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INLEIDING

Dit rapport is opgesteld als bijlage bij het Bestemmingsplan Kop Zuidas. In dit rapport wordt
onderzocht wat de bezonnings-/schaduw effecten zijn van de geplande nieuwbouw op de
bestaande bebouwing van de Veluwebuurt.
Voor bezonning geldt geen wettelijk vastgestelde norm. Bij de beoordeling van de
schaduweffecten van de geplande nieuwbouw is de situatie weergegeven op 21 maart (of
september), 21 juni (hoogste zonnestand) en 21 december (laagste zonnestand). Er wordt
bekeken of met name op 21 maart/21 september sprake is van tenminste 2 uur achter
elkaar zon op de gevel van de bebouwing. Op de toetsdagen is de schaduwwerking op zes
tijdstippen vastgesteld: 9.00 uur, 11.00 uur, 13.00 uur, 15.00 uur, 17 uur en 19.00 uur. In de
bezonningsdiagrammen is de zomertijd aangehouden.
De schaduwwerking van het plan wordt beoordeeld op de bestaande situatie van de
Veluwebuurt zowel voor de bebouwing als voor de bestaande openbare ruimte. Daarnaast
worden ook conclusies getrokken over de schaduwwerking binnen het plangebied zelf.
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maart/september 9.00 uur

maart/september 15.00 uur
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maart/september 11.00 uur

maart/september 17.00 uur

UITVOERINGSBESLUIT 2009
Bezonningseffecten randvoorwaardenkaart

maart/september 13.00 uur

Inleiding
In uitvoeringsbesluit 2009 is de mogelijke nieuwbouw van Kop Zuidas op 2 manieren
weergegeven, nl: door middel van een randvoorwaardenkaart en door middel van een
voorbeeldverkaveling. De randvoorwaardenkaart geeft de maxima aan waarbinnen de
toekomstige nieuwbouw moet voldoen. Het is een abstracte weergave van de toekomstige
nieuwbouw. De voorbeeldverkaveling geeft een mogelijk eindbeeld aan, en geeft
daardoor een concreter beeld. Hierdoor geeft deze niet het maximale effect aan voor de
bezonningsdiagrammen. Daarom is in deze studie naast de voorbeeldverkaveling ook
gebruik gemaakt van een 3d weergave van de randvoorwaardenkaart. Deze is vooral
gebruikt om een zo’n goed mogelijk beeld te geven van de effecten van de bezonning op
de bestaande bebouwing van de Veluwebuurt.
Deze bezonningsstudie begint met het weergeven van de bezonningseffecten op de
bestaande bebouwing en de bestaande openbare ruimte met behulp van de 3d weergave
van de randvoorwaardenkaart. Vervolgens wordt dit nogmaals bekeken met behulp van
de voorbeeldverkaveling uit het uitvoeringsbesluit. Hierbij wordt ook dieper ingegaan op
de effecten van de bezonning binnen het plangebied zelf voor de voorgestelde openbare
ruimte en voor de binnenhoven van de nieuwbouw. Daarna is inzichtelijk gemaakt hoe
de bezonningseffecten zijn in de huidige situatie, voordat de bebouwing gesloopt was en
worden uit de vergelijking conclusies getrokken.
maart/september 19.00 uur
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juni 9.00 uur
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juni 15.00 uur

juni 17.00 uur

Bezonningseffecten randvoorwaardenkaart

juni 13.00 uur

Bezonningseffecten op de bestaande situatie met de 3d weergave van de
randvoorwaardenkaart
Schaduw bebouwing
Doordat de nieuwbouw ten zuiden en ten oosten van de bestaande bebouwing ligt, zal de
bezonning van de Veluwebuurt ten opzichte van de bestaande situatie nagenoeg gelijk
blijven. In de maanden maart/september en juni valt alleen aan het einde van de dag
(17.00/19.00) schaduw op de bebouwing door de nieuwbouw aan de Europaboulevard,
de Gelrestraat en de nieuwbouw langs de Zuidelijke Wandelweg, bovendien werpt deze
nieuwbouw zijn schaduw op de blinde kopgevels van de bestaande bebouwing. Ondanks
dat dit niet maatgevend is is de situatie voor de maand december ook weergegeven. Zoals
te verwachten werpt de nieuwbouw van Kop Zuidas nu wel zijn schaduw op de bestaande
bebouwing.
Schaduw openbare ruimte
De Europaboulevard zelf zal in de maanden maart/september en juni met name in
de ochtenduren in de schaduw liggen door de nieuwbouw van kavel A, B en C langs
deze straat. De Jacob Soetendorpstraat en de Graafschapstraat zullen aan het einde
van de middag in de schaduw komen te liggen door nieuwbouw van kavel D en E. De
Zuidelijke Wandelweg zal, buiten de zomer om, meer in de schaduw liggen door zowel de
bouwblokken als de hoogbouwaccenten van Kop Zuidas.
juni 19.00 uur
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december 9.00 uur

december 11.00 uur

december 15.00 uur

december 17.00 uur
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Bezonningseffecten randvoorwaardenkaart

december 13.00 uur

Conclusie
De nieuwbouw van Kop Zuidas heeft wat betreft schaduwwerking weinig invloed op de
omliggende bebouwing. De bezonning is goed en de schaduw valt voor het grootste deel
over de Zuidelijke Wandelweg en de Jacob Soetendorpstraat/Graafschapstraat en niet op
de daaraan gelegen woningen.

