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1. Inleiding 
 

Dit is de Hoogbouweffectrapportage (HER) Deventerstraat Apeldoorn. Hierin zijn de 
hoogbouweffecten van het voorgenomen woongebouw op de oostelijke zijde van de 
hoek Deventerstraat – Laan van Osseveld beoordeeld. Het gaat hierbij vooral om een 
analyse van de effecten in de (directe) omgeving en van de uitwerking op aspecten als 
architectonische kwaliteit, windhinder, beschaduwing en de ruimtelijke en functionele 
relatie met het maaiveld. Dit samenspel van ruimtelijke aandachtspunten is gericht op het 
minimaliseren van mogelijke hinder door het gebouw zelf, zoals schaduw en aspecten 
zoals verkeersveiligheid en ecologie worden in dit onderzoek niet meegenomen.  

In een apart onderzoek ten behoeve van de bestemmingsplanprocedure is al een analyse 
gemaakt van de toelaatbaarheid van de extra verkeersbelasting op met name het 
aansluitingen Vosweide, Veenhuizerweg, Laan van Osseveld. 

In deze HER komen aan de orde:  
- Beleid 
- Bezonning 
- Windklimaat 
- Ruimtelijke inpassing en sociale veiligheid  
- Privacy en uitzicht 
- Effecten op grote afstand 
- Vormvrije M.E.R.-beoordeling 

Deze onderzoeken worden in de diverse hoofdstukken uitgevoerd. In het laatste 
hoofdstuk worden conclusies getrokken en aanbevelingen gegeven. 
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2. Beleid 
 

Het vigerend beleid van de gemeente Apeldoorn voor deze locatie is vastgelegd in het 
Beeldkwaliteitsplan “Woongebouw hoek Deventerstraat – Laan van Osseveld” dd. Juni 
2021, dat specifiek voor deze locatie is opgesteld en onderliggend door de Beleidsnota 
Hoogbouw dd. Mei 2008, geheten “Ruimte door hoogte”.  

 

In de hoogbouwnota worden de volgende zaken verwoord: 

Nota Hoogbouw ‘Ruimte door Hoogte’ Apeldoorn, 26 mei 2008 Vastgesteld door de raad 
9 oktober 2008. 

De beleidsnota hoogbouw geeft de koers aan voor hoogbouw in Apeldoorn, maar levert 
géén rechtstreeks bouwrecht op. Deze nota is cruciaal voor de beantwoording van de 
vraag of concrete hoogbouwplannen in Apeldoorn een kans van slagen hebben. Ook 
levert de nota input bij de ontwikkeling van nieuwe bestemmingsplannen en is daarnaast 
een belangrijk communicatiemiddel richting zowel initiatiefnemers voor hoogbouw als de 
bewoners van Apeldoorn. De nota ‘Ruimte door Hoogte’ heeft uitsluitend betrekking op 
gebouwen hoger dan 25 meter binnen het stedelijk gebied van Apeldoorn.  
De nota is dus van toepassing voor dit project. 

Om hoogbouwinitiatieven adequaat en inzichtelijk te kunnen behandelen is er gekozen 
voor een getrapte toetsing. De eerste stap is het beantwoorden van de vraag of het 
hoogbouwinitiatief qua locatie en hoogte, stedenbouwkundig mogelijk is. Vervolgens is de 
tweede stap de toetsing van de effecten van het gebouw op, zijn directe omgeving en de 
kwaliteit van het gebouw zelf. De toetsing in stap 2 vindt plaats door middel van de 
Hoogbouw Effect Rapportage (HER) zoals die in de Toelichting op deze nota is uitgewerkt. 
Als in beide stappen het oordeel positief is dan kan medewerking worden verleend.  
De gevraagde Hoogbouweffectrapportage is het document dat u nu leest. 

De vraag waar en hoe hoog in Apeldoorn hoogbouw mogelijk is, wordt vanuit het 
stedenbouwkundig en landschappelijk perspectief beantwoord. Daarbij is een zone 
aangewezen waar hoogbouw vanuit het stadsbeeld mogelijk is. In de gebieden buiten 
deze hoogbouwzone is hoogbouw alleen aanvaardbaar indien er op basis van maatwerk 
een positief effect op het stadsbeeld en ontwikkeling van wijk en stad als geheel gaat 
ontstaan.  
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Ook buiten “De Grote Lijn” kan in meerdere stadsdelen op zeer verantwoorde wijze 
hoogbouw worden gerealiseerd. Hoogbouw buiten De Grote Lijn die zich voegt in ‘Het 
Apeldoornse handschrift’ zoals beschreven in de Toelichting op deze beleidsnota, moet 
mogelijk zijn. Het gaat bij hoogbouw buiten De Grote Lijn om inpassing in de bestaande 
structuur. Dit vraagt maatwerk. Daarom wordt hoogbouw buiten De Grote Lijn uitsluitend 
op basis van concrete initiatieven afgewogen of het hoogbouwinitiatief stedenbouwkundig 
verantwoord is. Bij het beantwoorden van deze vraag moet gebruik worden gemaakt van 
3D animaties (impressies) die het effect van de hoogbouw op het niveau van de wijk, de 
stad en de stad in het landschap, inclusief de skyline in beeld brengt. …  

Naast stedenbouwkundige afwegingen zijn bij hoogbouw ook randvoorwaarden met 
betrekking tot het gebouw zelf en het gebouw en zijn omgeving, van belang bij de 
uiteindelijke beslissing al dan niet medewerking te verlenen aan een hoogbouw initiatief.  
Daarom worden alle hoogbouwinitiatieven na een positieve stedenbouwkundige conclusie 
in stap 1 getoetst aan een Hoogbouw Effect Rapportage (HER). Het gaat in deze stap 
vooral om een analyse van de effecten in de directe omgeving en van de uitwerking op 
aspecten als architectonische kwaliteit, windhinder, beschaduwing, de verkeers-
problematiek en de ruimtelijke en functionele relatie met het maaiveld. Dit samenstel van 
aandachtspunten is gericht op het minimaliseren van hinder door het gebouw zelf 
(schaduw en wind) en vanwege het gebruik (bereikbaarheid/toegankelijkheid, parkeren, 
functies in de laagste verdiepingen). Een ander voorbeeld is het voorkomen van 
gebouwen met een dode plint. De HER is in de Toelichting op de Hoogbouwnota nader 
uitgewerkt.  

