchtholtes verminderen ook de specifieke warmtecapaciteit van de bestrating (Hassn et al., 2016). De 
specifieke warmtecapaciteit van permeabel beton is 12,4% tot 20,0% lager dan die van traditioneel beton (Hu et al., 
2017). Bestratingen met een lagere specifieke warmtecapaciteit hebben minder energie nodig om hun temperatuur 
te verhogen en kunnen sneller opwarmen en afkoelen dan verharding met een hogere warmtecapaciteit (Hassn et 
al., 2016). Dit verklaart waarom droge doorlaatbare bestratingen overdag hogere oppervlaktetemperaturen kunnen 
bereiken dan ondoordringbare bestratingen en 's nachts lagere oppervlaktetemperaturen (Hu et al., 2017). Vanwege 
deze en de andere redenen die hierboven zijn genoemd, man doorlatende verharding alleen worden beschouwd als 
een alternatief voor koele bestrating als ze periodiek opnieuw kunnen worden bevochtigd, zodat de 
verdampingskoeling de verhoogde temperatuur veroorzaakt door de lage thermische traagheid kan onderdrukken 
(Qin & Hiller, 2014, Qin & Hiller, 2016). 

2.3.3 Temperatuureffecten waterdoorlatende verharding 
Het temperatuureffect (de beperking van de opwarming) van waterdoorlatende verharding hangt af van de 
verdampingssnelheid. Deze wordt bepaald door de beschikbaarheid van water nabij het oppervlak, de 
luchtvochtigheid en de windsnelheid (Li et al., 2014, Qin & Hiller, 2016 ). Verharding met een hoge porositeit en 
permeabiliteit bevorderen de blootstelling van vocht aan de atmosfeer en daarmee de verdampingssnelheid. 
Omgekeerd hebben kleine luchtopeningen en lage permeabiliteit de neiging om het vocht in de materialen af te 
sluiten, waardoor de verdamping van water wordt geblokkeerd. De permeabiliteit en de porositeit zijn daarom 
positief gecorreleerd aan de verdampingssnelheid van doorlatende bestratingen (Li et al., 2014). Li et al. (2014) 
onderzocht de verdampingssnelheid van zes waterdoorlatende materialen, waaronder een waterdoorlatend asfalt en 
een waterdoorlatend beton met een permeabiliteit en een luchtledig gehalte van respectievelijk 0,11 cm/s en 12% 
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en 0,21 cm/s en 15%. De metingen van dit onderzoek geven aan dat, terwijl het beton een verdampingssnelheid van 
ongeveer 1,5 mm/uur en een oppervlaktetemperatuur van ≈43 °C had, het asfalt een verdampingssnelheid van 
ongeveer 0,5 mm/uur had met een oppervlaktetemperatuur van 50 °C (7 °C hoger) tijdens de eerste experimentdag. 

De verdampingssnelheid en dus het temperatuureffect effect van doorlatende verharding neemt in de loop van de 
tijd aanzienlijk af als gevolg van minder water dat beschikbaar is voor verdamping nabij het bestratingsoppervlak (Li 
et al., 2013b). De metingen van Li et al. (2014) laten zien dat op de derde experimentdag de maximale 
verdampingssnelheden van de beton- en asfaltmonsters beide zeer laag waren, ongeveer 0,25 en 0 mm/uur 
respectievelijk. Als resultaat nam het verschil tussen de oppervlaktetemperatuur van het beton en asfalt af van 7 °C 
tot ongeveer 3 °C, naar bijna 60 °C voor beide monsters. 

Grote holtes zijn belangrijk voor verdamping, maar ze verminderen ook de capillaire druk, die zorgt dat het water in 
de bestrating snel kan worden afgevoerd (Asaeda & Ca, 2000). Qin & Hiller (2016) laten zien dat slechts 30% van het 
water in een doorlaatbare betonconstructie kan verdampen. De andere 70% van het water is stevig gebonden aan de 
aggregaatdeeltjes door intermoleculaire krachten, waardoor er veel meer energie nodig is om te verdampen.  

