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INLEIDING

Amsterdam streeft naar een economisch sterke en duurzaam ingerichte stad.
Daarbij vormt het intensiever gebruik van de bestaande stad en tegelijk het open
houden van het landschap één van de doelen.

Verdichting is een belangrijke opgave, voor de hele stad en voor bepaalde gebieden
in het bijzonder. Hoogbouw is daarin niet het enige, maar wel een geschikt middel.
Het is bovendien een krachtig stedenbouwkundig instrument. Afhankelijk van de
positionering van hoogbouw kan deze bijdragen aan de kwaliteit van de stad als
metropool.
De Sluisbuurt wordt de komende jaren ontwikkeld tot een hoogstedelijke 
woonlocatie met een hoge dichtheid, diversiteit en menging van functies. Het gebied
zal niet alleen bijdragen aan het aanbod op de woningmarkt in de stad, maar zal
ook ruimte kunnen bieden voor andere stedelijke functies. Hoogbouw wordt daarbij
ingezet voor een nieuwe stadsskyline ter afsluiting van IJ-Oost.

Dit Hoogbouw Effectrapportage (HER) is opgesteld ten behoeve van het
bestemmingsplan voor de Sluisbuurt en brengt de effecten van de te realiseren
hoogbouw in het plangebied in beeld. 

De rapportage geeft een korte beschrijving van de locatie in de stad. Vervolgens
wordt het ruimtelijk beleid voor hoogbouw in Amsterdam beschreven en de 
hoogbouwambitie voor de Sluisbuurt. Daarna komen de landschappelijke inpassing, 
de bezonning en de windhinder aan de orde.
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WATERPLEIN

IJ - OOST

IJBURG

Sluisbuurt op Zeeburgereiland in vogelvluchtperspectief

Sluisbuurt als onderdeel van het landschappelijk groenSluisbuurt als sluitstuk van de IJ-oeverontwikkelingen Sluisbuurt op een kruispunt van ontwikkelingen (IJ-oevers en Ringzone)
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1 LOCATIE

De Sluisbuurt is gelegen op het Zeeburgereiland in Stadsdeel Oost, tussen het
vasteland en het open landschap. Het vormt een schakel tussen de levendigheid van
de binnenstad enerzijds en de rust en ruimte van Waterland anderzijds. 
Kenmerkend voor de Sluisbuurt is het uitzicht dat het biedt over de stad en het 
IJmeer, de westelijke groene dijk en de Oranjesluizen in het noorden.
Het gebied is één van de laatste, grote woningbouwlocaties aan het IJ én nabij de
binnenstad. De Sluisbuurt vormt het sluitstuk van de IJ-oeverontwikkelingen. Door de
ligging aan het eindpunt van het oostelijke IJ heeft het een mooie, dominantie positie
tussen de noord- en zuidoever.

Naast de schakelfunctie in het stedelijke waterfront is de Sluisbuurt ook onderdeel
van de hoofdgroenstructuur van de stad. De ecologische verbinding langs de
westelijke oever, tussen Diemerpark en Waterland, geeft de toekomstige 
hoogstedelijkheid van de Sluisbuurt een groene rand. Dit biedt nieuwe 
mogelijkheden voor recreatieve routes langs groene plekken in de stad.
Verder is de Sluisbuurt, gelegen binnen de Ringzone. Een zone van diverse stedelijke
(niet-woon)functies waaronder Amsterdam Science Park. 
De Sluisbuurt is één van de grotere woningbouwlocaties nabij de ring A10.

Sluisbuurt op een kruispunt van ontwikkelingen (IJ-oevers en Ringzone)
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2 RUIMTELIJK BELEID

In vergelijking met andere wereldsteden is hoogbouw in Amsterdam al snel bereikt:
vanaf 30 meter hoogte, of tweemaal de hoogte in de directe omgeving, is er al
sprake van hoogbouw. In Amsterdam kunnen, op basis van het beleid, drie 
categorieën torens worden onderscheiden: 
30-60 meter (pakhuishoogte, o.a. historische accenten), 
60-100 meter (accenten bij knooppunten, ook veel utilitaire objecten) en tot 
146 meter (maximale hoogte LIB). 
De bekende Rembrandttoren van 135 meter hoogte lijkt door veel Amsterdammers 
geaccepteerd te zijn als een passend hoogteaccent binnen het stadssilhouet. De 
hoogbouwvisie (Hoogbouw in Amsterdam, 2011) voor Amsterdam wordt als volgt 
beschreven:
“In 2040 tekent zich een silhouet af van een dicht bebouwde metropool Amsterdam,
omringd door een open en waterrijk landschap (zie artistimpression). Rond 
belangrijke knooppunten van regionaal en stedelijk verkeer zijn clusters hoge 
gebouwen te vinden. Vanuit het landschap dat via groene scheggen diep in de stad 
kan doordringen markeert hoogbouw belangrijke plekken in de stad en zorgt zij voor 
herkenning van de verschillende gebieden. Hoogbouw is zorgvuldig geplaatst, solitair
of in clusters, zodat een prachtig silhouet is ontstaan voor wie de stad vanuit het
ommeland nadert of vanuit een willekeurige plek binnen de stadsgrenzen 
waarneemt.”
Deze visie is onderdeel van de Structuurvisie Amsterdam 2040. Het beleid ten 
aanzien van hoogbouw in Amsterdam wordt in hoofdlijnen beschreven in de 
structuurvisie.
In de nota Hoogbouw in Amsterdam wordt het beleid toegelicht en aangevuld
met adviezen voor de inpassing van hoogbouw in de stad.
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Structuurvisie Amsterdam 2040 (2011) fragment uit Visie hoogbouw
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Visie hoogbouw