Ten aanzien van de positionering van de hoogbouw binnen de sterren wordt een aantal 
stedenbouwkundige principes gehanteerd.  
Poortvorming, zowel op de ring als op de radialen, dient te worden voorkomen. Een 
combinatie van hoge elementen diagonaal over de kruising van ring en radiaal levert een 
minder kwetsbare positionering.  
Op de hoek Deventerstraat – Laan van Osseveld is dit het enige hoge, markante gebouw. 
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Plaatsing van hoogbouw in de as van een radiaal geeft het gebouw een zeer prominente 
en kwetsbare positie in het stadsbeeld (aandachtspunt bij de sterren rond de binnenstad). 
Uitgangspunt is het plaatsen van hoogbouw naast de zichtas van de radiaal. Hierdoor 
ontstaat een beeld waarin het gebouw in het beeld kan verschijnen en verdwijnen.  

Het gebouw staat terzijde van de as van de Deventerstraat. 

Hoogbouw aan de buitenkant van de ring betekent plaatsing van de gebouwen in 
zichtassen vanaf de ring. Aan de binnenkant van de ring is hoogbouw minder zichtbaar en 
dus ook minder kwetsbaar te plaatsen. 
Gezien de wenselijkheid van een markant gebouw op deze plek is de positionering aan de 
buitenzijde van de ring een nuttige bijdrage aan de beleving ervan. 

Met de positionering van hoogbouw wordt rekening gehouden met deze hiërarchie. 
Hoogbouw wordt zo gepositioneerd dat de bebouwing binnen de structuur van de radiaal 
past. De structuur van de radiaal loopt dus door.  

 
Om te voorkomen dat hoogbouw heel “hard” aan de hoofdstructuur van de stad komt te 
staan wordt het uitgangspunt gehanteerd dat een hoog gebouw in de tweede lijn wordt 
geplaatst. Dit kan op verschillende manieren. Zo kan de oplossing worden gevonden in het 
gebouw zelf, met het maken van een plint. Ook is het een optie om de hoogbouw in de 
tweede lijn van de bebouwing te plaatsen. Tenslotte kan ook een groenzone werken als een 
buffer tussen de hoofdstructuur en de hoogbouw.  
Langs de Deventerstraat wordt het gebouw op de tweede lijn geplaatst ten opzichte van de 
overige lage bebouwing langs deze radiaal. Langs de Laan van Osseveld wordt het gebouw 
op de tweede lijn geplaatst, achter de groenzone die de ring hier begeleidt. 
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Een gedeelte van de vragen die in een Hoogbouweffectrapportage worden beantwoord, 
zijn vastgelegd in het Beeldkwaliteitsplan dat door de gemeente voor dit project is 
opgesteld. Het wordt dan ook aanbevolen om hiervan, in aanvulling op dit hoofdstuk 
Beleid in de Hoogbouweffectrapportage, kennis te nemen om de aansluiting van het 
project bij het vigerend beleid helder te krijgen. Ten overvloede hierbij de belangrijkste 
punten uit het BKP. 

 

In het Beeldkwaliteitsplan worden de volgende zaken verwoord: 

Het beeldkwaliteitsplan gaat over de realisatie van een woongebouw op de hoek 
Deventerstraat - Laan van Osseveld. De in dit boekwerk opgenomen randvoorwaarden en 
handreikingen vormen de basis voor een ontwerp van het woongebouw, het perceel en 
de directe omgeving. Dit boekwerk vormt tevens het toetsingskader voor de Gemeente 
Apeldoorn en de Commissie Omgevingskwaliteit (Cie O) voor de beoordeling van een 
bouwplan.  

In de gemeente Apeldoorn is een grote behoefte aan goedkope woningen in de huur en 
koop. Woningbouwvereniging De Goede Woning heeft het perceel op de hoek 
Deventerstraat - Laan van Osseveld in haar bezit en wil hier een woningbouwcomplex op 
ontwikkelen om aan deze vraag te voldoen. De locatie laat een hoog gebouw toe en biedt 
daarbij nog voldoende ruimte voor parkeergelegenheid. Met dit gegeven heeft 
architectenbureau MTB Architecten een architectonisch concept gemaakt in de vorm van 
een rechthoekig gebouw in 9 lagen. Dit concept zal nader worden uitgewerkt aan de 
hand van de in dit beeldkwaliteitsplan genoemde randvoorwaarden en handreikingen. Er 
zullen 63 appartementen worden ontwikkeld die over 8 lagen zijn verdeeld. Op 
maaiveldniveau is er een plint met entree en bergingen. De verticale ontsluiting bevindt 
zich in de kern van het gebouw en rondom liggen per verdieping acht appartementen. 

