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1 Introductie 

1.1 Inleiding 

De gemeente Rotterdam werkt actief aan de klimaatbestendigheid van de stad. Hierbij is het 
streven de stad Rotterdam zo goed mogelijk voor te bereiden en aan te passen aan de te 
verwachten klimaatverandering. Het verminderen van Hittestress als gevolg van hittegolven 
behoort tot één van de aspecten waar de gemeente Rotterdam zich op richt. Hittestress uit 
zich in maatschappelijke problemen en gezondheidrisico’s als verminderde 
arbeidsproductiviteit, toenemende agressie en een verhoging van het aantal sterftegevallen. 
Hittestress wordt mede versterkt door het ‘hitte-eilandeffect’ ofwel ‘urban heat island effect’ 
(UHI). Dit is het fenomeen dat de temperatuur in stedelijk gebied gemiddeld aanzienlijk hoger 
is dan in het omliggende landelijke gebied.  
 
In het Kennis voor Klimaat project “Hittestress” (HSRR-05) doet de gemeente Rotterdam in 
samenwerking met een aantal consortiumpartijen onderzoek naar het UHI effect en 
hittestress in Rotterdam. Het project heeft als doel de omvang van het UHI in Rotterdam te 
bepalen, alsmede nader onderzoek te doen naar de consequenties van hittestress op de 
mens en het bepalen van mogelijke maatregelen om hittestress te verminderen. 
 
Voor het onderzoek naar de huidige omvang van het UHI effect wordt onder meer gekeken 
naar de opbouw en de structuur van de stad. Water in de stad speelt hierin een belangrijke 
rol. Vanuit de theorie is een groot koelend effect van open water op de 
omgevingstemperatuur te verwachten ten opzichte van verharde oppervlakken. In praktijk is 
echter nog weinig bekend over de omvang van het effect van stedelijk open water op de 
luchttemperatuur en de mogelijke invloed ervan op het UHI effect.  
 
In dit onderzoek wordt dieper in gegaan op het effect van stedelijk open water op de 
luchttemperatuur en daarmee ook op het UHI effect. 
 

1.2 Doel 

Doel van deze studie is een beter inzicht te krijgen in het effect van stedelijk open water op 
de luchttemperatuur aan de hand van metingen. Hierbij wordt verondersteld dat lucht boven 
water overdag minder sterk opwarmt dan boven verhard oppervlak en ’s nachts vice versa. 
Ofwel een verkoelend effect heeft op de omgeving. 
 
Subdoelen in dit onderzoek zijn: 
 
 Inzicht verwerven in de energie-uitwisseling rond open water in stedelijke omgeving aan 

de hand van een nieuwe meettechniek genaamd: Distributed Temperature Sensing 
(DTS)  en ervaring opdoen met deze meettechniek voor luchttemperatuur metingen. 

 Kwantificeren van de temperatuursverandering rondom open water in ruimte en tijd. 

 Ontleden van het verkoelende effect van water in reflectie (albedo), verdamping (latente 
warmtestroom) en warmteopslag.  
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1.3 Aanpak 

Het project bestaat uit vier onderdelen:  
 

1 Meetactie invloed stedelijk open water op luchttemperatuur. 
2 Analyse meetdata en bepalen invloed stedelijk open water op luchttemperatuur. 
3 Modelanalyse invloed stedelijk open water op de energiebalans. 
4 Modelanalyse invloed stedelijk open water op luchttemperatuur met micro-

meteorologisch model Envimet. 

1.3.1 Meetactie invloed stedelijk open water op luchttemperatuur 
Het doel van deze meetactie is om beter inzicht te krijgen in het effect van open water op de 
luchttemperatuur van de directe omgeving in stedelijk (verhard) gebied. Hierbij is vooral 
gekeken of het water een verkoelende werking heeft op de temperatuur van de lucht in de 
nabije omgeving.  

Bij de meetactie is gedurende een aantal dagen de temperatuur van de lucht gemeten 
rondom open water in stedelijk gebied. De luchttemperatuur is gemeten met behulp van een 
glasvezel meetkabel. Deze meetkabel registreert op elke meter van de kabel de temperatuur 
en slaat vervolgens deze data per ingestelde tijdstap op. Door het opzetten van een frame 
waarover de meetkabel is gespannen, is een 2 dimensionaal beeld in de tijd verkregen van 
de temperatuur boven en rondom het open water. Naast het meten van de luchttemperatuur 
met de meetkabel is ook de inkomende en uitgaande straling gemeten (zowel korte golf en 
lange golf) met behulp van een stralingsmeter. De meetactie is uitgevoerd in samenwerking 
met de TU Delft. 

 

1.3.2 Analyse meetdata en bepalen invloed stedelijk water op luchttemperatuur 
De verkregen gegevens van de meetactie zijn verwerkt tot geschikte datasets voor verdere 
verwerking. De datasets van de meetkabel en de stralingsmeting zijn vervolgens 
geanalyseerd en geïnterpreteerd, waarbij is nagegaan in hoeverre het open water de 
luchttemperatuur heeft beïnvloed.  

 

1.3.3 Modelanalyse invloed stedelijk open water op de energiebalans 
Op basis van de meetdata, aangevuld met beschikbare KNMI gegevens, is een 
energiebalans opgesteld om de warmte uitwisseling tussen het water en de lucht én tussen 
het omringende verhard oppervlak en de lucht te bepalen. Met behulp van dit model is 
getracht deze warmte-uitwisseling te bepalen om zodoende het positieve effect van het open 
water op de energiebalans te bepalen.  

 

1.3.4 Aanvullende vergelijking van metingen met micro-meteorologisch model  
Om het effect van open water op de luchttemperatuur en de onderliggende 
energiebalansprocessen te berekenen is aanvullend onderzoek uitgevoerd met het micro- 
meteorologisch model Envimet. Met behulp van dit model is het meetexperiment 
gemodelleerd om het verkoelende effect van open water op de luchttemperatuur te 
kwantificeren.  
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2 Opzet en uitvoering meetexperiment  

2.1 Meetlocatie 
 
In samenwerking met de Gemeente Rotterdam is er gezocht naar een geschikte locatie om 
de invloed van stedelijk open water te kunnen meten. De vooraf gestelde voorwaarden voor 
een geschikte locatie waren hierbij: 

1 aanwezigheid van stedelijk open water 
2 gelegen in stedelijk (verhard) gebied 
3 mogelijkheid om gedurende ca 10 dagen een meetframe boven en rondom het 

open water te kunnen plaatsen 
4 veilige omgeving voor de meetkabel en meetinstrumenten 

 
In de aanloop naar het meetexperiment bleek het lastig om op korte termijn een geschikte 
meetlocatie te vinden in de stad. Locaties waar stedelijk open water naast verhard oppervlak 
ligt behoren bijna allemaal toe aan de openbare ruimte van de stad Rotterdam. Het 
installeren van een meetframe gedurende meerdere dagen in de openbare ruimte bleek 
praktisch niet uitvoerbaar. Hierdoor is gekozen om op een afgesloten terrein te meten aan 
een grote waterbak geplaatst op verhard terrein. Op deze manier wordt (een klein oppervlak) 
stedelijk open water nagebootst.  
 
In overleg met Gemeentewerken Rotterdam is gekozen voor de locatie van het opslagterrein 
van de gemeentewerf Hillegersberg/Schiebroek aan de Melanchtonweg 125, zie Figuur 2.1. 
Het opslagterrein is een volledig verhard terrein van circa 3 hectare groot, zie Figuur 2.2.  
 