december 19.00 uur
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maart/september 9.00 uur

maart/september 11.00 uur

maart/september 15.00 uur

maart/september 17.00 uur
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Bezonningseffecten voorbeeldverkaveling

maart/september 13.00 uur

Bezonningseffecten op de bestaande situatie met de 3d weergave van de
voorbeeldverkaveling
Ten opzichte van de studie aan de hand van de randvoorwaardenkaart verschillen de
effecten van de bezonning op de bestaande bebouwing niet veel. Doordat er meer
openingen zitten in de bebouwing valt de bezonning nu iets gunstiger uit, zowel voor de
bestaande bebouwing als voor de bestaande openbare ruimte.
Nu is een goed beeld mogelijk van de effecten van de bezonning binnen het plangebied
zelf.
Resultaat binnen plangebied
Schaduw bebouwing
De nieuwbouw van Kop Zuidas zal met name schaduw veroorzaken binnen het plangebied
zelf. In de maanden maart/september werpen de bouwblokken en hoogbouwaccenten
gedurende de hele dag schaduw over de bouwblokken, waarbij de schaduw steeds
verschuift. Dit geldt ook voor de schaduw van de hogere torens langs de A10. In de
maand juni werpen alleen de hoogbouwaccenten aan het einde van de dag schaduw
over de nieuwbouw. De hogere kantoortorens langs de A10 hebben dan vooral een
schaduwwerking op zichzelf. Deze torens en de hoogbouw werpen ook in december
schaduw over het plangebied, waarbij de bebouwing langs de groene oever buiten de
schaduw valt.
maart/september 19.00 uur
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juni 9.00 uur

juni 15.00 uur
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juni 11.00 uur

juni 17.00 uur

Bezonningseffecten voorbeeldverkaveling

juni 13.00 uur

Schaduw openbare ruimte
De straten en binnenhoven van Kop Zuidas zelf zullen nog het meest beïnvloed worden
door schaduwwerking van de geplande nieuwbouw. In de maanden maart/september liggen
de binnenhoven en straten voor het grootste deel van de dag in de schaduw. De groene
oever tegenover Zorgvlied en het plein zijn hierbij echter de uitzondering. De groene oever
zal alleen aan het einde van de dag deels in de schaduw liggen door de bouwblokken en
hoogbouwaccenten van Kop Zuidas. Het plein wordt gedurende de dag aan verschillende
zijden in de schaduw gelegd, maar ligt altijd voor een deel in de zon. In juni liggen de
binnenhoven en de oost-weststraten grotendeels in de zon. Het plein ligt ook in de zon,
waarbij in de ochtend en avond schaduw over een van de randen wordt geworpen. In
december liggen zowel de binnenhoven als de straten in de schaduw, met uitzondering
van de groene oever langs de Wetering. Verder zal er in december sprake zijn van (zeer)
weinig zonlicht in de binnenhoven. Dit is echter niet uitzonderlijk voor een Amsterdamse
binnenstedelijke locatie

juni 19.00 uur
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Bezonningseffecten voorbeeldverkaveling

december 13.00 uur

Conclusie
Schaduwwerking op de omliggende/ bestaande bebouwing
De nieuwbouw van Kop Zuidas heeft wat betreft schaduwwerking weinig invloed op de
omliggende bebouwing. De bezonning is goed en de schaduw valt voor het grootste deel
over de Zuidelijke Wandelweg en de Jacob Soetendorpstraat/Graafschapstraat en niet op
de daaraan gelegen woningen.
Schaduwwerking binnen het plangebied zelf
Binnen het plangebied zelf is sprake van schaduwwerking door de bouwblokken en
hoogteaccenten zelf. Doordat de bouwblokken en hoogteaccenten verspreid zijn, liggen
veel delen toch vaak in de zon en is de bezonning voldoende. Met name de binnenhoven
en straten ondervinden schaduwwerking door de nieuwbouw.

december 19.00 uur
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maart/september 9.00 uur

maart/september 15.00 uur
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maart/september 11.00 uur

maart/september 17.00 uur

BESTAANDE SITUATIE HUIDIG BESTEMMINGSPLAN

maart/september 13.00 uur

Bezonningseffecten van de huidige situatie inclusief de bebouwing van kavel D en
inclusief de al gesloopte bebouwing.
Om te kunnen vergelijken zijn ook de effecten van de bezonning van de huidige situatie in
beeld gebracht. Dit is gedaan inclusief de al gesloopte bebouwing binnen het plangebied,
dit omdat het vigerende bestemmingsplan deze bebouwing in ieder geval mogelijk maakt.
Het bestemmingsplan maakt overigens nog meer bebouwing mogelijk die vooralsnog buiten beschouwing wordt gelaten.
Conclusie
De huidige bebouwing is over het algemeen genomen lager dan de voorgestelde nieuwbouw. De huidige bebouwing werpt zijn schaduw dus minder ver dan de voorgestelde
nieuwbouw. Toch is er voor de bestaande bebouwing van de Veluwebuurt in de maatgevende periode niet veel extra schaduweffect. Dit komt omdat ook de voorgestelde nieuwbouw
langs de Zuidelijke Wandelweg en de de Jacob Soetendorpstraat/Graafschapstraat zijn
schaduw niet over de bestaande bebouwing van de Veluwebuurt werpt. Echter de bestaande openbare ruimte, zoals de Zuidelijke Wandelweg en de Europaboulevard zal meer
in de schaduw liggen als gevolg van de voorgestelde nieuwbouw. Alleen voor kavel D zijn
de effecten gelijk en ter hoogte van de 4-laagse bebouwing van het ROC aan de Zuidelijke
Wandelweg zijn de effecten zelfs plaatselijk slechter.
Voor de maand december, de niet maatgevende periode, verslechtert de situatie echter ook
voor de bebouwing van de Veluwebuurt.
maart/september 19.00 uur
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Bezonningseffecten bestaande situatie

juni 13.00 uur
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Bezonningseffecten bestaande situatie
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