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1. INLEIDING EN SAMENVATTING

De gemeente Apeldoorn bereidt het Bestemmingsplan Kanaaloevers Haven Centrum

voor. In eerste instantie is door Climatic Design Consult per brief van 20 december

2006, met kenmerk 60245/TH beoordeeld of een windtunnelproef of

windberekeningen noodzakelijk zijn om mogelijke windhinder in het nieuwe

bestemmingsplan Kanaaloevers Haven Centrum te beoordelen. Gezien de functies in

het plan en de bouwhoogten wordt zo’n gedetailleerde beoordeling niet noodzakelijk

geacht: er treden voor een binnenstedelijk gebied gebruikelijke situaties voor wat

betreft wind op. Wel zijn aanwijzingen gegeven over de luchtsnelheden in de passage

en in onderdoorgangen en de windsituatie op het plein en geschikte plaatsen voor

terrassen: langdurig zitten.

Bewoners van het Woondrôme-complex aan de Kanaalstraat menen dat windcomfort

op de balkons zal afnemen als gevolg van het ontwerp bestemmingsplan. Op grond

van een globale analyse voor acht windrichtingen zijn de effecten van het ontwerp

bestemmingsplan op het windcomfort op de balkons van dit complex nader

geanalyseerd. Dit heeft geleid tot het dichtzetten van de doorgang tussen het

Woondrôme-complex en de nieuwe woontoren van 28 m. In dit rapport zijn de

effecten van het voorliggende bestemmingsplan geanalyseerd.

Hoofdstuk 2 geeft de uitgangspunten. In hoofdstuk 3 staan windhindercriteria. In

hoofdstuk 4 wordt het plan windtechnisch geanalyseerd en in paragraaf 4.3 zijn de

effecten van het bestemmingsplan voor acht afzonderlijke windrichtingen specifiek

voor het Woondrôme-complex aangegeven. In hoofdstuk 5 zijn de effecten van het

nieuwe plan beoordeeld en worden enkele specifieke aanbevelingen gedaan.

De beoordeling kan als volgt worden samengevat:

− In het algemeen is, beoordeeld voor een doorloopgebied, de windhinder gering.

− Door de beschutte ligging is in de onderdoorgangen het windklimaat acceptabel.

Alleen in de onderdoorgang ten behoeve van de parkeergarage onder het

verbindingslid tussen het Woondrôme-complex en de nieuwe woontoren aan het

plein treden bij een aantal windrichtingen hoge windsnelheden op. Die verhoogde

snelheden nemen snel na het passeren van de onderdoorgang af.

− Voor de winkelpassage zullen beheerstechnische/bouwkundige maatregelen

nodig zijn om klachten over tocht te voorkomen, zoals deuren.

− De verwijde delen van het middengebied zijn geschikt voor terrassen en winkels

met etalages, zie bijlage 2.

− Bij de versmallingen en hoeken in het middengebied zijn de condities voor

winkels met etalages minder geschikt, zie bijlage 2.

− Het nieuwe bestemmingsplan leidt tot meer beschutting voor de loggia’s van het

Woondrôme-complex.
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2. UITGANGSPUNTEN

Uitgangspunten bij dit rapport zijn:

1. jpg-file gemeente Apeldoorn “havencentrum-isometrie” dd 14-12-2007.

2. Gemeente Apeldoorn, Dienst ruimtelijke ordening en wonen, Bestemmingsplan

Binnenstad-west; Plankaarten 1 en 2: respectievelijk noordelijk deel en zuidelijk

deel, gedateerd 23 februauri 2006.

3. Plattegronden, gevels Woondrôme Koningshaven Apeldoorn, Fase 4, van Henk

Klunder architecten, behorende bij het Besluit van 11 maart 1996

(bouwvergunning).

4. De bestaande parkeergarage die nu zuidelijk van het complex Woondrôme

Koningshaven fase 4 ligt zal worden gesloopt.