Op dit terrein was het mogelijk om gedurende meerdere dagen een waterbak te plaatsen en 
daarboven een meetframe te plaatsen met de meetkabel. Voor de opslag van de 
meetcomputer kon gebruik worden gemaakt van kantoorruimte van de gemeentewerf.  
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Figuur 2.1 Locatie meetexperiment (A), Gemeentewerf Hillegersberg/Schiebroek aan de Melanchtonweg 125 

(Google Maps) 
 
 

  
Figuur 2.2 Opslagterrein gemeentewerf Hillegersberg/Schiebroek aan de Melanchtonweg 
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2.2 Meetapparatuur 

2.2.1 Meetkabel 
De meetkabel is een glasvezeldraad die verbonden is aan een ORYX DTS meetcomputer. 
Deze meetcomputer maakt gebruik van het ‘Distributed Temperature Sensing’ (DTS) 
principe, dat wordt gebruikt om ruimtelijk gedistribueerde temperatuursmetingen te verkrijgen 
met een hoge temporele resolutie. Met de ORYX DTS meetcomputer is het mogelijk om met 
een ruimtelijke resolutie van 1 meter en een temporele resolutie van 4 minuten 
temperatuurmetingen te verrichten langs de meetkabel. De te behalen nauwkeurigheid met 
dit type metingen is 0.01 oC. In dit onderzoek is gekozen voor relatief korte tijdsintervallen 
waardoor de nauwkeurigheid iets lager zal liggen.  
 
In de meetcomputer bevindt zich een laser die een optische puls uitzendt door de 
glasvezeldraad. In de meetcomputer worden vervolgens de door de glasvezeldraad 
teruggekaatste signalen weer opgevangen. De temperatuur van de glasvezeldraad bepaald 
mede de eigenschappen van deze teruggekaatste signalen. Uit de mate van vervorming van 
de teruggekaatste signalen kan de temperatuur van de draad worden afgeleid en op basis 
van de reactietijd van het teruggekaatste signaal wordt de locatie op de glasvezeldraad 
bepaald.  
 
Het DTS principe is een systeem gebaseerd op niet-lineaire terugkaatsing. Er wordt gebruik 
gemaakt van het niet-lineaire Raman effect binnen een techniek die bekend staat als 
‘Differential anti-Stokes Raman thermometry’ [Rogers, 1999]. Voor een verdere toelichting 
over de werkwijze van de DTS meetkabel wordt verwezen naar Aparicio, 2008. 

 
Figuur 2.3 Geschematiseerde werking meetkabel (links), doorsnede glasvezel meetkabel (rechts) 
 

 
Figuur 2.4 Oryx DTS Meetcomputer 
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2.2.2 Temperatuursensoren 
Naast de meetkabel is er gebruik gemaakt van traditionele temperatuursensoren (Tidbits) om 
de luchttemperatuur en de watertemperatuur te meten. Deze Tidbits zijn afgesloten en 
waterdichte temperatuursesoren en dataloggers van ca. 4 cm groot. De toepassingsrange 
van de Tidbits ligt tussen de -20 tot 70 C, met een nauwkeurigheid van 0.2 C en een resolutie 
van 0.0270 C. De responstijd van de Tidbits is 5 min in water en 12 min in lucht. [Aparicio 
2008]. 
 

 
Figuur 2.5 Tidbit  temperatuursensor 
 

2.2.3 Stralingsmeter 
Voor het meten van de straling is gebruik gemaakt van pyranometers. Deze instrumenten 
meten de dichtheid van de straling op een oppervlak in Watt/m2. Er zijn vier pyranometers 
gebruikt; voor de inkomende kortgolvige straling, de uitgaande kortgolvige straling, de 
inkomende langgolvige straling en de uitgaande langgolvige straling. 
 

 
Figuur 2.6 Stralingsmeter met vier ingebouwde pyranometers 
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2.3 Meetopstelling 
Op het asfalt van het gemeentelijke terrein is een ronde waterbak geplaatst met een diameter 
van 5.5 m. Deze is gevuld tot circa 1 m. met oppervlaktewater van de sloot gelegen aan de 
oostzijde van het terrein. Boven de waterbak is een aan een hoogwerker bevestigd carbon 
fiber frame geplaatst van 11 bij 11 m, waarover de meetkabel is gedrapeerd in verticale 
banen met een tussenafstand van 1.1 m, zie Figuur 2.7. De meetcomputer is geplaatst 
binnen in één van de kantoren op de gemeentewerf.  
 
De stralingsmeter is bovenin de hoogwerker geplaatst, recht boven de waterbak. Daarnaast 
zijn er drie temperatuursensoren (Tidbits) geplaatst. Eén bovenin de hoogwerker, één aan de 
buitenkant (zijkant) van de waterbak en één in het water van de waterbak. 
 
 

 
Figuur 2.7 Opstelling meetframe met meetkabel boven de waterbak 
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Figuur 2.8 Foto’s van de meetopstelling boven de waterbak, en de meetcomputer 
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2.4 Doorlooptijd meetexperiment 
 
Het meetexperiment is uitgevoerd gedurende een periode van 6 dagen. De installatie van de 
meetinstrumenten was gereed op maandag middag 7 september en metingen zijn uitgevoerd 
tot vrijdag 12 september, waarna de meetinstallatie weer is afgebouwd. Binnen deze periode 
is de eerste vier dagen gemeten boven de waterbak en het asfalt. Deze waterbak is na de 
vierde meetdag weggehaald om de laatste twee dagen metingen te verrichten uitsluitend 
boven het asfalt, dus zonder waterbak. Tabel 2.1 geeft een overzicht van de meetperiode met 
daarbij een aantal meteo-gegevens van het dichtbij gelegen KNMI meetstation Zestienhoven. 
Figuur 2.9 geeft een overzicht van de windkracht en richting tijdens het meetexperiment 
gemeten bij het KNMI meetstation Zestienhoven. 
 
Afgezien van de eerste twee dagen, 7 en 8 september, waarin hoge temperaturen werden 
bereikt was het relatief koel en bewolkt gedurende het meetexperiment. Overdag stand er 
een vrij forse wind variërend van 2 tot 6 ms-1. 
 
Tabel 2.1 Overzicht meetperiode, meteorologische gegevens zijn van het KNMI meetstation Zestienhoven 
 meetopstelling maximum dagtemperatuur 

C] 
dagneerslag 

[mm] 
Zonneschijnduur 

[% van maximale duur] 
07-09-09 met waterbak 24.1 0 75 
08-09-09 met waterbak 27.6 0 76 
09-09-09 met waterbak 20.1 0.2 15 
10-09-09 met waterbak 20.1 0 65 
11-09-09 zonder waterbak 19.1 0 40 
12-09-09 zonder waterbak 20.2 0 58 
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Figuur 2.9 Gemeten windkracht (links) en windrichting (rechts) op basis van het KNMI meetstation zestienhoven 

(0 en 360 noord; 90 oost; 180 zuid; 270 west)  
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3 Resultaten meetexperiment  

3.1 Stralingsmetingen 
De inkomende en uitgaande straling is gemeten met een CNR1 stralingsmeter. In deze 
paragraaf worden de gemeten waarden getoond en geanalyseerd. Voor een verklaring voor 
de gebruikte symbolen in de figuren en in de paragraag wordt verwezen naar Tabel 4.1 in 
paragraaf 4.1. 