Materialen met een kleine poriegrootte hebben een grotere capillaire werking en zullen daardoor hogere 
verdampingssnelheden hebben. En verdamping voor langere periodes mogelijk maken. De capillaire werking van 
deze materialen is groter door de verhouding  van een groot oppervlak t.o.v. volume, waardoor water naar het 
oppervlak kan komen en verdampen (Li et al., 2014). Het verkleinen van de poriegrootte en het versterken van het 
capillaire effect kan de verdampingssnelheid van de bestrating dus helpen verhogen. Dit kan echter ook de 
doorlaatbaarheid van het verhardingsmateriaal verminderen. Een optimaal ontwerp van materiaal met 
geoptimaliseerde poriegrootte en voldoende permeabiliteit is daarom noodzakelijk om de beste resultaten te 
bereiken op het gebied van verdampingskoeling. In het geval van doorlaatbaar beton is een typisch holtegehalte 15 
tot 25% (NRMCA, 2004) en de aggregaatsortering is ofwel een grof aggregaat van een enkele grootte of een sortering 
tussen 9,5 mm en 19 mm (ACI, 2010). De verhouding van de totale grootte (D groter aggregaat /D kleiner aggregaat) mag niet te 
hoog zijn (≥ 2,5), anders zal het kleinere aggregaat de lege ruimtes vullen die door de grotere zijn achtergelaten, 
waardoor de porositeit en de permeabiliteit worden verminderd (ACI, 2010). 

Het temperatuureffect effect van doorlatende bestratingen treedt alleen op als de bestrating nat is, hetzij via 
neerslag hetzij via kunstmatige middelen (Qin & Hiller, 2016). Als het oppervlak van de doorlaatbare bestrating droog 
is, zal er geen verdamping optreden en zal verdamping het oppervlak niet koelen (Asaeda & Ca, 2000). Volgens Qin & 
Hiller (2016) houdt het bevochtigen van doorlatend beton het betonoppervlak tijdens warme zomerdagen 12-24 uur 
koel. Na deze periode wordt het wegdek warmer dan conventionele betonverhardingen omdat ze de warmte niet 
geleiden naar de bodem. De hogere temperaturen van doorlatende verharding in droge conditie tov reguliere 
verharding wordt door vele studies onderschreven (Stempihar et al., 2012, Li et al., 2013b, Hu et al., 2017, Asaeda et 
al., 2000, Hassn et al., 2016, Haselbach, 2009, Qin & Hiller, 2014).  

Li et al. (2013b) onderzocht de thermische prestaties van verschillende typen doorlatende verharding. Onder droge 
omstandigheden produceerde de doorlatende asfaltverharding een hogere oppervlaktetemperatuur overdag dan het 
ondoordringbare asfalt, met ongeveer 5 °C vanwege de slechte geleidbaarheid. Deze resultaten komen iets hoger uit 
dan die van Hassn et al. (2016), waar asfaltplaten met een luchtledige inhoud van 25,3% een stabiele 
oppervlaktetemperatuur toonden die 2,5 °C hoger was dan asfaltplaten met een luchtledige inhoud van 5,0%. Hu et 
al. (2017) bestudeerde de temperatuurveranderingskarakteristieken en de impact op de omgeving van vijf 
doorlatende Portland cementbetonmonsters in vergelijking met een traditioneel Portland cementbeton. Overdag 
waren de oppervlaktetemperaturen van het doorlatende beton hoger dan de temperaturen van het traditionele 
beton, met een maximaal oppervlaktetemperatuurverschil van ongeveer 8 °C. 's Nachts werd het tegenovergestelde 
effect waargenomen: de doorlatende betonmonsters vertoonden een lagere oppervlaktetemperatuur in vergelijking 
met het traditionele Portlandbeton, met een maximaal verschil van ongeveer 3 °C. Hetzelfde gedrag werd gemeld 
door Stempihar et al. (2012), die constateerde dat poreus asfalt overdag een hogere oppervlaktetemperatuur 
vertoonde dan andere bestratingen overdag, en de laagste temperatuur 's nachts. 