Er is te zien dat het perceel in een prominent gebied ligt voor wat betreft ‘Identiteit’ en 
‘Zichtbaarheid’. Deze importante ligging in de stad maakt dat een ontwikkeling in dit 
gebied aan hoge kwaliteitseisen moet voldoen die in dit voorliggende beeldkwaliteitsplan 
zijn verwoord. Apeldoorn kent een aantal belangrijke radialen die samenkomen in het 
centrum van de stad. Deze radialen bestaan uit wegen en uit spoorlijnen (naar 
Amersfoort, Deventer en Zutphen).  
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De Deventerstraat is van oorsprong een landweg die Apeldoorn verbond met Deventer. 
De straat kenmerkt zich als een lintstructuur met van oudsher bebouwing met een 
individuele uitstraling en expressie. Ook qua schaal is er sprake van een grote diversiteit, 

maar gemiddeld is de hoogte circa twee 
lagen met kap met uitschieters naar boven en beneden. Hogere bebouwing (met 
bijzondere functies) bevindt zich op de tweede lijn. 
De ring en de Deventerstaat zijn naast 
een verkeerskundige structuur ook een 
belangrijke drager voor de groenstructuur 
van de stad. Ze maken deel uit van de 
Groene Mal van Apeldoorn (zie afb. op de 
pagina hiernaast). In de Groene Mal is 
behoud en versterking van het groen in 
Apeldoorn van een hoge prioriteit. 

 
Aan de ring bevindt zich een grote 
variëteit aan bijzondere bebouwing en 
functies: … 
Er is tussen al deze bijzondere gebouwen 
geen ruimtelijke of architectonische 
samenhang. Feitelijk zijn het allemaal 
unieke kralen die door de ring aan elkaar 
worden geregen.  
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Beeldkwaliteit 

Typologie en programma 
• Markant alzijdig woongebouw met appartementen 

Positie op het kavel 
• Zijde Deventerstraat: ‘2e lijn’. Tussen straat en gebouw een brede begroeide groene zoom. De 
begane grond wordt aan het oog onttrokken door een talud. 
• Laan van Osseveld: Tussen straat en gebouw een brede begroeide groene zoom en een 
geluidwerende voorziening. De begane grondlaag wordt aan het oog onttrokken door een talud.  
• Zijde Voswijde: Vanaf deze straat wordt het perceel ontsloten. Gebouw ligt ver terug vanaf de 
straat gezien. De ruimte tussen straat en gebouw groen inrichten. 

Massa-opbouw 
• Acht woonlagen boven een begane grond (waarin de bergingen zijn opgenomen) 
• Verticale geleding door een substantiële verspringing in de gevel aan i.i.g. de zijde van de 
Deventerstraat. Hierdoor ontstaan er drie gevelvlakken die zich elk manifesteren als een autonoom 
volume, die samen met de andere volumes een dynamische ruimtelijke compositie vormt. 
• Dakvorm: geprononceerde vormen als beëindiging van de onderliggende volumes. De daken 
maken deel uit van de ruimtelijke compositie. 

Architectuur 
• In de gevelcompositie dient te worden gestreefd naar een goed evenwicht tussen ‘repetitie’ en 
‘verbijzondering’ waarbij er op gebouwniveau gestreefd moet worden naar een krachtige 
ruimtelijke compositie. Het gebouw dient meer te zijn dan een stapeling van uniforme 
verdiepingen. 
• Er wordt een uitgesproken en beeldbepalende architectuur gevraagd op deze belangrijke plek 
aan de radiaal en de ring. 
• De locatie is gelegen aan de rand van Osseveld-Oost. Het gebouw dient aan te sluiten bij de 
thematiek van de wijk ‘De zeven tuinen van oost’. De wijze waarop dit thema wordt opgepakt is 
vrij. 
• De hoofdentree heeft een monumentaal en uitnodigend karakter en bevindt zich aan de 
zuidzijde van het gebouw 
• Ondergeschikte elementen (bijvoorbeeld noodtrappenhuizen en balkons) zijn onlosmakelijk 
onderdeel van de architectonische totaalcompositie van het gebouw. 
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• Kleuren / materialen: robuuste, ‘sprekende’ materialen toepassen (Plaatmateriaal zo beperkt 
mogelijk toepassen). Materiaal en kleur dienen de architectuur te versterken en ook onderling in 
overeenstemming te zijn. 

Handreikingen: 
• Het dak is bij uitstek geschikt voor het plaatsen van PV-panelen. 
• Het benodigde parkeren dient volledig op eigen terrein te worden opgelost. Het uiteindelijke 
bouwplan wordt getoetst aan de geldende parkeernorm. 
• Een opstelplaats voor fietsen dient integraal onderdeel te zijn van het terreininrichtingsplan. 
• Vuilcontainers dienen op een goede manier te worden geïntegreerd op het terrein. 
• Eventuele bijgebouwen worden geïntegreerd in het hoofdvolume. 
• De overgang tussen gebouw en de Deventerstraat en de Laan van Osseveld dient een groene 
invulling te krijgen met een talud waarmee de begane grond met bergingen aan het zicht wordt 
onttrokken. De inrichting van deze taluds bestaat uit een combinatie van bloemrijk gras, opgaand 
groen en bomen. 
• De buitenruimte zo groen mogelijk inrichten. Geen overbodige verharding. 
• Waardevolle bomen behouden en inpassen in de terreininrichting. 
• Nieuwe bomen een standplaats geven van voldoende formaat. 

Terreininrichting 
• Vosweide: De entree tot het terrein vanaf de Vosweide dient uitnodigend te zijn waarbij de 
overgang van openbare ruimte naar het terrein naadloos in elkaar overloopt. Belangrijk is dat de 
ruimte zo groen mogelijk wordt ingericht. 
• De geluidwerende muur maakt geen deel van de opgave van het woongebouw maar zal in een 
later stadium ten tijde van de uitwerking van de verbreding van de Laan van Osseveld worden 
opgepakt. 
• Belendende percelen: het perceel grenst op twee plekken aan particuliere percelen. Hier zal een 
hoge, groene erfafscheiding worden gemaakt zodat het parkeerterrein aan het zicht van de 
bewoners van de bestaande woningen wordt onttrokken.  
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3. Bezonning 
 

De gemeente Apeldoorn hanteert het uitgangspunt dat omliggende woningen, bedrijven 
of openbare gebouwen, niet onevenredig veel overlast mogen ervaren door langdurige 
slagschaduw. Voor woonvertrekken van omliggende woningen geldt dat zij in de periode 
van 19 februari t/m 23 oktober minimaal 120 minuten zonlicht moeten kunnen krijgen. 