 

Stralingsmetingen [obv gemiddelde uurwaarden]
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Figuur 3.1 Meetresultaten van de stralingsmeter 
 
 
Figuur 3.1 geeft de resultaten van de stralingsmeter weer. Duidelijk is het dag- nachtritme in 
de kortgolvige (Rs) straling zichtbaar. Opvallend is de dagelijks terugkerende daling van de 
gemeten inkomende kortgolvige straling midden op de middag die vervolgens na een korte 
periode weer stijgt. Dit is waarschijnlijk het gevolg van de schaduwwerking van de 
hoogwerker waaraan de stralingsmeter is bevestigd.  
 
 
De ratio van ,s upR en ,s downR  is de albedo. Figuur 3.2 laat schattingen zien van de albedo op 
basis van de CNR gegevens. Het is interessant om na te gaan of er observeerbare 
verschillen zijn in de albedo voor en na verwijdering van het zwembad op 11 september. Het 
zwembad beïnvloedt namelijk de albedo van het oppervlak, omdat de albedo van water 
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( water =0.06, bijv. (Katsaros, 1985)) lager is dan die van asfalt (0.12). Er is echter geen 
duidelijk effect van het zwembad zichtbaar in de meetdata. Dit komt onder andere door het 
relatief kleine verschil in albedo en het relatief kleine oppervlak van het zwembad. Bovendien 
hing de stralingsmeter loodrecht boven het zwembad. Het directe zonlicht dat onder een hoek 
invalt, weerkaatst en voor een belangrijk deel ook onder deze hoek. De door het 
wateroppervlak weerkaatste directe straling wordt hierdoor voor een belangrijk deel niet 
gemeten door de stralingsmeter. Voor de gehele periode van 8-12 september wordt de 
albedo geschat op 0.12. De lagere albedo op 13 september wordt veroorzaakt door neerslag 
op die dag. 
 
 

 
Figuur 3.2 De albedo geschat op basis van uitgaande kortgolvige straling gedeeld door inkomende kortgolvige 

straling 
 
Ook bij ,L upR is het interessant om na te gaan of het effect van het bad zichtbaar is in de 

gegevens. Hiervoor wordt ,L upR  gedeeld door de twee stralingscomponenten die 

onafhankelijk zijn van de ondergrond ,s downR en ,L downR . Figuur 3.3 laat duidelijk de dagelijkse 
gang van deze ratio zien. ’s Nachts is de uitgaande langgolvige straling groter dan de 
inkomende stralingscomponenten en overdag is dit andersom. Er is echter geen duidelijk 
effect van het waterreservoir waarneembaar. 
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Figuur 3.3 Uitgaande langgolvige straling gedeeld door de som van de inkomende stralingscomponenten 
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3.2 Traditionele temperatuursensoren 
 
 
Met de traditionele temperatuursensoren (Tidbits) is de luchttemperatuur en de 
watertemperatuur gemeten tijdens het meetexperiment. In Figuur 3.4 zijn de meetresultaten 
van deze temperatuursensoren weergegeven. Er zijn drie sensoren geplaatst: bovenin de 
hoogwerker (op circa 13 m hoogte), naast de waterbak en in het water in de waterbak. 
 
Op 7 en 8 september worden er hoge temperaturen gemeten door de sensoren in de 
hoogwerker en naast de waterbak. Gedurende de middag registreert de sensor in de 
hoogwerker aanzienlijk hogere temperaturen dan van de sensor naast de waterbak. Dit komt 
door een meetfout als gevolg van directe zonnestraling die op de temperatuursensor valt. De 
andere twee sensoren liggen in de schaduw. Daarnaast beïnvloedt ook de warmte uitstraling 
van de hoogwerker de gemeten temperatuur van de sensor in de hoogwerker. ’s Nachts is de 
gemeten temperatuur in de hoogwerker lager dan de temperatuur gemeten naast de 
waterbak. Dit is verklaarbaar door de warmte uitstraling van de waterbak. 
 
De watertemperatuur vertoont een veel kleinere amplitude dan de gemeten luchttemperatuur, 
en varieert tussen 20-21 oC (overdag) en 17-18 oC ’s nachts. 
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Figuur 3.4 Meetresultaat van losse temperatuursensoren (TidBits) 
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3.3 Temperatuurmetingen met meetkabel 
Voor het verkrijgen van een ruimtelijk beeld van de temperatuur rond de waterbak en 
daarmee het open water is de opstelling gebruikt zoals die beschreven in paragraaf 2.3. Ter 
oriëntatie zijn de locaties waar de kabel aan de top van het frame zit gemarkeerd met de 
codes T1 tot en met T6 (Figuur 3.5). De laagste punten zijn gemarkeerd met de codes B1 tot 
en met B7. De locaties van deze punten langs de kabel zijn weergegeven in Tabel 3.1. 
 

B1

B2 B3
B4

B5
B6 B7

T1
T2 T3 T4

T5 T6

Coordinates topCoordinates bottom  
Figuur 3.5 Meetgrid met indicatie gebruikt voor bovenkant (Tx) en onderkant (Bx) van het meetgrid zoals 

gebruikt in de tekst 
 
Tabel 3.1 De locaties van de meetpunten op de kabel. De codes corresponderen met de codes in figuur 3.5. 
Punt Afstand 
B1 317.12 
T1 329.29 
B2 342.48 
T2 355.67 
B3 368.86 
T3 380.02 
B4 395.24 
T4 407.41 
B5 420.60 
T5 431.77 
 
Figuur 3.6 geeft de gemeten temperatuur langs de kabel weer voor de periode 7 september ‘s 
middags tot 14 september ‘s middags. De metingen tot 9 september zijn niet opgeslagen. De 
analyse van de data zal daarom beginnen op 9 september. In de figuur is langs de tijd-as 
duidelijk het dag-nacht ritme van de temperatuur te zien als opeenvolging van warme en 
koude perioden. Ook is te zien dat de nacht van 11 op 12 september relatief koud was en de 
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op 12 september het warmst was. Langs de andere as is ook een patroon waar te nemen. De 
rode vlekjes overdag komen overeen met de laagste punten van de kabel bij de onderkant 
van het meetframe. Dit wordt hierna verder toegelicht. 

 
Figuur 3.6 Overzicht van temperatuurmetingen met behulp van de zwarte meetkabel. X is de lengte langs de 

kabel, waarbij het begin van de kabel in het meetframe ligt bij 300 m. Er is een gat in de metingen op 
8 september 2009 

 
Figuur 3.7 en Figuur 3.8 laten gemiddelde resultaten zien voor respectievelijk de witte en de 
zwarte meetkabel overdag en ‘s nachts. Beide kabels vertonen vergelijkbare patronen. De 
dagtemperaturen zijn hoger dan de nachttemperaturen. De inverse in temperatuur tussen dag 
en nacht is duidelijk zichtbaar. Overdag worden de hoogste temperaturen gemeten aan de 
onderkant van het meetgrid, dicht bij het aardoppervlak. Dit komt doordat de lucht van 
onderaf opwarmt door de opwarming van het asfalt. ’s Nachts worden de hoogste 
temperaturen gemeten aan de bovenkant van het meetgrid. Doordat de warmte deels naar de 
diepere bodem stroomt en het asfalt sterk uitstraalt naar de atmosfeer. 
 