Bovengenoemde studies geven geen effect op de luchttemperatuur bij natte condities, daar is nog weinig onderzoek 
naar gedaan. Een studie uit China door Wang et al. (2018) geeft een maximale verkoeling van maximaal 1 °C door 
verdamping van waterdoorlatende verharding. Een ander perspectief komt van studies naar een oude Japanse 
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traditie ‘Uchimizu’. Hierbij sprenkeld men water op straat om hun stedelijke ruimtes te koelen. De temperatuur daalt 
met 2-4 ° C door 1L/m2 per half uur te sprenkelen (Takahashi et al., 2010). Een test in Nederland toont aan dat dit 
principe ook effectief is voor Nederlandse stedelijke gebieden. In een test waarbij water over asfalt werd gestrooid, 
was het koeleffect op de lucht 2 °C dicht bij de grond en 1 °C op een hoogte van 2 meter wanneer 1 mm water 
verdampte (Slingerland, 2012). Als er oneindig veel water beschikbaar is, neemt het koeleffect toe tot 8 °C dicht bij 
de grond en 1,6 °C op een hoogte van 2 meter (Solcerova, 2018).  

Tabel 5 toont het verschil in temperaturen van gras en struiken, grasbetontegels en lichte bestrating t.o.v. reguliere 
verharding. Het effect van alternatieve verhardingsmaterialen ten opzichte van traditionele is een verlaging in de 
luchttemperatuur tot bijna 2 °C en in de gevoelstemperatuur tot bijna 5 °C. Opvallend hierin is de positieve bijdrage 
van lichte bestrating op temperatuurverlaging van de lucht, terwijl de gevoelstemperatuur juist oploopt. 
Grasbetontegels hebben potentieel een vergelijkbaar verlagend effect op de luchttemperatuur als gras of struiken. 
De oppervlaktetemperatuur van doorlatende verharding is volgens bovenstaande studies overdag 2,5-8 °C warmer 
dan reguliere verharding. Het effect op de luchttemperatuur door verdamping van water van reguliere verharding 
geeft een verkoeling van bijna 2 °C, en van waterdoorlatende verharding 1°C, en zit dan tussen het effect van lichte 
bestrating en grasbetontegels uit Tabel 5 in. 

Tabel 5: Overzicht van effecten op de lucht- en gevoelstemperatuur van inrichtingsmaatregelen die opwarming van de stad 
beperken. 
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3. Modelstudie met ENVI-met 
De effecten van verharding op lucht- en gevoelstemperaturen kunnen op verschillende manieren in beeld worden 
gebracht. Voor hittestress overdag is de gevoelstemperatuur de belangrijkste indicator voor comfort. Met het 
simulatieprogramma ENVI-met is het effect van maatregelen op de vermindering van hittestress doorgerekend. 
ENVI-met geeft een compleet beeld van het microklimaat omdat deze alle essentiële aspecten mee neemt: wind, 
straling, oppervlaktetemperatuur en interactie met vegetatie. 
 

3.1. Methode 
Voor de simulatie in ENVI-met gebruiken we een extreme hittegolf dag gebaseerd op afgelopen 30 jaar voor 
meetstation De Blit. Deze hittegolfdag kan als een ‘normale’ hittegolf worden gezien in 20506. Het 
temperatuurverloop en de luchtvochtigheid zijn hierop gebaseerd. Het gaat om een vrijwel onbewolkte dag 
met lage windsnelheid uit oostelijke richting. 

Invoergegevens 

De modelberekeningen gaan uit van een basismodel zoals weergegeven in Figuur 3. Een straat van 10 meter 
breed, huizen met twee bouwlagen met daarop een schuine kap. Achtertuinen zijn deels bestraat met delen 
gras en een schuurtje. De bestrating van de weg is onderdeel van studie en verschilt per variant. 

 

Figuur 3: Voorbeeld basismodel in ENVI-met voor berekeningen, betreft variant met bomen. 

INPUT file: 

• x, y, z model afmeting in meters: 100*60*35 
• aantal nest cellen: 6 
• x, y, z grid: 1*1*1m 
• na 10 meter hoogte telescoop factor 1,15% 
• model rotatie: 17 graden (meest voorkomend in Nederland, er zijn weinig N-Z straten)  
• bodem soort: zand en bij groenvakken leem 
• boom DM: 15 m met gemiddelde kroondichtheid  
• in alle varianten is de stoep voorzien van betontegels 
• weergegevens die zijn ingevoerd 

 