 

Zomer, hoogste zonnestand (tijdstippen: zomertijd) 
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Voorjaar en Herfst, middelste zonnestand (tijdstippen: zomertijd) 
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Winter, laagste zonnestand (tijdstippen: wintertijd) 

 

 
De zonstudie, uitgevoerd door MTB Architecten, toont aan dat bovengenoemde 
ontoelaatbare overlast niet optreedt. Met name de ligging, met de Deventerstraat aan de 
NNW zijde, maakt, samen met de slankheid van het gebouw, dat een klein aantal 
nabijgelegen woningen gedurende slechts enkele uren per dag in de slagschaduw komen te 
liggen en dat gedurende slechts een gedeelte van het jaar.  
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4. Windhinder 
 

In November 2021 heeft mvAERO een windklimaatonderzoek verricht voor het project. In  
opdracht van De Goede Woning is een windklimaatonderzoek uitgevoerd met betrekking 
tot  een nieuwbouw  aan  de  Deventerstraat  te  Apeldoorn. In de huidige situatie is het 
gebouw ongeveer 31 meter hoog. Het doel van het windklimaatonderzoek is het geven 
van een beoordeling van het te verwachten windklimaat in de directe omgeving van de 
nieuwbouw. 

Voor de uitvoering van het windklimaatonderzoek is gebruikt gemaakt van een 3D-model 
van de nieuwbouw en de stedenbouwkundige omgeving in een straal van 300 meter 
rondom de nieuwbouw. Het model van de nieuwbouw is aangeleverd door MTB 
Architecten. 

De opzet van het onderzoek en de beoordeling van het windklimaat zijn in 
overeenstemming met de Nederlandse norm NEN 8100:2006 Windhinder en windgevaar 
in de gebouwde omgeving. 

Het complete rapport is als bijlage bij deze rapportage gevoegd. De hoofdzaken en 
conclusies vindt u hieronder. 

In Figuur 4 is de kwaliteitsklasse van het lokale windklimaat in de nieuwbouw situatie 
visueel weergegeven op een horizontale doorsnede op 1.75m hoogte. De nieuwbouw is in 
blauw en de stedenbouwkundige omgeving in bruin weergegeven. De berekende 
kwaliteitsklasse is met behulp van de legenda op ieder punt in de nabijheid van de 
nieuwbouw af te lezen. Een gedetailleerd visueel overzicht van de overschrijdingskans tot 
windhinder op 1.75m hoogte in de nieuwbouw situatie is weergeven in bijlage A. 
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Uit de figuur blijkt dat het lokale windklimaat rondom de nieuwbouw grotendeels 
beoordeeld wordt met kwaliteitsklasse A/B. Op ieder van de hoekpunten van de 
nieuwbouw wordt een gebied beoordeeld met kwaliteitsklasse C. Deze gebieden worden 
in de zuid- en westhoek veroorzaakt door de veelvoorkomende zuidwestenwind. In de 
noord- en oosthoek worden deze veroorzaakt door de relatief lage terreinruwheid in het 
noordoosten van de nieuwbouw. Nergens in de omgeving van de nieuwbouw is er sprake 
van een kwaliteitsklasse D of lager. Daarmee valt er voor de activiteit ‘Doorlopen’ en 
‘Slenteren’ overal, een volgens NEN 8100:2006 nagestreefd, goed of matig windklimaat te 
verwachten. Aanzet tot de activiteit ‘Langdurig zitten’ wordt in de gebieden met 
kwaliteitsklasse C afgeraden. Uit de resultaten bleek nergens in het onderzoeksgebied een 
overschrijding van het criterium tot windgevaar. Om deze reden wordt de 
overschrijdingskans tot windgevaar niet grafisch weergegeven. 

 
Uit de resultaten van het windklimaatonderzoek blijkt dat de nieuwbouw, zoals gepland 
omtrent november 2021, geen overmatige windhinder op hoofdhoogte zal veroorzaken 
tijdens de activiteiten ‘Doorlopen’ en ‘Slenteren’. Aanzet tot de activiteit ‘Langdurig zitten’ 
wordt op enkele plekken rondom de nieuwbouw afgeraden.   

Nergens in het onderzoeksgebied bleek een overschrijding van het criterium tot windgevaar. 
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5. Ruimtelijke inpassing en  
sociale veiligheid 

 

Ruimtelijke inpassing.  
Het plan draagt bij aan de doelstelling van de gemeente en de corporaties om sociale 
huurwoningen toe te voegen en draagt bij aan het beleid om met name ook in de lagere 
toewijzingscategorieën sociale huurwoningen toe te voegen.  
Dat gebeurt hier op een plek die voor de doelgroep van één- en tweepersoons 
huishoudens zeer geschikt is, door de ligging op behoorlijk korte afstand van de 
voorzieningen in wijkwinkelcentrum ’t Fort en nabij prima ontsluiting naar de rest van de 
stad en de rest van Nederland. 
Ook sluit het realiseren van een wat hoger en markant gebouw op deze plek aan bij de 
wens van de gemeente om de kruisingen van uitvalswegen en ring te accentueren met 
markante gebouwen.  
Ten slotte draagt de ontspannen groene setting van de voet van het gebouw bij aan de 
vergroening van de gebouwde omgeving van Apeldoorn.  
Er wordt voorzien dat op termijn de groene wal langs de Laan van Osseveld verdwijnt ten 
behoeve van de aanleg van een geluidwerende muur. Dit in verband met een geplande 
verbreding van de Laan van Osseveld. In dat geval wordt getracht om met name nabij de 
aansluiting met het plan, het groene karakter te behouden. 
 