Twee punten in het meetgrid vertonen duidelijk afwijkend gedrag. Het eerste punt is rond 
x=355m in de buurt van T3, dus bovenin het meetgrid. Hier worden hogere temperaturen 
gemeten dan op punten in het meetgrid op vergelijkbare hoogte zowel overdag als ‘s nachts 
en zowel met als zonder bad. Het tweede punt is rond x=395m, in de buurt van B5, dus 
onderin het meetgrid. Hier worden hogere temperaturen gemeten overdag voor de periode 
met bad. Dit effect is niet observeerbaar ’s nachts voor de periode met bad en zowel ’s 
nachts als overdag voor de periode zonder bad. 
 
Een interessante vraag is in hoeverre het afwijkende temperatuurgedrag van de twee punten 
verklaard kan worden door de aan/afwezigheid van het bad. Het eerste punt op x=355 m 
bevindt zich weliswaar boven het bad, maar op 10 meter hoogte. Het lijkt daardoor 
onwaarschijnlijk dat het gemeten temperatuurseffect door het bad komt. Bovendien is de 
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verhoogde temperatuur ook observeerbaar voor de periode zonder bad. Mogelijk beïnvloedt 
de hoogwerker (zie Figuur 3.5) de temperatuur op dit punt. De hoogwerker kan de 
temperatuur beïnvloeden door stralingswarmte of het veroorzaken van een windschaduw. Het 
temperatuurseffect bij het tweede punt op x=395m is alleen zichtbaar voor de periode met 
bad, dus het is waarschijnlijker dat dit effect door het bad komt. Mogelijk bevindt het punt zich 
in de windschaduw van het bad of wordt de kabel verwarmd door stralingseffecten.  
 

 
Figuur 3.7 Resultaten van de witte kabel voor dag en nacht met en zonder bad. De periode met bad is gekozen 

van 8 tot en met 10 september en de periode zonder bad van 12 tot en met 14 september. Dag is het 
gemiddelde van 12:00 uur tot 15:00 uur en nacht is het gemiddelde van 00:00 uur tot 3:00 uur. De 
getrokken lijnen geven het gemiddelde en de gestippelde lijnen de standaard deviatie 
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Figuur 3.8 Resultaten van de zwarte kabel voor dag en nacht met en zonder bad. De periode met bad is gekozen 

van 8 tot en met 10 september en de periode zonder bad van 12 tot en met 14 september. Dag is het 
gemiddelde van 12:00 uur tot 15:00 uur en nacht is het gemiddelde van 00:00 uur tot 3:00 uur. De 
getrokken lijnen geven het gemiddelde en de gestippelde lijnen de standaard deviatie 

 
Omdat alleen op de eerste meetmiddag met zwembad (7 september) de temperatuur van de 
lucht veel hoger was dan de watertemperatuur is ook een vergelijk gemaakt voor alleen deze 
middag, zie figuur 3.9 en 3.10. Door de korte meetperiode kunnen hier alleen indicaties voor 
een effect worden waargenomen. De opvallende aspecten van deze vergelijking zijn:  

 dezelfde afwijkende punten zijn zichtbaar als in de als de rest van de gegevens:  
 de gemeten temperatuur is warmer bij T3 en warmer bij B5 
 het lijkt erop alsof de temperaturen bij B4 (x=368 m, boven bet bad) tussen 15 en 16 

uur iets lager zijn dan in de rest van het grid.  
 
Uiteindelijk blijkt dat ook voor deze middag geen duidelijk waarneembaar effect van de 
waterbak op de luchttemperatuur zichtbaar is op basis van de uitgevoerde metingen. 
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Figuur 3.9 Temperatuurverloop op de middag van 7 september van de witte kabel. Boven links is het gemiddelde 

over de dag. De overige 3 laten het gemiddelde per uur zien. Doorgetrokken lijnen zijn gemiddelde, 
gestippelde lijnen de standaarddeviatie 
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Figuur 3.10 Temperatuurverloop op de middag 7 september voor de zwarte kabel. Boven links is het gemiddelde 

over de dag. De overige 3 laten het gemiddelde per uur zien. Doorgetrokken lijnen zijn gemiddelde, 
gestippelde lijnen de standaarddeviatie 

 

3.4 Conclusie ten aanzien van observeerbare effecten op temperatuur en straling 
Het waterreservoir heeft geen meetbaar effect op de luchttemperatuur gehad. De 
belangrijkste oorzaken liggen in de beperkte omvang van het waterreservoir en de relatief 
harde wind. Hierdoor was de horizontale en verticale warmte uitwisseling groot waardoor het 
temperatuureffect vooral vlak onder het meetgrid en aan de windafwaartse zijde aanwezig 
zullen zijn geweest. 
 
Het plaatsen van het waterreservoir heeft ook geen observeerbaar effect op de uitgaande 
straling zoals gemeten met de CNR1. Dit kan verklaard worden door de kleine verschillen in 
albedo, emmissiviteit en temperatuur tussen het asfalt en water enerzijds, en de beperkte 
omvang van het bad in vergelijking tot de zichtwijdte van de CNR1 anderzijds.  
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4 Invloed oppervlaktewater op energiebalans  

Aan de hand van het opstellen van een energiebalans kan inzicht worden verkregen in de 
energieverdeling aan het aardoppervlak. Hiermee kan het verschil in straling tussen een 
water en een asfalt oppervlak worden gekwantificeerd. Deze energiebalans bepaalt voor een 
belangrijk deel de temperatuur van de lucht. Het effect op de luchttemperatuur kan hiermee 
echter niet worden bepaald. 
 

4.1 Stralingsbalans en energie verdeling van oppervlaktewater en asfalt 
 
De temperatuur van de lucht op leefniveau voor een belangrijk deel bepaald door de 
temperatuur van het aardoppervlak zelf. De temperatuur van het aardoppervlak wordt op haar 
beurt sterk bepaald door kortgolvige en langgolvige inkomende straling. Kortgolvige straling is 
afkomstig van de zon en langgolvige straling van de atmosfeer. De netto straling [Wm-2] die 
het aardoppervlak ontvangt wordt weergegeven door: 
 

, , , ,n s down s up l down l upR R R R R . (3.1) 
 
Hierin is ,s downR  [Wm-2] de inkomende kortgolvige straling afkomstig van de zon, ,s upR  [Wm-2] 

is de door het aardoppervlak gereflecteerde kortgolvige straling, ,l downR  [Wm-2] de langgolvige 

straling uitgezonden door de atmosfeer en ,l upR  [Wm-2] is de door het aardoppervlak 
uitgezonden langgolvige straling. 
 
De netto straling die het aardoppervlak ontvangt wordt vervolgens omgezet in de volgende 
energie componenten (bijvoorbeeld ): 
 

n H E GR . (3.2) 
 
Hierin is H  [Wm-2] de voelbare warmtestroom, E  [Wm-2] de latente warmtestroom (als 
gevolg van verdamping van water) en G  [Wm-2] de bodemwarmtestroom. De voelbare 
warmtestroom is de energie die overgedragen wordt door contact van het aardoppervlak met 
de lucht. Als het aardoppervlak warmer is dan de lucht stroomt er netto voelbare warmte van 
het aardoppervlak naar de atmosfeer. Deze voelbare warmtestroom is zorgt voor de 
opwarming van de lucht aan het aardoppervlak. De latente warmtestroom is de energie die 
omgezet wordt bij het verdampen van water. De bodemwarmtestroom is de warmtestroom 
naar boven of naar beneden in de bodem. In de bodem stroomt de netto warmte van warme 
naar koude bodemlagen. Tabel 4.1 geeft een overzicht van de verschillen in de 
energiebalans tussen een oppervlak bedekt met asfalt en een wateroppervlak.  
 