5. DXF-tekening “Haven centrum”, gemeente Apeldoorn, laatst gewijzigd

14 december 2007, met daaraan toegevoegd enkele onderdoorgangen op grond

van het ontwerp-bestemmingsplan Kanaaloevers Haven Centrum (één aan het

plein in de lijn van de Molendwarsstraat; één in het verlengde van de waterloop

onder het blok aan de Molenstraat-centrum en één onder verbindingslid tussen

het 28-m blok en het Woondrôme)

Résidence

Koningshave

n

nieuwe

woontoren
Woondrôme-

complex

tussenlid
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3. WINDHINDERCRITERIA

3.1. Publieke ruimte

NEN 8100 geeft een vijftal kwaliteitsklassen voor windhinder, gerelateerd aan het

percentage van de tijd dat op hoofdhoogte, 1,75 m boven maaiveld, een

uurgemiddelde windsnelheid van 5 m/s wordt overschreden:

ActiviteitenKlasse Overschrijdings

kans I Doorlopen II Slenteren III Langdurig

zitten

A < 2,5% goed goed goed

B van 2,5% tot 5 % goed goed matig

C van 5% tot 10% goed matig slecht

D van 10% tot 20% matig slecht slecht

E 20% en meer slecht slecht slecht

tabel 1 Kwaliteitsklassen windcomfort

In termen van veelal gebruikte windhinderdagen, waarbij het percentage van de tijd

is omgezet in aantal dagen per jaar dat op hoofdhoogte een uurgemiddelde snelheid

van 5 m/s overschreden wordt, luidt deze klasse-indeling:

Klasse Windhinderdagen;

ca./jaar

A  < 9

B Van 9 tot 18

C Van 18 tot 37

D Van 37 tot 73

E 73 en meer

Tabel 2 Kwaliteitsklassen in windhinderdagen

3.2. Winderhinder op balkon’s en in loggia’s

Er zijn geen criteria voor windsnelheden op balkons en loggia’s.

Op balkons die voor een gebouw uitsteken hebben de optredende windsnelheid en de

mate van turbulentie direct invloed op het zitcomfort op de balkons. Voor buiten een

gebouw uitstekende balkons werkt de toepassing van half open balkonhekken,

bijvoorbeeld strekmetaal of andere geperforeerde platen, comfort verhogend.

Loggia’s geven veel meer beschutting tegen wind en de luchtsnelheden liggen veelal

een orde grootte lager. Wel kunnen, aangedreven door een windstroming langs de

loggia, wervels in loggia’s ontstaan. De snelheden in die wervels worden vooral

bepaald door de grootte van het gat waardoor die wervels door de langsstromende

wind worden aangedreven en de lokale windsnelheid langs de gevel.
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4. ANALYSE

4.1. Algemeen

De omgeving van het plan wordt gekenmerkt door een stedelijke bebouwing met

veelal drie tot vier bouwlagen en plaatselijk hogere gebouwen (kadaster-toren 56 m,

stadhuis 26 m, woontoren Koningshaven en andere wooncomplexen aan het kanaal).

De maximale bouwhoogte in het plangebied bedraagt 28 m voor de nieuwe

woontoren aan het plein.

4.2. Toetsing bouwmassa’s en bouwhoogten

4.2.1. NEN  8100:2005; Windhinder en windgevaar in de gebouwde omgeving

Toetsing aan Paragraaf 5.2 “Beschutting” van NEN 8100 leidt tot de conclusie dat

alle afzonderlijke gebouwen beschut liggen:

− Alle gebouwen obstakels als bomen en struiken bedragen naar schatting meer dan

20% van de totale oppervlakte binnen een straal van 300 m vanaf de

afzonderlijke gebouwen in het gebied: een stedelijke omgeving.

− De afzonderlijke gebouwen steken niet meer dan 50% uit boven de gemiddelde

hoogte van obstakels in een straal van 300 m.

− De afstand van de afzonderlijke bouwwerken tot andere bouwwerken en

obstakels in het omringende gebied bedraagt niet meer dan 10 x de

gebouwhoogte.

Paragraaf 5.3”Beslismodel” geeft voorts aan dat voor beschut liggende gebouwen

met een hoogte tussen 15 en 30 m de noodzaak van een CFD- of windtunnel-

onderzoek door een winddeskundige moet zijn beoordeeld, waarbij in aanmerking

moet zijn genomen ( paragraaf 5.1 (Beginsel)):

1. de lokale geografische situatie,

− ligging aan open terrein, open water, op heuveltop, e.d.;

− de inrichting van het terrein met een straal van 300 m rondom het ontwerp;

2. de vorm, geometrie en oriëntatie van het ontwerp;

3. het voldoen aan de kwaliteitseisen uit tabel 1.

Op de locale geografische situatie, de beschutting, is hierboven ingegaan. De vorm

en geometrie komen bij de toetsing aan de SBR-figuur in de volgende paragraaf aan

de orde.

Er wordt uitgegaan van de kwaliteitseisen voor een doorloopgebied en op grond van

de geometrie van het middengebied worden aanbevelingen gedaan voor de plaats

voor terrassen en etalages, zie bijlage 2.