Sociale veiligheid. 
Rondom de locatie, is gezien het karakter van de Deventerstraat en de Laan van Osseveld, 
maar zeer beperkt sprake van wandelaars en in enige mate van overig langzaam verkeer. 
Het aanleggen van een plint met “levendige functies’ heeft dan ook weinig zin. In plaats 
daarvan is er gekozen om aan de drie meest openbare zijden het groen, middels een 
geleidelijk oplopend talud, te laten stijgen tot halverwege de begane grondlaag. De 
appartementen op de eerste verdieping zorgen dan, op anderhalve meter boven het 
(verhoogde) aansluitend maaiveld voor een goede sociale veiligheidssituatie, door zicht 
op die groene omgeving. 
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Ook zorgt het talud ervoor dat de groene zone om het gebouw heen, door de 
perspectivische werking van het hellende vlak, extra royaal lijkt. Bijkomend voordeel is dat 
de groene en rustige invulling van het talud geen afleiding vormt voor het (auto-)verkeer 
op de verkeer intensieve kruising Laan van Osseveld/Deventerstraat. 

Bij de entree, aan de zijde van de parkeerplaats, sluit het gebouw wel gewoon met zijn 
begane grond aan op het reguliere maaiveld. Dat is noodzakelijk om zowel de entree 
voor de woningen als de beide neven-ingangen, naar de (op de begane grond gelegen) 
bergingen, te ontsluiten.  

Door het aanleggen van een royale, brede en overhoekse entreehal, over twee lagen 
hoogte, wordt gezorgd dat ook deze zijde veilig en uitnodigend voelt. Er blijft weinig 
dichte gevel over. 
Het terrein met alle bewoners- en bezoekersparkeerplaatsen bevindt zich gedeeltelijk 
achter de bestaande woningen langs de Vosweide. Door deze zeer overzichtelijk in te 
richten en door het zicht vanuit de appartementen op de parkeerplaats is de sociale 
veiligheid alhier voorzien.  
 
De gevels van het gebouw worden uitgevoerd in metselwerk. Dit is in Nederland het 
meest verouderings-bestendige gevelmateriaal, uitstekend tegen beschadiging bestand 
en ook goed tegen graffiti te beschermen. Dit draagt bij aan een goede verloederings-
bestendigheid van het gebouw. 
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6. Uitzicht en privacy 
 

Uitzicht: 

Aangezien er 8 appartementen op een laag geprojecteerd zijn, gesitueerd om een 
middenkern, hebben naar alle zijden appartementen uitzicht. Zowel vanuit de woonkamer 
als vanuit andere verblijfsruimten. Aangezien omgevende bebouwing en massiever groen 
zich op ruime afstand bevinden zullen alle appartementen goed uitzicht hebben. 

Privacy: 

Aan de ZZO-zijde zijn langs de Vosweide een aantal grondgebonden woningen 
gesitueerd. De woningen in het plan kunnen daar zijdelings de achtertuinen in kijken. 
Echter de dichtstbijzijnde achtertuin ligt op 32 m afstand. Met een tuinbreedte van 7 m en 
een schutting van 2 m hoog, hebben alleen appartementen vanaf de vierde laag enig 
zicht de tuin in. Daartoe moeten ze behoorlijk schuin naar beneden kijken en de 
zichtafstand is dan 40 m. Uit het oogpunt van privacy van de bewoners aldaar lijkt dit hun 
privacy zeer beperkt aan te tasten. De bewoners van de naastgelegen woning hebben 
vanuit de ramen op de verdieping van hun achtergevel een beduidend prominenter 
uitzicht de betreffende tuin in. 

Aan de ONO-zijde zijn langs de Deventerstraat ook grondgebonden woningen 
gesitueerd. Het dichtstbijzijnd is het naastgelegen kavel aan de Deventerstraat waar zich 
een vrijstaande woning bevindt met een tweelaags kantoorgebouw in de achtertuin. Deze 
woning heeft echter zijn privacygevoelige buitenruimte aan de van het plan afgekeerde 
zijde waardoor de privacy situatie daarvan nauwelijks verandert. Er zijn plannen in 
ontwikkeling waarbij het tweelaagse kantoor waarschijnlijk wordt verwijderd en andere 
bebouwing wordt toegevoegd. Aangezien ons plan bij die partij al bekend is, en al bij de 
aanschaf van de grond bekend kon zijn, kunnen die zelf in de planvorming zorg dragen 
voor een goede privacy situatie. De afstand tussen ons plan en de dichtstbijzijnde 
bebouwing, het tweelaagse kantoorgebouw, is ongeveer 23 m. 