Aan de hand van bovenstaande vergelijkingen is het koelende effect van het water op 
atmosfeer te verklaren. De luchttemperatuur aan het aardoppervlak en daarmee de door de 
mens ervaren temperatuur wordt vooral bepaald door de voelbare warmtestroom, maar deze 
hangt in sterke mate af van de latente en bodemwarmtestroom. Wanneer de latente- en/of 
bodemwarmtestroom groter laat worden, terwijl de netto inkomende straling gelijk blijft, neemt 
de voelbare warmtestroom af. Hierdoor blijft de luchttemperatuur dus lager. 
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Bovendien is de warmtecapaciteit van water ongeveer twee maal zo groot als die van asfalt 
(zie Tabel 4.1), waardoor het water oppervlak op warme dagen overdag minder snel opwarmt 
(maar ’s nachts ook minder snel afkoelt) dan een asfalt oppervlak. Ook hierdoor is overdag 
de voelbare warmtestroom kleiner en de langgolvige uitstraling lager. Beiden zorgen ervoor 
dat de door de mens ervaren warmte minder is boven open water dan boven asfalt. 
 
De componenten van de energiebalans worden in onderstaande paragrafen verder 
toegelicht. 
 
 
Tabel 4.1 Verwachte verschillen in stralingsbalans en energie verdeling. is de albedo 
Energiebalans 
component 

Symbool Open water  Asfalt 

Inkomende 
kortgolvige 
straling 

Rs,down Zelfde Zelfde 

Uitgaande 
kortgolvige 
straling 

Rs,up , ,s up s downR R , =0.06 , ,s up s downR R ,  
Uit gegevens =0.12 

Inkomende 
langgolvige 
straling 

Rl,down Zelfde Zelfde 

Uitgaande 
langgolvige 
straling 

Rl,up Afhankelijk van water 
temperatuur 

Afhankelijk van 
temperatuur van het 
asfalt 

Latente 
warmteflux 

E Penman, open water 
evaporatie 

Niet aanwezig onder 
droog weer 
omstandigheden 

Bodemwarmteflux G Thermische eigenschappen 
van water en bodem: 
 

Thermische 
eigenschappen van 
asfalt and bodem: 
 

Voelbare 
warmteflux 

H residu n E GRH  residu nH GR  
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RL,down

RL,down Rs,up

Casphalt asphalt

Csoil soil

Rs,down

H

G

l Casphalt asphalt

Csoil

Rs,down

H E

G
asphalt

water

Cwater water

soil

Rs,up
RL,up

RL,up

 
Figuur 4.1 Grafische representatie van stralingsbalans en energie verdeling boven asfalt en openwater 
 

4.1.1 Inkomende kortgolvige en langgolvige straling 
De inkomende kortgolvige ,s downR  wordt vooral bepaald door de stand van de zon en de 
bewolkingsgraad. Hierbij is de stand van de zon vooral afhankelijk van de dag in het jaar en 
het tijdstip op de dag. De inkomende langgolvige straling ( ,l downR ) is vooral afhankelijk van de 
temperatuur van de atmosfeer en de bewolkinggraad. Voor betrouwbare waardes van de 
inkomende kortgolvige en langgolvige straling zijn beter op locatie te meten in plaats van te 
schatten op basis van empirische relaties.  

 

De inkomende stralingscomponenten zijn gemeten met een stralingsmeter (CNR1, Kipp en 
Zonen) op de locatie. Inkomende kortgolvige straling wordt ook gemeten door het meetstation 
van het KNMI op vliegveld Zestienhoven. Voor het opstellen van de warmtebalans in 
paragraaf 4.2 zijn de voor de kortgolvige straling de meetdata van KNMI meteostation 
Zestienhoven gebruikt, omdat de CNR1 sensor schaduw ondervond tijdens het experiment.  

4.1.2 Uitgaande kortgolvige en langgolvige straling 
 
De uitgaande kortgolvige straling wordt bepaald door de inkomende kortgolvige straling en de 
reflectie dan wel de albedo (absorptie coëfficiënt) van het oppervlak , ,s up s downR R . De 
albedo is afhankelijk van het type oppervlak en de hoek van inval van het licht. De albedo van 
water is ongeveer 0.06 (Katsaros, 1985) en de albedo van asfalt ongeveer 0.12 (op basis van 
metingen uit deze studie).  
 
De uitgaande langgolvige straling wordt bepaald door de oppervlaktetemperatuur en de 
emissiviteit  van het oppervlak. De uitgaande langgolvige straling kan benaderd worden met 
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de wet van Stefan Boltzmann: 4
, · ·l up sR T , waarin  is de Stefan Boltzmann constante en 

sT  de oppervlaktetemperatuur. De emmisiviteit van water is ongeveer 0.97 en die van asfalt 
ongeveer 0.931. 
  
Voor de situatie met alleen asfalt kunnen ,s upR  en ,l upR  gemeten worden met de 
stralingsmeter. De stralingsmeter is echter ook gevoelig voor andere objecten in de omgeving 
die langgolvige straling uitzenden zoals vegetatie en gebouwen. De langgolvige straling is 
voor de warmtebalans in de volgende paragraaf berekend met behulp van de temperatuur 
gemeten door de TIDBITS in het water en op het asfalt met de wet van Stefan Boltzmann.  
 

4.1.3 Latente warmtestroom 
De verdamping is berekend volgens de formulering van Penman (1948). De verschillende 
meteorologische variabelen die hiervoor gebruikt worden zijn berekend met behulp van de 
formuleringen zoals bijeen gebracht in Allen 1998. De verdamping hangt vooral af van de 
inkomende straling en de luchtvochtigheid: 
 

( )

( )

s a
n a p

a

e eR G c
rE . (3.3) 

 
Hierin is  [Pa K-1] de helling van de dampdruk curve, nR  [Wm-2] de inkomende straling, G  
[Wm-2] de bodemwarmtestroom,  [Pa K-1] de psychrometer constante,  [Jkg-1] de latente 
warmte voor verdamping, a  [kg m-3] de dichtheid van lucht, pc  [J  K-1 kg-1] de specifieke 

warmte van de lucht, ae  [Pa] de actuele dampdruk, se  [Pa] de verzadigingsdampdruk en ar  
[s m-1] de aerodynamische weerstand. 
 
Hieronder wordt beschreven hoe de verschillende parameters gemeten of benaderd kunnen 
worden. De verzadigingswaterdampdruk is de maximale hoeveelheid waterdamp die lucht 
kan bevatten zonder dat het condenseert. Dit is vooral afhankelijk van de luchttemperatuur 

aT  [oC]: 
 

17.27·
237.30.6108· ·1000

a

a

T
T

se e , (3.4) 
 
 
Hierin is te zien dat lucht meer waterdamp kan bevatten naar mate de lucht warmer is. De 
actuele dampdruk kan bepaald worden uit de relatieve luchtvochtigheid: 
 

·a se e RH . 
 
Hierin is RH  [-] de relatieve luchtvochtigheid. Voor RH is gebruik gemaakt van de KNMI 
metingen van meteostation Zestienhoven. 