Er van uit gaande dat er geen andere specifieke plaatsen zijn in het plangebied waar

een goed windklimaat voor langdurig zitten of slenteren wordt gevraagd dan die zijn

aangegeven, is een CFD-berekening of windtunnelbeproeving niet noodzakelijk.
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4.2.2. SBR 65

SBR 65 geeft in figuur 52 aan bij welke gebouwafmetingen in het algemeen

windhinder gering is respectievelijk te bepalen uit publicaties of andere

hulpmiddelen dan wel dat windtunnelonderzoek is aan te bevelen. De grafiek is

gebaseerd op de oppervlakte rondom een gebouw waarover de versnellingsfactor, γ,

meer dan 1,6 is ten opzichte van de situatie zonder een gebouw. Bij gebouwen tot

een hoogte van 22 m is windhinder gering, onafhankelijk van de afmetingen van die

gebouwen.

Het hoogste bouwblok in het plangebied, de nieuwe woontoren aan het plein, is 28 m

hoog en heeft een maximale horizontale gevelafmeting van  24 m, zie de ster in

onderstaande figuur.

De afzonderlijke gebouwen vallen in de categorie: windhinder gering.

Grafiek voor de bepaling van windhinderoppervlakte A* (γ ≥ 1,6)

Bron: SBR 65, Beperken van windhinder om gebouwen, Den Haag 1979



-8-

4.3.  Relevante stromingen voor Woondrôme-complex

In de bijlage I.1 t/m I.8 zijn voor acht hoofdwindrichtingen de belangrijkste

stromingen weergegeven. De analyse spitst zich toe op de achterzijde van het

Woondrôme-complex aan de Kanaalstraat en Kanaal Noord, waarbij met name is

nagegaan of de windsnelheid langs de gevels toeneemt in verband met windcomfort

in de loggia’s.

4.3.1. Noord

Over het kanaal een vrije aanstroming voor de Résidence Koningshaven aan het

kanaal, die wervels achter de woontoren veroorzaakt die worden meegevoerd tot aan

het Woondrôme. Het binnengebied wordt afgeschermd en ondervindt bij deze

windrichting geen invloed van het nieuwe plan.

4.3.2. Noordoost

Ook bij deze windrichting ligt het binnengebied achter het Woondrôme beschut. Van

de verhoogde snelheden in de voor auto’s bestemde onderdoorgang tussen het hoge

woonblok en het Woondrôme is in het algemeen al na enkele meters in het

binnengebied vrijwel niets meer te merken.

4.3.3. Oost

De oosthoek van het 28m-blok verdeelt de aanstromende wind in twee delen die vrij

gemakkelijk langs het blok stromen zonder grote drukopbouw. Daardoor ontstaat een

relatief geringe neerwaartse stroming. De stroming langs de noordzijde van de

nieuwe woontoren laat (wervelend) los en ontmoet dan de kopgevel van het

Woondrôme-complex en het nieuwe tussenlid. Daardoor ontstaat overdruk voor de

onderdoorgang tussen het Woondrôme-complex en de nieuwe woontoren, waardoor

extra stroming in de onderdoorgang ontstaat. Die stroming dempt snel na het

passeren van de onderdoorgang uit, waardoor het binnengebied beschut is.

4.3.4. Zuidoost

Het Woondrôme-complex is nu veel meer beschermd tegen wind dan in de bestaande

situatie. Er vindt weliswaar extra drukopbouw tegen de ZO-gevel van de nieuwe

woontoren plaats, maar aan de linkerkant van die gevel laten wervels op 16 m hoogte

los en aan de rechterzijde laten wervels op de oosthoek op begane grondniveau los

die echter voornamelijk oostelijk van het Woondrôme-complex op straatniveau

passeren.

4.3.5. Zuid

In de bestaande situatie wordt de stroming door de parkeergarage naar het laatste

deel van de achtergevel van het gedeelte van Woondrôme aan Kanaal Noord geleid,

die echter door de afnemende hoogte van de parkeergarage over enige afstand
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verspreid loslaat. In de nieuwe situatie geeft het woonblok dat aan het 28m-blok

aansluit bescherming aan de achtergevel van het Woondrôme. De stroming van de

nieuwe woontoren laat links op een niveau van 16 m bovendaks los, terwijl de

grootste drukopbouw op de ZO-gevel plaatsvindt, die tot verhoogde snelheden aan

de oosthoek leidt en de daarbij behorende loslatingswervels. Die wervels worden

voornamelijk in noordelijke richting naar het kanaal meegevoerd.

