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INTRODUCTIE 

 

 

Naar aanleiding van het nieuwbouwplan Zalmhaventoren heeft de Stichting Bewoners Initiatieven 

Scheepvaartkwartier Witteveen+Bos gevraagd een second opinion op de bezonningsstudie van Peutz uit te 

voeren. In voorgenoemde bezonningsstudie wordt een studie naar zoninstraling op het gebied, en 

zoninstraling op de woningen uitgevoerd en gepresenteerd. 

 

In deze rapportage wordt verslag gedaan van de zoninstraling op de omliggende woningen. Allereerst 

worden uitgangspunten geformuleerd. Vervolgens worden de berekeningen en de resultaten toegelicht. Tot 

slot volgen de conclusies aan de hand van de resultaten en een toets aan de richtlijnen. In de bijlage volgen 

de richtlijnen. 

 

Ten opzichte van het rapport van Peutz bestaan de volgende verschillen: 

1 de berekeningen zijn uitgevoerd met inbegrip van de hoge toren; 

2 de omgeving is gemodelleerd en geverifieerd aan de hand van nieuwe en uiterst gedetailleerde hoogte-

informatie van de bestaande omgeving, zoals gepubliceerd in de AHN3; 

3 bij de berekening van lichtinval in de woningen wordt gebruik gemaakt van de daadwerkelijke 

dwarsdoorsnedes van de gevels, zoals ook terug te vinden in het Bestemmingsplan. 

 

Afbeelding 1.1 Huidige situatie Gedempte Zalmhaven 
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UITGANGSPUNTEN 

 

 

De second opinion is gebaseerd op het rapport van Peutz, project Zalmhaven Rotterdam, 

‘Bezonningsonderzoek’, met rapportnummer HG 2812-2-RA-001 d.d. 24 juni 2015, opdrachtgever 

Zalmhaven NV. 

 

De bezonningssituatie voor de woningen is getoetst aan ‘Regels voor bezonning van woningen in de 

binnenstad’, gemeente Rotterdam, september 2013, te vinden in bijlage I. 

 

De nieuwe torens van het project Zalmhaven NV zijn gemodelleerd aan de hand van de informatie uit het 

Bestemmingsplan, zoals zichtbaar gemaakt in afbeelding 2.1. 

 

Voor het invoeren van de bestaande situatie is gebruik gemaakt van 3D-informatie van de Gemeente 

Rotterdam, gebaseerd op het Hoogtebestand Rotterdam en de BAG. 

 

De bestaande situatie is geverifieerd aan de hand van het nieuwe Actueel Hoogtebestand Nederland 

(AHN3), zoals gepubliceerd middels Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK) vanaf september 2015. 

Het kadaster geeft het volgende mee over de kwaliteit van deze data: 

 

Hergebruik van data 

Het AHN komt voort uit een samenwerking van Rijkswaterstaat, waterschappen en provincies. Anderhalf jaar 

geleden is het AHN2 vrijgegeven als open data. Het blijkt dat dit geleid heeft tot veel nieuwe toepassingen. 

Voor Rijkswaterstaat, waterschappen en provincies is het vrijgeven van AHN3 dan ook een logische 

vervolgstap om hergebruik van data en innovatie verder te stimuleren. 

 

Lasertechnologie vanuit de lucht 

De gegevens voor het AHN worden gemeten vanuit de lucht. Vanuit een vliegtuig wordt met 

lasertechnologie 3D hoogte-informatie verzameld. Daardoor is van elke vierkante meter in Nederland tot op 

5 cm nauwkeurig de hoogte op maaiveldniveau bekend. Ook is er informatie beschikbaar over bouwwerken 

en begroeiing. 
1
 

 

Bij het in beeld brengen van de woningen en de aanzichten Gedempte Zalmhaven is gebruikt gemaakt van 

de bouwtekeningen, opgesteld door D.K.V. Architecten voor opdrachtgever Amstelland Vastgoed B.V., 

kenmerk dwarsdoorsnede 93313. Dit is gebruikt om de balkons te modelleren, zoals getoond in 

afbeelding2.2. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1  http://www.kadaster.nl/web/Nieuws/Nieuwsberichten/Bericht/Nu-beschikbaar-in-PDOK-nieuw-hoogtebestand-AHN3.htm, 

geraadpleegd 1 december 2015. 
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Afbeelding 2.1 Ontwerpbestemmingsplan Zalmhaven, BOdG, d.d. 13 oktober 2015 
 

 
 

Afbeelding 2.2 Model gevels bebouwing Gedempte Zalmhaven 
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BEREKENINGEN 

 

 

Het 3D-model voor de berekeningen is opgebouwd in Microstation. Door het invoeren van de coördinaten 

en een tijdstip is de exacte zoninstraling per plaats en per dag te bepalen, aan de hand van het verloop van 

de zon over deze dag. 