                                                   
1. http://www.coleparmer.com/techinfo/techinfo.asp?htmlfile=Emissivity.htm&ID=254#anchor3 geraadpleegd op 21 

december 2009 
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De helling van de verzadigingswaterdampdruk curve [Pa K-1] kan benaderd worden door: 
 

2

4098·
( 237.3)

s

a

e
T

, (3.5) 

 
De luchtweerstand hangt af van de windsnelheid. Deze wordt standaard op 10 m boven het 
aardoppervlak gemeten. De luchtweerstand kan dan benaderd worden door: 
 

10

245
0.54· 0.5ar u

, (3.6) 

 
waarin 10u  [m s-1] de windsnelheid op 10 m hoogte is. In dit onderzoek is gebruik gemaakt 
van de door het KNMI op luchthaven Zestienhoven gemeten windsnelheid. De vergelijking 
laat zien dat een hoge windsnelheid leidt tot een lage weerstand. 
 
De luchtdichtheid aan het aardoppervlak [kg m-3] is afhankelijk van de temperatuur en de 
luchtdruk. Deze kan benaderd worden door: 
 

3.486· /1000
(1.01·( 273.16)a

a

P
T

, (3.7) 

 
waarbij P  [Pa] de luchtdruk is. In dit onderzoek is gebruik gemaakt van de luchtdruk die 
gemeten is door het KNMI op luchthaven Zestienhoven. 
 
De latente warmte voor verdamping [Jkg-1], de energie die nodig is voor het verdampen van 
water, is gerelateerd aan de temperatuur van het wateroppervlak: 
 

6 32.501·10 2.361·10 ·( 273.16)sT , (3.8) 
 
waarin sT  [oC] de oppervlakte temperatuur van het waterreservoir is. Hoe hoger de 
temperatuur van het water is, des te lager de benodigde energie voor verdamping en des te 
meer water er zal verdampen. 
 
De psychrometer constante, die eigenlijk een varabele is, wordt berekend met behulp van: 
 

p
Pc  (3.9) 

 
Hierin is  [-] de constante ratio van het gewicht van water en lucht: 0.622. 
 

4.1.4 Warmte opslag en bodemwarmtestroom 
Er bestaat een verschil in opslag van warmte als gevolg van thermische eigenschappen van 
water, bodem en asfalt. Zo is de volumetrische warmtecapaciteit van water ( C) aanzienlijk 
groter dan de volumetrische warmtecapaciteit van asfalt of bodem. Daarnaast is 
warmtegeleiding (thermische conductiviteit) van water kleiner dan de warmtegeleiding van 
asfalt. Door convectie in het water kan de warmte echter snel over een groter deel van de 
waterkolom verspreid worden. In dit onderzoek is ervan uitgegaan dat het water over de 
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gehele diepte homogeen opwarmt. Dit kan voorkomen als gevolg van turbulentie door 
stroming of wind. 
 
Tabel 4.2  Warmte eigenschappen van water asfalt en bodem 
Thermische 
eigenschap 

Symbool Eenheid Water Asfalt Bodem 

Warme 
capaciteit 

C J K-1kg-1 4186  920 500-1000*1  

Dichtheid  kg m-3 1000 2200 2700 
Thermische 
conductiviteit 

 W m-1 K-1 0.57 0.75 0.4-1.7*1 

*1 Warmte-eigenschappen van de bodem hangen af van de hoeveelheid vocht in de bodem 
 
Bij het opwarmen van water, bodem of asfalt wordt er energie opgeslagen bij het afkoelen 
wordt er energie door afgegeven. De oplag van warmte kan berekend uit de temperatuur van 
het water, asfalt of bodem en de diepte ervan: 
 

1 ,( )t t p w wG T T c d . (3.10) 
 
Hierin is ,p wc  [J  K-1 kg-1] de warmte capaciteit van water en is wd  [m] de diepte van het 
reservoir. In dit onderzoek was de diepte van het reservoir 1 meter. Voor de opwarming van 
de bodem is een vergelijkbare aanpak gekozen, waarbij is aangenomen dat een laag van 20 
cm opwarmt. 

4.1.5 Voelbare warmtestroom 
De voelbare warmtestroom, straling die wordt omgezet in een stijging van de 
luchttemperatuur, wordt berekend door: 

( )p s a

a

c T T
H

r
, (3.11) 

waarin sT  [oC] de temperatuur aan het water of bodemoppervlak is, aT   [oC] temperatuur van 
de lucht en ra [s m-1] de luchtweerstand. 

4.2 Berekende warmtebalans boven water en asfalt 
Met behulp van de vergelijkingen en aannames zoals beschreven in hoofdstuk 3 en 4 kan de 
warmtebalans voor asfalt en water geschat worden. De resultaten van de metingen die 
gebruikt zijn voor het opstellen van de warmtebalans zijn te zien in Figuur 4.2. Hieruit blijkt 
duidelijk dat 8 september de dag met de meeste zon en hoogste temperatuur is. 
 
Figuur 4.3 laat vervolgens de energiebalans van het wateroppervlak en het asfalt zien. De 
uitgaande kortgolvige straling boven asfalt is duidelijk groter dan boven water, omdat de 
albedo van asfalt groter is dan die van water. Mogelijk is de albedo van het reservoir dat 
gebruikt is in het experiment hoger dan 0.06, omdat de bodem van het reservoir licht van 
kleur was. 
 
De uitgaande langgolvige straling fluctueert sterker boven asfalt dan boven water. Dit komt 
doordat de oppervlaktetemperatuur van het asfalt sterker varieert dan de 
oppervlaktetemperatuur van het water. De oppervlaktetemperatuur van het water kan in 
werkelijkheid sterker variëren dan in de berekening is aangenomen, omdat stratificatie 
verwaarloosd is en de temperatuursensor op de bodem van het reservoir lag. De langgolvige 
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straling en voelbare warmtestroom worden gedurende de dag hierdoor mogelijk onderschat. 
Ook de oppervlakte temperatuur van het asfalt en daarmee de langgolvige straling en 
voelbare warmtestroom wordt onderschat. De temperatuur van het daadwerkelijke oppervlak 
ligt bij opwarming door de zon namelijk hoger dan die van de bovenste laag uit het model. 
 
De warmteflux naar het water is groter dan de warmteflux naar de grond. Dit is te verklaren 
uit het feit dat water een grotere warmtecapaciteit heeft dan grond. Deze schatting is gevoelig 
voor de keuze van de thermisch actieve bodemlaag in het model. Een volledig 
warmtetransport model van de bodem kan in vervolgstudies gebruikt worden om deze flux 
beter in te schatten. 
 
De latente warmteflux boven water is groot in vergelijking tot de andere fluxen. Boven het 
asfalt is aangenomen dat de latente warmteflux nul is. Dit is uiteraard niet het geval na 
regenval. 
 
De schattingen van de voelbare warmteflux zijn minder betrouwbaar door de gebruikte 
aannames. De voelbare warmteflux is negatief op de warme dag zowel boven water als 
boven asfalt. Boven water is dit mogelijk, maar boven asfalt lijkt dit onwaarschijnlijk. Een 
verklaring hiervoor is de onderschatting van de temperatuur van zowel het water- als 
asfaltoppervlak zoals hierboven beschreven. 
 
Het residu van de energiebalans in de situatie met water is klein en groot in de situatie met 
asfalt. Ook de grootte van het residu kan worden verklaard door een onderschatting van de 
temperatuur van met name het asfalt oppervlak.  
 

