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KlimaatstresstestOppervlaktetemperatuur

Gemeente Asten - Asten

TH

Toelichting:
Hittestress is de mate van hinder die wordt 
ondervonden door overmatige warmte. Dit kan 
leiden toteen verminderde arbeidsproductiviteit 
en verhoogde kans op overlijden
Hittestress is persoonsgebonden. De oppervlakte-
temperatuur en luchttemperatuur zijn meetbaar, maar
de gevoelstemperatuur is per persoon anders. Dit
geldt ook voor de mate waarin mensen bestand zijn
tegen uv-straling en luchtvochtigheid. De in de kaart
weergegeven oppervlaktemperaturen hebben
betrekking op de zogenoemde stralingstemperatuur
van het oppervlak. Daarnaast is de door
de mens ervaren temperatuur afhankelijk van de
luchtvochtigheid, windsnelheid en temperratuur van
de aangevoerde lucht.

Esri Nederland, beeldmateriaal.nl
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