Zalmhaven CV
T.a.v mevrouw M. Corbeau en heer E. de Vries
Postbus 4052
3502 HB UTRECHT

Zoetermeer, 8 januari 2016
Betreft:
Ref.:

Gedempte Zalmhaven te Rotterdam
MN/MN/CJ/HF 2812-4-BR

Geachte mevrouw Corbeau en heer De Vries,
Naar aanleiding van uw e-mailbericht d.d. 10 december 2015 met daarin het verzoek om
een reactie onzerzijds op ingediende zienswijze inzake het recent ter visie gelegde
'projectbestemmingsplan' voor bovengenoemd project willen wij u graag wat betreft de
aspecten windhinder en bezonning het volgende mededelen.
Windhinder
Reactie Peutz m.b.t. punten die volgens de zienswijze ontbreken of niet correct zijn
Zienswijze 1: Inlegvel NEN 8100 ontbreekt.
Antwoord 1: Het inlegvel is in de bijlage opgenomen.
Zienswijze 2: Ruwheid omgeving water/bebouwing gelijk.
Antwoord 2: De obstakels tot circa 6 km afstand van de bouwlocatie zijn bepalend voor
het optredende windprofiel. Dit is in het onderzoek op 2 manieren meegenomen, middels
de locatie specifieke windroos en met de modellering van het voorland in de windtunnel.
Bij deze situatie is er bij enkele windrichting sprake van een combinatie van water en
bebouwing/begroeiing hetgeen een gecombineerd windprofiel oplevert. Deze situatie is
niet eenduidig te vertalen in een uniform aanstroomprofiel. De invloed wordt derhalve
meegenomen met de windroos, waarbij op basis van de landgebruikkaart rekening
gehouden wordt met de specifieke ligging van bebouwing en het water.
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Zienswijze 3: Willemstoren is meegenomen.
Antwoord 3: Deze bouwmassa is opgenomen in een bestemmingplan en er is sprake van
de ontwikkeling van een concreet bouwplan. De Willemstoren komt in grote lijnen
overeen met de bouwmassa in het bestemmingsplan, het zou niet reëel zijn om een
dergelijke grote bouwmassa in het onderzoek voor de Zalmtoren te negeren.
Zienswijze 4: Beoordeling gebouwentrees niet meegenomen.
Antwoord 4: Op een significant deel van de meetpunten (20 van de 81 meetpunten)
wordt het windklimaat als slentergebied beoordeeld in verband met de (mogelijke)
aanwezigheid van entrees bij de nieuwbouw en bij diverse entrees van de direct
aanliggende woongebouwen (figuur 1 in de bijlage van het rapport). Gezien de grootte
van het gebied zijn niet overal meetpunten geplaatst bij specifieke entreelocaties van
bebouwing op enige afstand. Het windklimaat ter plaatse van de gehanteerde
meetpunten kan desgewenst door eenieder met een alternatief criterium worden
beoordeeld aan de hand van de aangegeven hinderkans en grenswaarden.
Zienswijze 5: vrijwel alle meetpunten zijn beoordeeld als loopgebied, niet als
slentergebied of langdurig zitten in de parken.
Antwoord5: Een significant deel van de meetpunten (20 van de 81 meetpunten) zijn
beoordeeld met het criterium voor slentergebied. De toekomstige parkachtige
terreininrichting is nog niet vastgesteld en derhalve niet in het onderzoek meegenomen.
Er is dan ook geen (windremmende) parkachtige begroeiing op de Gedempte Zalmhaven
meegenomen, ook niet de bestaande begroeiing. Dit geeft een overschatting van de te
verwachten hinderkans. Het is derhalve niet realistisch in dit stadium een dusdanig
gedetailleerde beoordeling van de parksituatie te geven. In de rapportage wordt
meegegeven dat middels de inrichting van het park verbetering van de te verwachten
windsituatie zal optreden.
Reactie Peutz op punten die volgens zienswijze niet correct beoordeeld zijn
Zienswijze 6: Beoordelingscriterium park.
Antwoord 6: Zie A5
Zienswijze 7: Verslechtering windklimaat Houtlaan van A naar B tot D, toenemen
windhinder bij bestaande gebouwentrees; verslechtering zonder Willemstoren.
Antwoord 7: Ter plaatse van de beschreven toename tegenover de toren zijn geen
woningentrees aanwezig. Op één punt wijzigt de beoordeling van goed naar matig. Bij de
geplande entrees in dit deel van de Houtlaan wordt het windklimaat als goed beoordeeld
op basis van het criterium voor slentergebied. De suggestie dat het windklimaat
verslechtert zonder de Willemstoren is niet onderbouwd. Daarnaast is het de verwachting
dat de Willemstoren gerealiseerd wordt. Nadrukkelijk wordt vermeld dat op de Houtlaan
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nabij het plangebied het windklimaat goed blijft, dit geldt zoals het rapport aangeeft niet
voor de vernauwing van de Houtlaanrichting de Willemstoren.
Zienswijze 8: Grootte bouwmassa gebaseerd op bouwplan en niet op maximale invulling
bestemmingsplan, hetgeen ongunstiger kan uitpakken. Bij wijziging nader onderzoek
nodig.
Antwoord 8: Een significante wijziging van het bouwvolume kan inderdaad aanleiding
geven voor nader onderzoek; op dit moment is hiervan echter geen sprake. Daarnaast
bevinden de afwijkingen zich op grootte hoogte waardoor deze een niet
noemenswaardige invloed zullen hebben op loopniveau.
Zienswijze 9: In de doorgang blijft het windklimaat slecht, in de nieuwe situatie komt
daarbij een beperkt risico. De tekst suggereert dat het beperkt risico er in de bestaande
situatie ook is.
Antwoord 9: In de situatie zonder de geplande bebouwing is er geen beperkt risico op
windgevaar, dit blijkt uit de resultaatafbeeldingen in de rapportage. De aanduiding
'daarbij' duidt er op dat in de nieuwe situatie een beperkt risico ontstaat. Hiermee wordt
nog altijd voldaan aan de eisen zoals geformuleerd in de toetsingskaders uit de
Hoogbouwvisie en NEN 8100.
Bezonning
In de contra expertise van Witteveen en Bos wordt aangegeven dat met name op de
2e t/m de 5e woonlaag sprake is van te weinig zon. Echter de bezonning op de gevels van
de woningen dient conform de notitie van de gemeente (zie bijlage rapport) gemeten te
worden op een hoogte van 0,75 meter van de onderste woonlaag. De in de contra
expertise genoemde 2e t/m 5e verdieping behoren dan ook niet binnen het door de
gemeente gehanteerde toetsingskader aangezien de deze geldt voor de onderste
woonlaag.
Uit aanvullende berekeningen (zie bijlage2) volgt dat ter hoogte van de onderste
woonlaag ruimschoots voldaan wordt aan het door de gemeente gestelde criterium van
tenminste 2 mogelijke bezonningsuren per dag in de periode van 19 februari tot
21 oktober.
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Geluid
Het ontwerpbestemmingsplan creëert de mogelijkheid tot realisatie van het onderhavige
project (Zalmtoren) en staat los van het wel of niet organiseren van evenementen in de
stad. Zoals uit de ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van het bestemmingsplan naar
voren komt is ook na realisatie van het project sprake van een bij de stedelijke omgeving
passend woon- en leefklimaat uiteraard voor zover het plan hier invloed op heeft.
Vertrouwende u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd, verblijven wij,
Met vriendelijke groet,
Peutz bv