 
Figuur 4.2 Meetgegevens gebruikt voor het opstellen van de energiebalans (RH is de relatieve luchtvochtigheid) 
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Figuur 4.3 Energiebalans boven water (links) en boven asfalt (rechts). Het residu is gedefinieerd als het verschil 

tussen de netto straling en de som van G, E en H 
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Figuur 1 Windsnelheid en windrichting. 360=noord, 90=oost, 180=zuid, 270=west 
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5 Invloed oppervlaktewater op luchttemperatuur  

De meetresultaten zoals beschreven in Hoofdstuk 2 hebben geen duidelijke invloed laten zien 
van het waterreservoir op de omgevingstemperatuur. De modelresultaten uit het voorgaande 
hoofdstuk laten echter wel een duidelijke invloed op de stralingsbalans van het oppervlak 
zien. Om het effect van de stralingsbalans op de luchttemperatuur te berekenen is hiervoor 
aanvullend onderzoek uitgevoerd met het micro-meteorologisch model Envi-met. 
 
Het temperatuureffect van de waterbak is gesimuleerd voor de situatie van 8 september 
2009, om 14:00 uur. Op dat moment bereikte de luchttemperatuur een maximumwaarde van 
27.3 ºC (gemeten op Zestienhoven) en is het verkoelend effect van water waarschijnlijk het 
grootst. 
 

5.1 Modelopzet 
De modelopzet bestaat uit een rechthoekig modeldomein van 40 bij 40 meter en een hoogte 
van 20 meter. Het domein in opgedeeld in gridcellen met een grootte van 1 bij 1 bij 1 meter. 
Hierbij is de onderste modellaag onderverdeeld in 5 lagen van 20 cm hoogte. 
 
Het totale aardoppervlak is bedekt met het bodemtype asfalt en er zijn geen gebouwen of 
bomen. In het midden van het domein is de waterbak gemodelleerd door aan 21 gridcellen 
het bodemtype water toe te kennen die samen overeenkomen met een waterbak van 5.17 m 
doorsnee (Figuur 5.1). 
 

A A A A A A A A A 
A A A A A A A A A 
A A A W W W A A A 
A A W W W W W A A 
A A W W W W W A A 
A A W W W W W A A 
A A A W W W A A A 
A A A A A A A A A 
A A A A A A A A A 

Figuur 5.1 Reconstructie van de waterbak in het model. A (asfalt) en W (water) zijn toegekend aan de gridcellen 
van 1 bij 1 meter 

 
De oppervlakteruwheid van de locatie is geschat op 10 cm. De meteorologische 
randvoorwaarden van het model zijn zo ingesteld dat deze zo goed mogelijk overeenkomen 
met de situatie op 8 september. Er is gerekend met een windsnelheid van 6 m/s (10 m 
hoogte), een luchtvochtigheid van 50% en een initiële luchttemperatuur van 16 ºC. Deze 
waarden worden gevoed aan de rand van het domein, inclusief 5 nesting grids (rijen van 
gridcellen buiten het domein om randeffecten te beperken). Het model start met rekenen om 
3:00 uur ’s nachts, en rekent door tot 14:00 uur ’s middags. De globale straling wordt in het 
Envi-met zelf uitgerekend op basis van tijdstip van de dag, locatie op aarde en 
bewolkingsgraad. Hiervoor is 1/8 genomen, waardoor de berekende straling overeenkomt 
met de gemeten op Zestienhoven (zie Hoofdstuk 3). Overige modelspecificaties staan in Box 
1 vermeld. 
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Envi-met slaat voor elk uur en alle cellen in het domein de meteorologische variabelen op. 
Ook zijn op specifieke locaties, zogenaamde receptoren, tijdreeksen weggeschreven. In dit 
geval zijn er 5 receptoren: 2 op de locatie van de waterbak, en 3 ernaast (zie ook Figuur 5.2). 
 

 

Box 3.1: Modelspecificaties 
 
% ---- Basic Configuration File for ENVI-met  Version 3 --------------- 
% ---- MAIN-DATA Block ------------------------------------------------- 
Name for Simulation (Text):                  = deltares 
Input file Model Area                        =[lisette]\deltares3.in 
Filebase name for Output (Text):             =deltares 
Output Directory:                            =[lisette]\deltares5_output 
Start Simulation at Day (DD.MM.YYYY):        =08.09.2001 
Start Simulation at Time (HH:MM:SS):         =03:00:00 
Total Simulation Time in Hours:              =11.00 
Save Model State each ? min                  =60 
Wind Speed in 10 m ab. Ground [m/s]          =6 
Wind Direction (0:N..90:E..180:S..270:W..)   =270 
Roughness Length z0 at Reference Point       =0.1 
Initial Temperature Atmosphere [K]           =289 
Specific Humidity in 2500 m [g Water/kg air] =7 
Relative Humidity in 2m [%]                  =50 
 
[CLOUDS] _____________________________________ 
Fraction of LOW clouds (x/8)                =1 
Fraction of MEDIUM clouds (x/8)             =1 
Fraction of HIGH clouds (x/8)               =1 
 
[LBC-TYPES] _______________________________________Types of lateral boundary 
conditions 
LBC for T and q (1:open, 2:forced, 3:cyclic)  =1 
LBC for TKE (1:open, 2:forced, 3:cyclic)      =2 
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Figuur 5.2 Modeldomein met daarin aangegeven de locaties (2 in de waterbak(w1 en w2) en 3 buiten de 

waterbak(a1,a2,a3)) waar receptoren zijn geplaatst 
 

5.2 Resultaten 
 

5.2.1 Vergelijking met gemeten variabelen 
Tabel 5.1 geeft de gemeten waarden op station Zestienhoven en op de parkeerplaats en de 
gemodelleerde situatie weer. De gesimuleerde luchttemperatuur en de 
oppervlaktetemperaturen van het water en het oppervlak ernaast komen redelijk met elkaar 
overeen. Een groot verschil is te vinden in de luchtvochtigheid. De gesimuleerde waarde is 
84%, tegenover 39% gemeten. Het is onduidelijk hoe Envi-met deze hoge luchtvochtigheid 
berekent, terwijl de initiële luchtvochtigheid 50% is (Box 1). 
 
Tabel 5.1 Gemeten (op Zestienhoven en het parkeerterrein) en gemodelleerde meteorologische variabelen voor 

8 september 2009, 14:00 uur 
 Zestienhoven Model 
Windsnelheid op 10 m (m/s) 6.0 5.6 
Luchttemperatuur (ºC) 27.3 27.5 
Luchtvochtigheid (%) 39 84 
Globale straling (W/m2) 583 570 
 Parkeerterrein Model 
Temperatuur waterbak (ºC) 18.9 17.0 
Temperatuur naast waterbak (ºC) 25.0 22.0 
Temperatuur hoogwerker (ºC) 28.3 27.5 
Globale straling (W/m2) 524 570 
Langgolvige straling (down) (W/m2) 396 326 
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5.2.2 Temperatuurverschil boven waterbak 
Figuur 5.3 laat het temperatuurverloop van de lucht en het oppervlak zien voor bij de 
verschillende receptorpunten vanaf 4:00 uur ’s nachts, wanneer de modelsimulatie start, tot 
aan 14:00 uur, het tijdstip waarvoor gemodelleerd is. Allereerst is te zien dat er weinig 
verschil is tussen de verschillende asfaltreceptoren en waterreceptoren. De 
oppervlaktetemperatuur van het asfalt om 14:00 uur is het hoogst: 296 K (23 ºC). De 
oppervlaktetemperatuur van het water is 6 ºC lager (290.3 K). De lucht boven het 
wateroppervlak op 0.20 meter hoogte is gemiddeld 0.5 ºC lager dan boven het asfalt. 
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Figuur 5.3 Oppervlaktetemperatuur (T0) en luchttemperatuur in de laag erboven (T1) op 0.20 cm hoogte op de 

verschillende receptorpunten A1, A2, en A3 boven asfalt (zwart) en W1 en W2 boven water (blauw). 
Doorgetrokken lijnen zijn luchttemperaturen, gestippelde lijnen oppervlaktetemperaturen 