 
6 In de studie REALCOOL (2018) zijn dezelfde meteorologische waarden gebruikt. 
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Tabel 6: Overzicht van materiaaleigenschappen van Klimaflex, asfalt, betontegel en een extra lichte variant van 
Klimaflex. (Heijmans, 2019; ekbouwadvies, 2020 en Vree, 2020) 

 Klimaflex Asfalt Betontegel 
(stoep) 

Klinkers Licht Klimaflex 

Albedo/reflectiie (Frac) 0,15  0,2 0,3 0,3 0,8 

Emmissiviteit (Frac) 0,95 0,9 0,9 0,9 0,9 

Warmtegeleiding 
W/(m*K) * 

1,3 2,24 1,86 0,8-1,4 1,3 

openheid * 
 

18% lucht ? ? ? 18% lucht 

*Deze materiaaleigenschap kan niet worden aangepast in het model, hier wordt in het model een onbekende 
waarde voor aangenomen 

Varianten 
Er zijn zeven verschillende varianten doorgerekend. De meeste varianten hebben het straatprofiel van een volkswijk, 
Figuur 4. Om het effect van een smaller straatprofiel inzichtelijk te maken zijn er ook twee met grotere hoogte zoals 
dat in historische binnensteden voorkomt, Figuur 5. 

Volkswijk, ratio hoogte en breedte is 0,9:1 
• Asfalt  
• Klimaflex 
• Licht Klimaflex (albedo 0,8) 
• Asfalt met bomen 
• Klimaflex met bomen 

In Binnenstad; ratio hoogte en breedte is 1,5:1 
• Klimaflex, bebouwing 15 m hoog 
• Klinkers, bebouwing 15 m hoog 

 
Figuur 4: Doorsnede profiel 1 met een hoogte/breedte verhouding (H/B) van 0,9 typische vokswijk. 

 

 
Figuur 5: Doorsnede profiel 2 met een hoogte/breedte verhouding (H/B) van 1,5 typische historische binnenstad. 

 
Situaties doorgerekend: 

• Op heetst van de dag (14uur) in PET en Tlucht; 
• Op twee punten een profiel over de dag in PET en Tlucht;  
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• Een dwarsprofiel en langsprofiel in Tlucht. 
 

3.3. Modelresultaten 
De uitkomsten van de modelstudies worden in Tabel 7 als de maximale verkoeling in PET en Tlucht gepresenteerd. 
Klimaflex brengt de gevoelstemperatuur omlaag met maximaal 0,4 °C in vergelijking tot asfalt (zie Figuur 6), ook in 
het geval dat er bomen staan. Dit is gunstig omdat we soms ook zien dat bij koele bestrating de temperatuur 
toeneemt in situaties met bomen. Dit heeft te maken met de verhoogde straling die onder de bomen terug 
reflecteert. In vergelijking B. waarin een variant van Klimaflex met sterk verhoogde albedo resulteert in extra straling 
resulteert in een hogere PET en een lage luchttemperatuur. De verlaging van de gevoelstemperatuur met 0,4 °C bij 
Klimaflex in plaats van asfalt (vergelijking A. en E.) is relatief weinig in vergelijking met de 7,5 °C die lokaal met bomen 
wordt bereikt (vergelijking C. en D.). Een varaint van Klimaflex met extra hoge albedo (vergelijking B.) geeft in plaats 
van verlaging van de gevoelstempreratuur een verhoging, wel gaat de luchttemperatuur in vergelijking tot andere 
maatregelen vrij sterk omlaag. Daarentegen, geeft een andere verhouding van de H/B van het straatprofiel in F. geen 
opvallende verschillen in de gevoelstemperatuur. Deze uitkomst geeft geen aanleiding verder op H/B verhouding 
door te gaan in deze studie. 
 
Tabel 7: Overzicht van het verschil in gevoelstemperatuur PET. 

In volkswijk Maximaal verschil in 
Tlucht in °C 

Maximaal verschil in 
PET in °C 

A. Klimaflex– Asfalt  -0,2 -0,4 
B. Licht Klimaflex (albedo 0,8)– Asfalt  -0,9 +0,2 
C. Asfalt met bomen – Asfalt  -0,3 -7,5 
D. Klimaflex met bomen – Klimaflex -0,3 -7,7 
E. Klimaflex met bomen – Asfalt met bomen  -0,2 -0,4 
In Binnenstad (15 m hoog)   
F. Klimaflex – Klinkers  -0,1 -0,5 

Een overzicht van alle resultaten van de simulaties staat in de Bijlage, Figuur 10, Figuur 11, Figuur 12, Figuur 13, 
Figuur 14 en Figuur 15. 
 