ing. M.H. Noordermeer

Bijlage 1: technisch inlegvel windtunnelsimulaties
Bijlage 2: aanvullende berekeningen bezonning
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Bijlage 1
Te c h n i s c h i n l e g v e l
windtunnelsimulaties
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Bijlage 1

Technisch inlegvel windtunnelsimulatie

Project

Projectgegevens

Projectnaam

Zalmhaven Rotterdam

Opdrachtgever

Amvest B.V.

Projectleider

P.H. Wapenaar

Datum

18 juni 2015

Model

Algemene gegevens van het model

Schaal

1 : 250

Blokkeringsgraad

< 5%

Omvang gemodelleerd gebied

een cirkel met een straal van 287 meter

Kerngebied

gebied met de betreffende nieuwbouw

Omgeving

stedelijk bebouwd gebied; plaatselijk water

Gemodelleerd groen

jaargemiddelde situatie d.m.v. gevouwen gaas

Onderzochte configuraties

•

Meetopstelling

Informatie over de meetopstelling

Gesimuleerde grenslaag

stedelijke bebouwing

•

kalibratiedatum

huidige en geplande bebouwingssituatie

ijking conform kwaliteitssysteem

Meetpunten en meethoogte

in totaal 81 meetpunten; meethoogte 1,75 m.

Onderzochte windrichtingen

12 (rondom in stappen van 30 graden)

(minimaal 12 over de windroos)
Tunnelregeling
•

kalibratiedatum

meetapparatuur wordt jaarlijks gecontroleerd cq geijkt conform kwaliteitssysteem

•

kalibratie-instantie

intern

Instrumenten
• kalibratiedatum
Gegevensverwerking en

meetapparatuur wordt jaarlijks gecontroleerd cq geijkt conform kwaliteitssysteem
Informatie voor locatie en beoordeling windklimaat

-beoordeling
Amersfoortse coördinaten van de locatie

X = 092584
Y = 436146

Toegepaste eisen

vDR

Gewenste

m/s

kwaliteitsklasse

Voor comfort

Overschrijdingskans

Beoordeling

%
p(vLOK > vDR:H)

Doorlopen

5,0

≤D

< 20

≤ matig

Slenteren

5,0

≤C

< 10

≤ matig

5,0

≤B

<5

≤ matig

15

n.v.t

0,05 < p < 0,30

beperkt risico

15

n.v.t

p ≥ 0,30

gevaarlijk

Zitten
Regionale correctie

Geen correctie

Voor gevaar

Gepresenteerde resultaten

p(vLOK > vDR;G)

meetresultaten worden per meting in figuurvorm gepresenteerd

Opmerkingen en eventuele conclusies
van proef overschrijdend belang
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Bijlage 2
Aanvullende
berekeningen bezonning
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