 
De vraag is tot welke hoogte dit temperatuurverschil waarneembaar is. Figuur 5.4 laat zien 
dat het temperatuurverschil tussen receptoren A2 en W1 op een hoogte van 2.5 meter is 
verdwenen. Het verkoelende effect boven de waterbak van water reikt dus tot op een hoogte 
van 2.5 meter. Windafwaarts is het effect hoger merkbaar, maar door diffusie is het effect wel 
kleiner. Dit effect is goed te zien in Figuur 5.5. 
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Figuur 5.4 Profiel van de luchttemperatuur boven het asfalt (A2) en de waterbak (W1) om 14:00 uur 
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Figuur 5.5 Dwarsdoorsnede (West-Oost) van luchttemperatuur boven de waterbak en het omliggende asfalt. Het 

effect van de waterbak is zichtbaar in het midden van het plaatje bij x = 20 m 
 
Figuur 5.5 en Figuur 5.6 laten een ruimtelijk beeld zien van de luchttemperatuur op 14:00 uur 
op een hoogte van 0.20 en 1.00 meter. Het effect van de waterbak in het midden van het 
domein is duidelijk zichtbaar en in de orde van 0.5 K. De reikwijdte van het verkoelend effect 
is sterk afhankelijk van de windrichting. Met de windrichting mee is dit circa 10 m en haaks op 
de windrichting is de reikwijdte circa 1 a 2 m. Ook is er een oplopend temperatuurverloop 
zichtbaar door het domein heen (windrichting is 270 graden, m.a.w. van links naar rechts in 
figuur). Dit is te verklaren door aanvoer van opwarmende lucht boven asfaltoppervlak. Op een 
hoogte van 1.00 meter is het verkoelende effect duidelijk kleiner dan op 0.20 meter. 
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Figuur 5.6 Luchttemperatuur op z = 0.20m om 14.00 uur. Het effect van de waterbak is zichtbaar in het midden van 

het plaatje 
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Figuur 5.7 Luchttemperatuur op z = 1.00 m om 14.00 uur. Het effect van de waterbak is zichtbaar in het midden 

van het plaatje 
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Figuur 5.8 Waarden voor de latente (LE) en voelbare (H) warmteflux boven het asfalt (A2) en het water (W1) 
 
Figuur 5.8 toont de turbulente fluxen boven het water en het asfaltoppervlak. Latente 
warmteflux boven het asfalt is nul, omdat er geen water beschikbaar is voor verdamping. De 
latente warmteflux boven de waterbak bereikt rond 14:00 uur een waarde van 288 Wm-2. De 
voelbare warmteflux is boven het water negatief, dus naar het oppervlak gericht, omdat de 
luchttemperatuur hoger is dan het water. Boven het asfalt is de voelbare warmteflux positief: 
het oppervlak is warmer dan de atmosfeer.  
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6 Conclusies en aanbevelingen 

Het koelende effect van het oppervlaktewater is niet meetbaar gebleken in de gebruikte 
opstelling. Het verticale temperatuur profiel in de lucht is wel duidelijk gemeten. De 
belangrijkste oorzaken voor het niet meten van het koelende effect lagen in de relatief harde 
wind en de richting waarin het meetgrid was gemonteerd. Hierdoor is het koelende effect van 
open water door de sterke verticale en horizontale uitwisseling vervaagd en verplaatst naar 
de windafwaartse  zijde van het reservoir en de meetopstelling. 
 
Uit de resultaten van het micro-meteorologisch model blijkt dat het koelende effect op de 
luchttemperatuur op 0.2 m boven het wateroppervlak 0.5 oC is. De reikwijdte van het 
verkoelend effect varieert ten opzichte van de windrichting; circa 10 m in benedenwindse 
richting en 1 a 2 m haaks op de windrichting. Op 1 m boven het wateroppervlak is het 
temperatuureffect al een stuk kleiner, maar zou wel meetbaar moeten zijn. Hierbij is duidelijk 
dat het koelende effect met de hoogte windafwaarts verplaatst.  
 
Uit het opgestelde energiebalansmodel blijkt dat het effect van open water op de 
energiebalans van het aardoppervlak groot is. De latente warmteflux, en daarmee een 
belangrijk deel van het koelende effect van open water, is rond het middaguur 450 W. Op dit 
moment is de kortgolvige inkomende straling 650 W. Dit betekent dat een groot deel van de 
inkomende straling wordt omgezet in latente warmte in plaats van voelbare warmte en 
langgolvige straling. Een ander deel van de inkomende straling wordt geabsorbeerd door het 
water dat daardoor opwarmt (bodemwarmtestroom). Deze flux is rond het middaguur 
ongeveer 150 W en is groter dan de bodemwarmtestroom bij asfalt. 
 
De invloed van de albedo van water en asfalt op de energiebalans en temperatuur is uit de 
meetresultaten niet af te leiden. Dit komt deels door de meetopstelling, waarbij de 
stralingsmeter zich loodrecht boven het waterreservoir bevond, de grote afstand tussen de 
stralingsmeter en grond en het kleine theoretische verschil tussen de albedo van water en 
asfalt.  
 

Ten aanzien van het meten van luchttemperatuur rond oppervlaktewater kunnen de volgende 
conclusies getrokken worden. 

 Gradiënten tussen oppervlaktetemperatuur en temperatuur op hoogte zijn goed 
meetbaar met de DTS techniek. De DTS techniek is daarom geschikt om de voelbare 
warmtestroom te bepalen. 

 Het is mogelijk om met de meetkabel een meetframe op te zetten zodat de gemeten 
luchttemperatuur langs de kabel vertaald kan worden door ruimtelijke interpolatie naar 
een gedistribueerd temperatuursvlak (2D grid). De vertaling van een 1D meetresultaat 
(langs de kabel) naar een 2D grid is complex en het meetframe dient zo veel mogelijk 
gefixeerd te zijn (niet onderhevig aan beweging door bijvoorbeeld wind). 

 Bij het ontwerp van de meetopstelling dient rekening gehouden te worden met de 
richting waarin je een effect wil meten in relatie tot de windrichting. 

 Bij vervolgexperimenten dient bij voorkeur een volledig uitgerist meteorologisch 
station aanwezig te zijn.  

 Om ongewenste stralingseffecten (in dit onderzoek de gebruikte hoogwerker) te 
voorkomen dient hier rekening mee gehouden te worden. Dit kan onder andere door 
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voldoende afstand te bewaren tot en rekening te houden met de oriëntatie van 
oppervlakken die sterk warmte uitstralen. 

 
Uit de energiebalansanalyse blijkt dat het effect van water op de energiebalans groot is en 
daarmee potentieel een grote invloed op de luchttemperatuur heeft. Op basis van de micro-
modelresultaten blijkt dat er een duidelijk en in theorie meetbaar effect is van water op 
omgevingstemperatuur.  
 
Om het effect aan de hand van metingen ook beter te kunnen bepalen wordt aanbevolen om 
een groter wateroppervlak te onderzoeken en ook een langere periode te meten waardoor de 
kans op metingen op warme windstille dagen groter is. Tevens wordt aanbevolen om de 
metingen uit te voeren op een locatie die representatiever is voor het stedelijk gebied, waar 
het UHI effect en hittestress een (mogelijk) grotere rol spelen.  
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