4.3.6. Zuidwest

Bij de aansluiting tussen Woondrôme en het 28 m-blok vindt drukopbouw plaats die

leidt tot versnellingen in de voor auto’s bestemde onderdoorgang. Door het verder

dichtzetten van de doorgang tussen de nieuwe woontoren en het Woondrôme in dit

plan vinden in het binnengebied achter het Woondrôme geen versnellingen plaats.

Daardoor biedt het nieuwe plan op de achtergevel van het Woondrôme bij deze

windrichting meer beschutting.

4.3.7. West

In de bestaande situatie leidt de parkeergarage meer lucht naar het laatste gedeelte

van de het gedeelte van het Woondrôme-complex aan Kanaal Noord. Voor wind uit

deze richting zorgt het aan de Kanaalstraat-noord gelegen deel van het complex

samen met het aan de nieuwe woontoren verbonden woonblok voor drukopbouw en

stroming naar beneden door de onderdoorgang onder het verbindingslid. De

snelheden aan de achtergevel van het Woondrôme-complex zullen lager zijn omdat

het nieuwe plan zorgt voor een hogere weerstand tegen wegstroming van de lucht bij

de achtergevel.

4.3.8. Noordwest

Het nieuwe plan heeft vrijwel geen invloed op stromingen langs het Woondrôme-

complex
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5. BEOORDELING EN CONCLUSIES

5.1. Doorloopgebieden

De toetsing volgens het beslisschema van NEN 8100 en volgens de figuur van

SBR 65 is gebaseerd op het optreden van windhinder in zogenaamde

doorloopgebieden: fiets en/of wandelpaden zonder langer stilstaand verblijf (kijken

naar etalages) of zitten (terrassen, kinderspeelplaatsen, e.d.). In het algemeen leidt dit

tot de beoordeling “windhinder gering”.

Indien in de onderdoorgangen geen etalages e.d. worden aangebracht, zullen de

onderdoorgangen in dit beschutte gebied geen aanleiding geven tot klachten over

windhinder. Dit komt door de obstructies in de omgeving waardoor vrijwel geen

vrije drukopbouw op de gevels waarin de onderdoorgangen zijn gelegen plaats vindt.

NB: De onderdoorgang tussen Woondrôme en de nieuwe woontoren levert voor wind uit noordoost, oost en

west significant verhoogde windsnelheden op maar is alleen bestemd als autotoegang tot de parkeergarage.

5.2. Slentergebieden en terrassen

De winkelpassage tussen het middengebied en de Stationsstraat ligt weliswaar

beschut, maar luchtsnelheden groter dan 0,5 m/s leiden in winkelpassages in de

winter zeker tot klachten. Omdat de twee toegangen van de passage niet tot

maximale drukverschillen leiden kan stroming al met sluizen van te openen deuren

aan één  zijde, bijvoorbeeld bij de toegang aan de Stationsstraat, sterk worden

beperkt. Het zijn dan ook eerder beheerstechnische en bouwkundige oplossingen op

grond van een analyse van de ventilatie in de passage die hier soelaas moeten bieden

dan een analyse met een CFD-berekening of windtunnelproef.

De geometrie van het middengebied en de gebouwen in de omgeving van het gebied

scheppen met name in de verwijde delen goede condities om de windsnelheden ook

uit zuid-west te beperken, waardoor het gebied ook geschikt is voor winkels met

etalages (NEN 8100: “slenteren”). Ter plaatse van de trechtervormige toegang bij de

kruising Molenstraat/Stationsstraat en bij de hoek van het blok van 23 m hoog in het

midden van het gebied zullen evenwel bij wind uit zuid-west versnellingen optreden.

Horecafuncties met terrassen (NEN 8100: “langdurig zitten”) zouden moeten

worden beperkt tot de “verwijde” delen van het middengebied, uiteraard met name in

de bouwdelen met gevels op oost/zuid-oost, waardoor ze ook beschut zijn tegen

eventuele wervels die vanaf de hoge woontoren aan het kanaal worden meegevoerd,

zie bijlage 2.

5.3. Loggia’s Woondrôme-complex

Het windcomfort in de loggia’s van het Woondrôme-complex neemt toe: het nieuwe

bestemmingsplan leidt tot meer beschutting, zie bijlage 1.1 t/m 1.8.
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Bijlage 1 Windstromingen voor acht hoofwindrichtingen
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Bijlage 2  Geschikte posities voor horeca met terras

Middengebied Kanaaloever Apeldoorn Haven Centrum:

− geschikte plaatsen voor horeca + terras: h

− minder geschikt voor winkels met etalages: v