Alle overige woningen in de omgeving bevinden zich op zodanige afstand en vaak met de 
privacygevoelige buitenruimte afgekeerd van het plan, dat aantasting van de privacy niet 
te verwachten is.  
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7. Effecten op grote afstand 
 

Op basis van fotomontages wordt hier in beeld gebracht worden van wat de ruimtelijke 
impact zal zijn op grotere afstand. Hiervoor zijn locaties in de omgeving van het 
plangebied gekozen. Bij de door MTB Architecten aangeleverde beelden zijn 3D modellen 
gebruikt om het gebouw op de juiste schaal in de omgeving te plaatsen.  
De montages laten zien wat het beeld (bij benadering) zal zijn vanuit de omgeving.  
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Zicht vanuit Noordoostelijke richting vanaf de Deventerstraat  
(kijkend in de richting van het centrum): 
 

 
 
Zicht vanuit Zuidoostelijke richting vanaf de Laan van Osseveld  
(kijkend in de richting van de Laan van Zevenhuizen): 
n.b. de bomenrij zal worden gerooid en vervangen wanneer de wegverbreding plaatsvindt 
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Zicht vanuit Zuidwestelijke richting vanaf de Deventerstraat  
(kijkend in de richting van de A50): 

 

 
 
Zicht vanuit Noordwestelijke richting vanaf de Laan van Zevenhuizen  
(kijkend in de richting van de Laan van Osseveld): 
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Zicht vanuit de toegangsroute, de Vosweide  
(kijkend in de richting van de Deventerstraat): 
 

 
 
 
 
 
 
Door de beperkte hoogte en de omgevende bomenrijen en bebouwing blijkt in de invloed op grotere 
afstand zeer beperkt. Het gebouw blijkt nergens op onverwachte / ongewenste wijze zichtlijnen te 
belemmeren. 
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8. Conclusies 
 

Het gebouw als voorgesteld sluit goed aan op het overheidsbeleid. Het volgt de richtlijnen 
uit de notitie hoogbouw en geeft vorm aan de ambitie voor een markant gebouw op de 
hoek uitvalsweg – ring. Het ontwerp volgt de voorschriften uit het BKP voor de locatie. Ook 
levert het gebouw een bijdrage aan de gewenste toename van het aantal sociale 
huurwoningen. De groene inrichting aan de voet van het gebouw draagt bij aan de 
gewenste vergroening van de gebouwde omgeving. 
 
Zoals te zien is in de zonstudie van MTB Architecten geldt dat voor de omliggende 
woningen (en nu nog kantoren) geen onevenredige beschaduwings-overlast wordt voorzien.  
 
Uit de resultaten van het windklimaatonderzoek wordt geconcludeerd dat de nieuwbouw 
geen overmatige windhinder op hoofdhoogte zal veroorzaken tijdens de activiteit 
‘Doorlopen’ of ‘Slenteren’. Voor de activiteit ‘Langdurig zitten’ wordt rond de hoeken van het 
gebouw een matig tot slecht windklimaat verwacht. Nergens in het onderzoeksgebied bleek 
een overschrijding van het criterium tot windgevaar.  
 
Vanuit sociale veiligheid en een prettige beleving van de omgeving is het groen ingerichte 
talud van belang, aangezien hierdoor “dode” gevelvlakken zonder sociale controle worden 
voorkomen. De overzichtelijkheid van de parkeerplaats en het vermijden van een 
doodlopende situatie voor voetgangers, dragen bij aan het gevoel van sociale veiligheid 
aldaar.  
 
De privacy van de omwonenden wordt nergens bovenmatig geschaad door het uitzicht 
vanuit woonruimten of balkons. 
 
Vanwege de hoogte, de zichtbaarheid, maar vooral de rol van het gebouw als “markant 
gebouw” ter accentuering van de kruising uitvalsweg – ring, dient er aandacht besteed te 
worden aan de hoofdvorm en indeling van het gebouw en aan een zorgvuldige 
materialisatie en detaillering. De hoogte is niet zodanig dat op grotere afstand, bijvoorbeeld 
richting centrum of snelwegen, het gebouw ervaren wordt. 
 
Het ligt niet in de lijn der verwachting dat nadelige effecten op het gebied van sociale 
veiligheid, beheersbaarheid, schaduwwerking op woningen en windhinder te verwachten 
zijn. 
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1 – Inleiding 

In opdracht van De Goede Woning is een windklimaatonderzoek uitgevoerd met betrekking 

tot een nieuwbouw aan de Deventerstraat te Apeldoorn. In de huidige situatie is het 

gebouw ongeveer 31 meter hoog. Het doel van het windklimaatonderzoek is het geven 

van een beoordeling van het te verwachten windklimaat in de directe omgeving van de 

nieuwbouw. 

Voor de uitvoering van het windklimaatonderzoek is gebruikt gemaakt van een 3D-model 

van de nieuwbouw en de stedenbouwkundige omgeving in een straal van 300 meter 

rondom de nieuwbouw. Het model van de nieuwbouw is aangeleverd door MTB 

Architecten. De 3D-modellen zijn in Figuur 1 weergegeven. 

 

Figuur 1: Links het aangezicht nieuwbouw (blauw) en stedenbouwkundige omgeving 

(bruin) en rechts aangezicht nieuwbouw (blauw). 

De opzet van het onderzoek en de beoordeling van het windklimaat zijn in 

overeenstemming met de Nederlandse norm NEN 8100:2006 Windhinder en windgevaar 

in de gebouwde omgeving. De normstelling en de uitgangspunten van het onderzoek 

worden in hoofdstuk 2 toegelicht. In hoofdstuk 3 worden de numerieke simulatieresultaten 

en de daarbij behorende statistische analyses gepresenteerd. Tot slot wordt in hoofdstuk 

4 het onderzoek samengevat en worden de conclusies van het onderzoek weergegeven.  
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2 – Normstelling en Uitgangspunten 

2.1 Beslismodel  

De beoordeling van het windklimaat met betrekking tot windhinder en windgevaar is 

vastgelegd in de norm NEN 8100:2006. De norm stelt dat voor gebouwen met een hoogte 

vanaf 30 meter nader onderzoek noodzakelijk is. Gezien de bouwhoogte van 31 meter is 

een windklimaatonderzoek uitgevoerd. 