 
Figuur 6: Modelresultaten in verschil PET tussen Klimaflex en asfalt om 14:00uur op 1,5m hoogte. 

Bovenstaande uitkomsten geven verschillen van doorgerekende varianten op 1,5 m hoogte op één moment in de 
tijd. In de volgende alinea’s worden achtereenvolgens de resultaten over het hele hoogteprofiel gegeven en over een 
geheel etmaal. 
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Het verschil in luchttemperatuur tussen Klimaflex en asfalt (A.) is maximaal 0,2 °C tot een hoogte van 5m zoals te zien 
in Figuur 7. De verkoeling draagt niet verder dan de straat zelf bij condities van een hittegolfdag. In de bijlage, Figuur 
13, is ook een dwarsdoorsnede te zien met vergelijkbaar beeld. 
 

 
Figuur 7: Modelresultaten in verschil Tlucht tussen Klimaflex en asfalt om 14:00uur in een langsdoorsnede. 

Om de temperatuur over een heel etmaal te kunnen weergeven zijn twee zogenaamde referentiepunten 
aangemaakt. De twee referentiepunten (noord en west) staan aangegeven in Figuur 3 en geven de temperatuur op 
1,5 m hoogte. Figuur 8 toont het verschil tussen Klimaflex en asfalt in de referentiepunten in lucht- en 
gevoelstemperatuur. Het verschil is het grootst rond het middag uur voor zowel de lucht- als de gevoelstemperatuur. 
Rond 8 uur ’s avonds zijn deze weer gelijk. Gedurende de nacht geven de bestratingsmaterialen weinig verschil, dat is 
gunstig voor de nachttemperatuur.  
 

 
Figuur 8: Modelberekening van de temperatuurverschillen tussen asfalt en Klimaflex in lucht- (Tlucht) en 
gevoelstemperatuur (PET) over een etmaal op punt op 1,5 m hoogte noord en oost 

Het verschil in oppervlaktetemperatuur tussen Klimaflex en asfalt toont Figuur 9 en is afhankelijk van het 
schaduwpatroon en de windsnelheid. Het verschil dat optreed tussen het oostelijke en noordelijke punt lijkt vooral 
door verschil in de windsnelheid te komen, in de west-oost straat is de windsnelheid groter dan in de noord-zuid 
straat. Het verschil van maximaal 3,5 graden is gering ten opzichte van de maximale oppervlaktetemperatuur van 50 
graden zoals te zien in Figuur 14 en Figuur 15 in de Bijlage. In de ochtend heeft Klimaflex een lagere 
oppervlaktetemperatuur, in de middag een hogere. Dit is vanuit de literatuur verklaarbaar vanwege de hoge 
porositeit (en daarmee geleidbaarheid) waardoor warmte minder naar onderste lagen wordt afgevoerd.  
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Figuur 9: Modelberekeing van het verschil in oppervlaktetemperatuur tussen asfalt en Klimaflex over een etmaal op 
punt noord en oost. 

Omdat het programma ENVI-met vooral is gericht op lucht- en gevoelstemperatuur op leefniveau vinden wij de 
modelresultaten voor de oppervlaktetemperatuur minder betrouwbaar. Er zullen metingen nodig zijn in het 
monitoringsplan om van deze waardes een nauwkeuriger beeld te krijgen. 
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4. Conclusie 
In deze literatuur- en modelstudie zijn we op zoek gegaan naar de invloed van materiaaleigenschappen op de 
temperatuur van verhardingsmaterialen, de luchttemperatuur en de gevoelstemperatuur.  

De volgende vraag stond centraal in de literatuurstudie: 
Welke beperking van opwarming kan er bereikt worden met het toepassen van verschillende 
bestratingsmaterialen en wat is de invloed van kleur, materiaalsamenstelling en het gebruik van specifieke 
asfaltsoorten?  