 

In de software is het 3D-model van de gemeente Rotterdam ingevoerd. Vervolgens is de informatie van de 

Algemene Hoogtekaart Nederland ingevoerd (AHN3). Bij het nagaan van de informatie bleek dat de 

informatie van de gemeente Rotterdam niet overeen komt. Geconstateerd wordt dat het 3D-model van de 

Gemeente Rotterdam gebruik maakt van een ‘vlakke ondergrond’, dat wil zeggen dat alle gebouwen op het 

0-niveau van het peilvlak opgesteld worden. In werkelijkheid verschuift het maaiveld juist over de hoogte. 

Daarom is hiervoor gecorrigeerd. In afbeelding 3.1 is zichtbaar gemaakt wat de verschillen zijn tussen beide 

modellen. Het Rotterdam 3D model is het zwarte gevulde model, en de AHN3 is gerepresenteerd door de 

puntenwolk. 

 

Conform de norm (Bijlage: Richtlijnen Rotterdam bezonning woningen in de binnenstad) wordt alleen de 

bebouwing van meer dan 25 m of meer dan 1,5 maal de gemiddelde omgevingshoogte is meegenomen; dit 

betekent dat de laagbouw niet meegenomen wordt in de simulatie. 

 

Afbeelding 3.1 3D-model Gemeente Rotterdam versus AHN3 
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RESULTATEN 

 

 

In dit hoofdstuk worden de resultaten voor de situatie op 19 februari voor de woningen aan de Gedempte 

Zalmhaven getoond in de huidige situatie, en vervolgens in de nieuwe situatie met de voorgestelde 

hoogbouw. Uit de simulatie blijkt dat op peildatum 19 februari geen sprake is van zoninstraling aan de 

achterzijde van de beschouwde woningen. Zie ook afbeelding 4.3 voor een visualisatie van het moment net 

voor zonsondergang. 

 

Het appartementencomplex aan de Gedempte Zalmhaven bestaat uit meerdere woningen. De woningen die 

beginnen op de begane grond zijn gevestigd op de begane grond en de eerste verdieping. De woningen in 

de bouwlagen hierboven zijn gevestigd op een enkele bouwlaag. Dit betekent dat een analyse zoninstraling 

gemaakt moet worden per woning en per bouwlaag, in plaats van enkel voor de onderste bouwlaag. 

 

In de huidige situatie, afbeelding 4.1, is zichtbaar dat de woningen die beginnen op de begane grond, en de 

woningen op de tweede, derde, vierde en vijfde verdieping beschikken over twee tot meer dan zes uur 

zoninstraling op de lichtdoorlatende delen van de gevel, dat wil zeggen de daadwerkelijke zoninstraling. 

 

In de nieuwe situatie, afbeelding 4.2, is zichtbaar dat de woningen op de tweede, derde, vierde en vijfde 

verdieping niet beschikken over twee of meer uur zoninstraling. Het resultaat laat zien dat voor nagenoeg 

alle woningen minder dan een uur zoninstraling aanwezig is. 

 

Van belang is verder de geometrie van de gevels en het verband tussen zoninstraling en leefkwaliteit. De 

woningen zijn ontworpen om overmatige zoninstraling in de zomer tegen te gaan, en juist in de winter, 

wanneer de zon gewenst is, de zon binnen te laten. Daardoor is in de winter minder energie om te 

verwarmen nodig. Deze zonnewinst in de winter komt voor de woningen in de nieuwe situatie te vervallen. 

Hiermee gaat de leefkwaliteit van deze woningen achteruit in de nieuwe situatie. 
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Afbeelding 4.1 Zoninstraling 19 februari huidige situatie Gedempte Zalmhaven 
 

 
 

Afbeelding 4.2 Zoninstraling 19 februari nieuwe situatie 
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Afbeelding 4.3 Zoninstraling achterzijde Gedempte Zalmhaven 19 februari 
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CONCLUSIES 

 

 

Uit de berekeningen en resultaten blijkt dat de woningen aan de Gedempte Zalmhaven beschikken over 

twee of meer uren zoninstraling, in de huidige situatie. 

 

In de situatie met nieuwbouw van de drie torens gaat deze situatie achteruit. Juist wanneer de zon recht op 

de zuid-oostelijke gevels staat, belemmert de hoogbouw de zoninstraling. De zoninstraling neemt voor 

nagenoeg alle woningen op de tweede, derde, vierde en vijfde verdieping af tot minder dan twee uur. 

 

De schaduwwerking van de drie geplande torens voldoet hiermee niet aan de criteria uit de notitie ‘Regels 

voor bezonning van woningen in de binnenstad’. 
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