2.2 Windhinder 

Voor de beoordeling van het lokale windklimaat op windhinder wordt gewerkt met een 

uurgemiddelde drempelsnelheid VDR,H van 5 [m/s]. Bij deze windsnelheid gaan 

mechanische effecten bij de ervaring van het windklimaat een rol spelen. Zoals het 

verwaaien van het haar en kleding en het openslaan van paraplu’s. De kans dat de lokale 

windsnelheid VLOK hoger is dan de drempelsnelheid wordt de overschrijdingskans tot 

windhinder p(VLOK> VDR,H) genoemd. Deze overschrijdingskans is maatgevend voor de 

beoordeling van het lokale windklimaat.  

 

Tabel 1: Eisen voor de beoordeling van het lokale windklimaat voor windhinder [NEN 

8100:2006] 

Aan de hand van Tabel 1 wordt een beoordeling gegeven van de te verwachten mate van 

windhinder. Afhankelijk van de activiteit wordt een lokaal windklimaat gekwalificeerd met 

‘goed’, ‘matig’ of ‘slecht’. Bij een goed lokaal windklimaat ondervindt men geen overmatige 

windhinder. In een situatie zonder overmatige windhinder heeft het merendeel van het 

publiek onder normale omstandigheden geen last van windhinder. Bij een matig lokaal 

windklimaat ervaart men af en toe overmatige windhinder. In een slecht windklimaat 

ervaart men regelmatig overmatige windhinder. Volgens de NEN 8100:2006 wordt ernaar 

gestreefd om, binnen de verschillende activiteitenniveaus, een goed, eventueel nog matig 

windklimaat te realiseren. 

2.3 Windgevaar 

Voor de beoordeling van het lokale windklimaat voor windgevaar wordt gewerkt met een 

uurgemiddelde drempelsnelheid VDR,G van 15 [m/s].  Net als bij de beoordeling voor 

windhinder, is ook hier de overschrijdingskans maatgevend voor de beoordeling. 
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Tabel 2: Eisen voor de beoordeling van het lokale windklimaat voor windgevaar [NEN 

8100:2006] 

De norm stelt dat de kwalificatie ‘beperkt risico’ alleen acceptabel is voor de activiteiten 

klasse I (Doorlopen). Situaties met de kwalificatie ‘Gevaarlijk’ dienen te worden vermeden; 

het publiek mag hier niet aan worden blootgesteld. 

2.4 Windklimaat in de omgeving 

Voor de vertaling van numerieke simulaties naar de werkelijke situatie wordt gebruik 

gemaakt van windstatistiek. De NEN 8100:2006 verwijst naar de NPR 6097:2006 

Toepassing van de statistiek van de uurgemiddelde windsnelheden voor Nederland. Op 

basis van de meteogegevens van een groot aantal meteostations over een tijdspanne van 

40 jaar kan de distributie van de lokale windsnelheid en windrichting voor iedere locatie 

in Nederland worden bepaald.  

 

Figuur 2: Distributie van windsnelheid en windrichting voor de nieuwbouwlocatie op 60m 

hoogte 

Figuur 2 geeft op basis van NPR 6097:2006 de distributie van windsnelheid en windrichting 

voor de nieuwbouwlocatie weer. Uit de figuur blijkt dat de zuidwestenwind relatief vaak 

voorkomt en een grotere kans heeft op hogere windsnelheden. De zuidwestenwind is 

daarom bepalend voor het windklimaat ter plaatse van de bouwlocatie.   
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2.5 Terreinruwheid in de omgeving 

NPR 6097:2006 geeft naast een distributie van windsnelheid en windrichting ook een 

indicatie van de terreinruwheid van de omgeving. De terreinruwheid in de omgeving van 

Apeldoorn is weergegeven in Figuur 3. Op basis van deze gegevens wordt de atmosferische 

grenslaag in 12 verschillende windrichtingen gemodelleerd. Hierbij wordt ook rekening 

gehouden met relatief recent toegevoegd stedelijk gebied wat niet op deze kaart staat 

vermeld. Stedelijk gebied heeft een hogere ruwheid dan loofbos en naaldbos. 

Landschappen van voornamelijk gras hebben een klein effect op de atmosferische 

grenslaag. 

 

Figuur 3: Terreinruwheid in de omgeving van Apeldoorn [NPR 6097:2006] 

2.6 Uitvoering numerieke simulaties 

De numerieke windsimulaties worden vanuit 12 windrichtingen uitgevoerd. In de 

windsimulaties wordt de stedenbouwkundige omgeving in een straal van 300 meter 

rondom de nieuwbouw meegenomen. Aan de rand van het rekenmodel wordt een 

atmosferisch grenslaagprofiel opgewekt op basis van de terreinruwheid in de omgeving 

(zie Figuur 3). 

Uit de numerieke windsimulaties volgt een 3-dimensionaal beeld van de 

snelheidsverhoudingen tussen de lokale windsnelheid en de windsnelheid op 60 meter 

hoogte. Middels de windstatistiek, zoals toegelicht in sectie 2.4, wordt vervolgens voor 

ieder punt in de nabijheid van de nieuwbouw de overschrijdingskans van zowel de 

uurgemiddelde drempelsnelheid voor windhinder als windgevaar berekend. Daarna 

worden deze overschrijdingskansen getoetst aan de NEN 8100:2006 om het lokale 

windklimaat te kunnen classificeren (zie Tabel 1).  
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3 – Resultaten en Discussie 

3.1 Nieuwbouw situatie 

Figuur 4: Kwaliteitsklasse windklimaat op 1.75m hoogte in de nieuwbouw situatie 

In Figuur 4 is de kwaliteitsklasse van het lokale windklimaat in de nieuwbouw situatie 

visueel weergegeven op een horizontale doorsnede op 1.75m hoogte. De nieuwbouw is in 

blauw en de stedenbouwkundige omgeving in bruin weergegeven. De berekende 

kwaliteitsklasse is met behulp van de legenda op ieder punt in de nabijheid van de 

nieuwbouw af te lezen. Een gedetailleerd visueel overzicht van de overschrijdingskans tot 

windhinder op 1.75m hoogte in de nieuwbouw situatie is weergeven in bijlage A. 