En in de modelstudie: 
Hoeveel koeler is de lucht- en gevoelstemperatuur op loopniveau bij toepassen van Klimaflex in plaats van 
standaard bestrating? 

Deze vragen worden in de volgende secties beantwoord, concluderend in een vergelijking tussen de twee studies. 

Literatuur 
Het effect van het type verharding op de temperatuur is afhankelijk van de plek, onder het oppervlak van de 
verharding, er in, er op of erboven, en is afhankelijk van het moment op de dag of nacht. Daarbij is er een groot 
verschil tussen de luchttemperatuur, oppervlaktetemperatuur of gevoelstemperatuur. Sommige 
materiaaleigenschappen hebben ’s nachts een verlagend effect op de luchttemperatuur, maar overdag een 
opwarmend effect; zoals bij een lage thermische traagheid. Of een eigenschap kan een positief effect op de 
luchttemperatuur overdag hebben, maar een negatief effect op het thermisch comfort; zoals een verharding met een 
hoog albedo. 

Verhardingsmaterialen kunnen volgens de literatuur de luchttemperatuur verlagen tot 2 °C lokaal en 1 °C stadsbreed. 
Deze verkoeling is op zichzelf niet voldoende om tijdens extreme hitte het stadsklimaat aangenaam te maken. 
Echter, op plekken waar geen groen of schaduw kan worden gerealiseerd kan een koeler verhardingsmateriaal een 
positieve bijdrage aan het stadsklimaat leveren. De effecten van verhardingsmaterialen op de gevoelstemperatuur 
zijn groter, maar zowel opwarmend (tot +5 °C PET) als verkoelend (tot -5 °C PET). Met 5 °C verschil wordt bijna een 
stap in de hittestressklasse behaald. Met name in het toepassen van hoge albedo’s schuilt potentieel een 
ongewenste verhoging van de gevoelstemperatuur.  

Het materiaal Klimaflex heeft ongeveer een gelijke waarde in warmtegeleiding en warmtecapaciteit als 
conventioneel beton en asfalt. De albedo van Klimaflex is met 0,15 aan de lage kant, deze kan nog worden verhoogd 
zonder voor opwarming in gevoelstemperatuur overdag te zorgen. Waar de bovengrens precies ligt is nog onduidelijk 
en is ook afhankelijk van de verhouding van de hoogte en breedte van een straat.  Daarom zouden wij adviseren met 
albedo niet hoger te gaan dan 0,5 omwille van het thermisch comfort. Omwille van verblinding ligt de grens hoger, 
namelijk op 0,85.  

Door tegenstellingen in temperatuureffecten van poreuze en sterk reflecterende verharding kan het bij een keuze 
hierin van belang zijn te bedenken waar je de verharding zou willen aanleggen. Zoals gesteld voor poreuze 
verhardingsmaterialen zoals klimaflex, is er t.o.v. standaardbestrating een beperking van de opwarming van lucht- en 
gevoelstemperatuur zowel dag en nacht in natte conditie. Wanneer poreuze verharding droog is is er een 
tegengesteld temperatuureffect; overdag koeler en ’s nachts juist warmer. Extra nachtelijke warmte-uitstraling is in 
woongebieden niet gewenst, in commerciële gebieden waar geen mensen slapen is dat minder een probleem en is 
de beperkte opwarming van de bestrating overdag van belang. Het andere temperatuureffect van sterk 
reflecterende verharding beperkt opwarming van het oppervlak. Dit resulteert in minder opwarming van de lucht 
overdag, een afname van nachtelijke uitstraling, maar een toename in de gevoelstemperatuur overdag. Dit effect is 
ongunstig voor verblijfslocaties en belangrijke routes en is meer geschikt voor bijvoorbeeld parkeerplaatsen. 
 
Modelstudie 
De resultaten uit de modelberekeningen geven een gering effect van Klimaflex op de lucht- en gevoelstemperatuur 
op loopniveau aan ten opzichte van asfalt, van respectievelijk 0,2 °C (Tlucht) en 0,4 °C (PET) graden op 1,5m hoogte. Op 
zichzelf is deze verkoeling niet voldoende om een comfortabel stadsklimaat te creëren. Voor een echt groot effect op 
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de gevoelstemperatuur zijn bomen plaatsen dé oplossing. In deze modelstudie geven de bomen ruim 7,5 °C (PET) 
verkoeling, afhankelijk van het type en de grootte van de boom kan dit oplopen tot 22 °C (PET).  

