
HITTE SAFARI
Case Alkmaar & Purmerend

Jeanette Kersten – Ankringa
Nancy Bos

Wij beginnen om 11:00



Opzet webinar

- Introduct ie

- Onderzoeksmethodiek

- Analyse en bevindingen Alkmaar & Purmerend

- Wat is  een safar i

- Uitvoering en Bevindingen Alkmaar & 
Purmerend

- Buurtplan & samenwerking partners

- Gelegenheid voor vragen



Introductie
Wat doet het Rode 
Kruis
• Noodhulp nat ionaal  & internat ionaal;

• 7 grondbeginselen:  
mensl ievendheid, onpart i jd igheid,  neutral i te it ,  
onafhankel i jkheid, vr i jwi l l igheid,  eenheid en 
algemeenheid;

• basis levensbehoef ten;

• ondersteuning bij  evenementen, noodhulp,  
zorgondersteuning en educat ie;

• medeondertekenaar handreiking lokaal  
hitteplan.



Introductie
Wat is een 
hittegolf

- Def init ie  KNMI: 5 dagen boven de 25 graden, 
waarvan 3 dagen boven de 30 graden.

- Kwetsbare groepen hebben last  bi j  5 dagen 
boven de 30 graden.

- De nachttemperatuur wordt in def init ie  niet  
meegenomen maar is  wel  belangri jk voor 
kwetsbare doelgroep.





Onderzoeksmethodiek

Klimaatat las indel ing op 4 thema's:

- Overstromingen

- Wateroverlast

- Droogte

- Hitte

Https://www.kl imaatef fectat las.nl /nl

Kadastrale  kaart  van Alkmaar & Purmerend



Onderzoeksmethodiek

Onderzochte hittefactoren:

- Gevoelstemperatuur

- Percentage verharding

- Percentage groen

- Eenzame ouderen (75+) per km2

- Ouderen (65+)



Analyse Case Alkmaar



Alkmaar binnenstad west en oost

Overstad winkelcentrum

Emmakwartier

Spoorbuurt



Hitte factor

Wijk in Alkmaar

Spoorbuurt

Alkmaar 
binnenstad west 
en oost

Overstad
Winkelcentrum Emmakwartier

Gevoelstemperatuur in 
Celcius 38 – 42 36- 44 37-40 37-42

Stedelijk hitte effect
1,6 – 1,8 en 

1,8 – 2
1,4-1,6 en 1,6 –
1,8

1,4 – 1,6 en 1,6 –
1,8

1,4 – 1,6 en 1,6 –
1,8

Percentage verharding 60-70% 60-70% 70-80% 60-70%

Percentage groen 17% 26% 18% 30%

Eenzame ouderen (75+) 
per KM2 30 -100 30-100 10-30 >100

Percentage ouderen 
(65+) <20% <20% >40% <20%



Spoorbuurt



Analyse Case Purmerend



Purmerend Binnenstad

Zuiderpolder

Weidevenne Azie

Purmerend gors-noord



Hitte factor

Wijk in Purmerend

Wijdevenne Azie Purmerend 
binnenstad Zuiderpolder Purmerend Gors-

noord

Gevoelstemperat
uur in Celcius 37 – 42 40-45 38-43 38-42

Stedelijk hitte 
effect

1,4-1,6 en 1,6-
1,8 1-1,2 en 1,2-1,4 1,2-1,4 en 1,4-1,6 1-1,2 1,2-1,4 en1,4-

1,6

Percentage 
verharding 50-60% 70-80% 50-60% en <40 

(klein gedeelte) 50-60%

Percentage 
groen 35% 24% 38% en 48% (klein 

gedeelte) 39%

Eenzame 
ouderen (75+) 
per KM2

30 -100 30-100 >100 30-100

Percentage 
ouderen (65+) <20% 20-30% 20-30% en >40% 

(klein gedeelte) <20%



Zuiderpolder



Ontdekkingstocht 
door de wijk

- Zi jn er koele plekken in de wijk?

- Is er openbaar groen in de wijk?

- Zijn er schaduwplekken in de wijk?

- Waar bevinden zich de openbare gebouwen?

- Welke hitteproblemen kunnen zich voordoen?

- Wonen er kwetsbare bewoners in de wijk?

- Welke organisat ies zi jn aanwezig in de wijk?

- Is er een huisarts  in de wijk?



Bevindingen
Case Alkmaar
Inwoners

- Aantal inwoners: 2195
- 1 persoonshuishoudens: 51%
- Aantal huishoudens met kinderen: 23%



Case Alkmaar
Woningen

- Populatiedichtheid: 9571
- Woningen van voor 2000: 94%



Case Alkmaar
Openbare ruimtes

- Park Bram Daalderhof met speeltuin
- Speeltuin voor school
- Speeltuin in de wijk





Case Alkmaar
Organisaties/bedrijven

- Yoga studio

- Buurtsupermarkt

- Leeg staande panden



Bevindingen
Case Purmerend
Inwoners

- Aantal inwoners: 2.375
- 1 persoonshuishoudens: 39%
- Aantal huishoudens met kinderen: 30%



Case Purmerend
Woningen

- Populatiedichtheid: 6.628
- Woningen van voor 2000: 0%



Case Purmerend
Openbare ruimtes

- Hertenkamp
- Speeltuintjes
- 55 plus gebouw



Case Purmerend
Organisaties/bedrijven

- 55 plus huis

- Verzorgings- en verpleeghuizen



Buurtplan
Onderdelen

- Werven vr i jwi l l ige ambassadeurs in de wijk

- Organiseren van schol ing:

- Cursus Heldin ( inc lusief  EHBO)

- Workshop Goed Voorbereid

- Inzet van ambassadeurs in de wijk

- Samenwerking met partners en gemeenten



Buurtplan
Cursus Heldin

- Cursus van 6 bi jeenkomsten

- EHBO en vaardigheden op het gebied van 
assert iv ite it ,  aanspreken op gedrag, omgaan 
met stress,  durven handelen,  bewustwording 
r is ico's  in /om het huis



Buurtplan
Workshop Goed 
Voorbereid

- Vergroten r is icobewustzi jn

- Kans op juist  handelen neemt toe

- Ambassadeurs weten hoe te handelen

- Ambassadeurs kunnen voorbereidingen 
tref fen



Buurtplan
Rol ambassadeurs
Sociale cohesie: 
"goede buur zijn"

- Geven van diverse vormen van educat ie  aan 
bewoners in de wijk

- Samenwerken met scholen /overdracht van 
kennis  en informatie  aan o.a.  buurtbewoners 
& organisat ies



Buurtplan
samenwerking met 
partners/gemeente

- Maatschappel i jke organisat ies zi jn bekend in 
de wijk

- Samenwerking gemeente (ontwikkelen) 
hitteplan

- Welke gemeenten hebben belangstel l ing voor 
een hitteplan /buurtplan

"Help je ook mee?"



Afsluiting & 
Vragen

Contactgegevens:

Jkersten@redross.nl
Nbos@rodekruis.nl

mailto:Jkersten@redross.nl
mailto:Nbos@rodekruis.nl