Uit de figuur blijkt dat het lokale windklimaat rondom de nieuwbouw grotendeels 

beoordeeld wordt met kwaliteitsklasse A/B. Op ieder van de hoekpunten van de 

nieuwbouw wordt een gebied beoordeeld met kwaliteitsklasse C. Deze gebieden worden 

in het zuid- en westhoek veroorzaakt door de veelvoorkomende zuidwestenwind. In de 

noord- en oosthoek worden deze veroorzaakt door de relatief lage terreinruwheid in het 

noordoosten van de nieuwbouw (zie sectie 2.5). Nergens in de omgeving van de 

nieuwbouw is er sprake van een kwaliteitsklasse D of lager. Daarmee valt er voor de 

activiteit ‘Doorlopen’ en ‘Slenteren’ overal, een volgens NEN 8100:2006 nagestreefd, goed 

of matig windklimaat te verwachten. Aanzet tot de activiteit ‘Langdurig zitten’ wordt in de 

gebieden met kwaliteitsklasse C afgeraden.  
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3.2 Windgevaar 

Uit de resultaten bleek nergens in het onderzoeksgebied een overschrijding van het 

criterium tot windgevaar, zoals toegelicht in sectie 2.3. Om deze reden wordt de 

overschrijdingskans tot windgevaar niet grafisch weergegeven. 
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4 – Samenvatting en Conclusies 

In opdracht van De Goede Woning is een windklimaatonderzoek uitgevoerd met betrekking 

tot een nieuwbouw aan de Deventerstraat te Apeldoorn. In de huidige situatie is het 

gebouw ongeveer 31 meter hoog. Het doel van het windklimaatonderzoek is het geven 

van een beoordeling van het te verwachten windklimaat in de directe omgeving van de 

nieuwbouw. 

Voor de uitvoering van het windklimaatonderzoek is gebruikt gemaakt van een 3D-model 

van de nieuwbouw en de stedenbouwkundige omgeving in een straal van 300 meter 

rondom de nieuwbouw. Het model van de nieuwbouw is aangeleverd door MTB 

Architecten.  

De opzet van het onderzoek en de beoordeling van het windklimaat zijn in 

overeenstemming met de Nederlandse norm NEN 8100:2006 Windhinder en windgevaar 

in de gebouwde omgeving. 

Uit de resultaten van het windklimaatonderzoek is geconcludeerd dat de nieuwbouw, zoals 

gepland omtrent november 2021, geen overmatige windhinder op hoofdhoogte zal 

veroorzaken tijdens de activiteiten ‘Doorlopen’ en ‘Slenteren’. Aanzet tot de activiteit 

‘Langdurig zitten’ wordt op enkele plekken rondom de nieuwbouw afgeraden. Nergens in 

het onderzoeksgebied bleek een overschrijding van het criterium tot windgevaar.  
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Bijlage A – Gedetailleerd overzicht windhinderkans 
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Bijlage B – Technisch inlegvel numerieke simulatie 

Project Projectgegevens 

Projectnaam Nieuwbouw Deventerstraat Apeldoorn  

Opdrachtgever De Goede Woning 

Projectleider ir. J.J. van Egmond 

Datum 15 november 2021. 

Model Algemene gegevens van het model 

Omvang gemodelleerd gebied In een straal van 300 meter rondom de nieuwbouw 

Kerngebied Ca. 31 meter hoog  

Omgeving Gemiddeld ca. 10 meter hoog 

Afmetingen model 800 x 800 x 200 meter 

Blokkeringsgraad < 10% 

Gemodelleerd groen Bomen uniform als cilinder en bol 

Onderzochte windrichtingen 12 (in stappen van 30 graden) 

Onderzochte configuraties 1: nieuwbouw situatie  

Computeropstelling Specifieke gegevens van gebruikte programmatuur 

Programmatuur Lattice-Boltzmann methode 

Algemeen Drie-dimensionaal, tijd-afhankelijk, isothermisch 

Rekenrooster 400 x 400 x 100, cilindrisch grid, verfijning in kerngebied, 14e6 

cellen 

Turbulentiemodellering Wall-Adapting-Local-Eddy model 

Randvoorwaarden Gebruikte randvoorwaarden 

Instroomprofiel z0 (0.9, 0.9, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.9, 1.2, 1.6, 1.6, 1.6, 1.2, 0.9) 

Uitlaat Constante druk 

Boven-/zijwanden Gesloten, wrijvingsloos 

Vloer/bodem Gesloten, turbulentiemodel aan de wand 
 

Gegevensverwerking en 

beoordeling 

Informatie voor locatie en berekening windklimaat 

Amersfoortse coördinaten van de 

locatie 

X196932, Y470359 

Toegepaste eisen VDR,H Kwaliteitsklasse Overschrijdingskans % Beoordeling 

Voor comfort 
 

 
p(VLOK> VDR,H)  

 
Doorlopen 5 A/B/C  p < 10 goed 

Slenteren 5 A/B/C  p < 10 goed/matig 

Zitten 5 A/B/C  p < 10 matig/slecht 

Regionale correctie n.v.t    

Voor gevaar 
 

 
p(VLOK> VDR,G)  

  
15 n.v.t 0.05 < p < 0.30 goed 

 
15 n.v.t. 0.30 < p goed 

Gepresenteerde resultaten Windhinder: grafische weergaven met overschrijdingskans in 

percentages 

 
Windgevaar: tekstuele beoordeling 
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