Een van de dingen die we onderzocht hebben was of een hoge albedo gunstig is of niet. Over het algemeen is een 
hoog albedo nadelig, Klimaflex met een lage albedo van 0,15 geeft in de zon weinig reflectie, dat is gunstig voor de 
gevoelstemperatuur. Als de albedo verhoogd zou worden naar 0,8 neemt de gevoelstemperatuur toe in de zon. 

De gevoelstemperatuur wordt met Klimaflex slechts 0,4 graden koeler dan bij gewoon asfalt rond het middaguur. In 
de nacht is de temperatuur met Klimaflex bijna gelijk (max + 0,03 °C). De luchttemperatuur wordt 0,2 graden koeler 
met Klimaflex t.o.v. asfalt en het temperatuurverschil is op 5 m hoogte nog de helft (0,1 °C). Ook in een straat met 
hogere bebouwing dan het standaardstraatprofiel zijn de effecten van Klimaflex op de lucht- en gevoelstemperatuur 
klein.  

Literatuur versus model 
De uitkomsten uit de literatuurstudie en die van het model komen overeen in de richting (opwarmend of verkoelend) 
van temperatuureffecten, maar verschillen in de mate waarin dat gebeurt. Neem het voorbeeld uit de literatuur in 
Athene (Santamouris et al., 2012) waar een effect werd gemeten van 1,9 °C op 3,5m hoogte in luchttemperatuur. In 
vergelijking met ons modelresultaat van 0,2 °C op ‘slechts’ 1,5m hoogte is dat in Athene veel meer.  Dit verschil is 
wellicht te verklaren door sterkere zonnestraling of andere eigenschappen van de gevels. Er zijn metingen nodig om 
effect werkelijk te kunnen inschatten. Potentie lijkt er te zijn vanuit de literatuur, maar veel minder vanuit het model. 

Het microklimaat model heeft geen mogelijkheid het verdampingseffect van doorlatende verharding door te 
rekenen. Ook in de literatuur is hier nog relatief weinig over gepubliceerd.  

Is er een ideaal materiaal te bedenken voor de dag én de nacht? Op basis van de literatuur zou dat een materiaal zijn 
met een goede verdampingscapaciteit en een gematigde albedo waarmee de eigenschappen van gras worden 
benaderd. In het geval van Klimaflex betekent de waterdoorlatende capaciteit (openheid) echter ook een snellere 
opwarming in droge condities doordat er minder warmtedoorvoer naar onderliggende lagen is. Een optie kan zijn de 
warmtegeleiding te verbeteren door een hoog geleidend materiaal toe te voegen in het asfalt mengsel, zoals grafiet 
of koolstofvezels. Echter, deze eigenschappen zijn niet integraal onderzocht en zullen fysieke metingen vergen om de 
effecten in combinatie met elkaar te testen. 
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Bijlage 
De resultaten van de modelberekeningen in PET, Tlucht en de verschillen tussen varianten: 
In volkswijk 
Asfalt rijbaan 
Klimaflex rijbaan  
Licht Klimaflex (albedo 0,8) rijbaan 
Asfalt rijbaan en bomen 
Klimaflex rijbaan en bomen 
In Binnenstad 
Klinker rijbaan, bebouwing 15m hoog 
Klimaflex rijbaan, bebouwing 15m hoog 
 

 
Figuur 10: Modelresultaten in absolute PET om 14:00uur op 1,5m hoogte. 
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Figuur 11: Modelresultaten met het verschil tussen varianten in PET om 14:00uur op 1,5m hoogte. 
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Figuur 12: Modelresultaten in absolute Tlucht om 14:00uur op 1,5m hoogte. 
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Figuur 13: Modelresultaten in verschil Tlucht tussen Klimaflex en asfalt om 14:00uur op 1,5m hoogte, in een dwars- en 
langsprofiel. 
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Figuur 14: Modelresultaten in absolute Topvl om 14:00uur op 1,5m hoogte. 

 

 
Figuur 15: Modelresultaten in absolute Topvl op 1,5m hoogte in twee meetpunten (noord en oost). 
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