Een van de middelen tot intensivering is het plegen van hoogbouw in de stad.
Vergeleken met internationale hoogbouwontwikkelingen is hoogbouw in Amsterdam
relatief bescheiden gebleven, zowel in hoogte als in omvang. Hoogbouw in
Amsterdam kan worden gedefiniëerd als bebouwing of objecten die significant
boven de pakhuishoogte (30 tot 60 meter) van het IJ uitsteken.
De Visie hoogbouw, weergegeven op de kaart, komt voort uit vier grote bewegingen
van de stad. Drie hiervan zijn relevant voor de Sluisbuurt: ‘Uitrol centrumgebied’
(uitbreiding hoogstedelijke kern), ‘Verweving metropolitane landschap
en stad’ (verbondenheid met omringend landschap) en ‘Herontdekking van het
waterfront (het IJ centraal).
De Sluisbuurt is onderdeel van het binnen-IJ (geelkleurig op de kaart). In dit gebied
zijn hoogteaccenten aan het IJ gewenst; een ensemble van torens met een 
gemiddelde hoogte van 60 meter wordt op deze locatie op het Zeeburgereiland 
beoogd. 
Verder bevindt de Sluisbuurt zich buiten de 2km zone (witkleurige lijn op de kaart) 
rondom het Unesco-gebied en is het gebied gesitueerd op enige afstand van de 
groene scheggen van Amsterdam.
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Structuurvisie Amsterdam 2040 (2011) fragment uit Visie uitrol centrumgebied 2040
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Uitrol centrumgebied

De Sluisbuurt is aangewezen als één van de versnellingslocaties binnen de Ringzone
van Amsterdam, uitrol van het centrumgebied (geel-oranjekleurig op de kaart). Het
stedelijke centrummilieu beperkt zich al lang niet meer tot de historische stad, maar
breidt zich gestaag uit tot aan de ringweg A10. Langs de A10 is de economische
waarde zo hoog dat zich een zone van bebouwing tot 60 meter heeft ontwikkeld
in de loop der tijd, met hogere accenten rond enkele knooppunten. Omdat deze
maat geen impact heeft op de beleving vanuit het centrum maar wel van grote
economische waarde is, wordt in deze zone gestimuleerd om hoogbouw tussen
de 30 en 60 meter te ontwikkelen, en bij belangrijke knooppunten liefst nog hoger.
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Structuurvisie Amsterdam 2040 (2011) fragment uit Visie metropolitaan landschap 2040



15Hoogbouw Effect Rapportage Sluisbuurt d.d. 16 maart 2018                

Verweving metropolitaan landschap en stad

Het Zeeburgereiland bevindt zich tussen de groene scheg in Waterland en de
Diemer scheg (zie kaart), onderdeel van het metropolitane landschap.
Met de visie op hoogbouw volgens de beschreven vier bewegingen worden de
koppen van sommige scheggen door hoogbouw geaccentueerd, daar waar stad en
scheg elkaar treffen: Amstel, Zuidas, Brettenzone en ook Zeeburgereiland. Hoewel
hoogbouw in de groene scheggen natuurlijk uit den boze is, is het denkbaar op de
koppen van scheggen zonder knooppunt accentuering door hoogbouw in te zetten.
Nadrukkelijk dient het hier te gaan om accenten, zorgvuldig ingepast.
De visie op hoogbouw is beschermend voor het centrum binnen de Singelgracht,
maar in mindere mate voor het metropolitane landschap. Juist vanuit de open
scheggen is de stedelijke hoogbouw nadrukkelijk te ervaren. Dat is niet erg,
integendeel, dat hoort bij het metropolitane landschap en maakt het des te
interessanter. De hoogbouw is niet slechts als statisch beeld te ervaren, maar
nadrukkelijk ook als wisselend perspectief, terwijl men zich voortbeweegt.
Daarom is het belangrijk diepte te bewaren in het stedelijke hoogtelandschap.
Bouwhoogten langs het landschap zouden zich dus tot 30 meter hoogte moeten
beperken, met hoogbouw tot 60 meter als accenten, liefst in de tweede linie.
Delen van de zuidflank kunnen een uitzondering hierop vormen. 
De knooppunten met hun grotere hoogte bieden een derde dieptelaag.
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WATERPLEIN
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Startvisie Sluisbuurt (2015) Hoogbouwreeks langs de IJ-oevers

Structuurvisie Amsterdam 2040 (2011) fragment uit Visie waterfront 2040
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Herontdekking van het waterfront

De Sluisbuurt bevindt zich op een unieke locatie aan het waterfront van Amsterdam,
bij de overgang tussen Binnen- en Buiten-IJ. Met de herontwikkeling van de 
vrijgekomen zuidelijke IJoever is de stad weer naar het IJ gericht. 
Daarbij is aangesloten bij de maat van pakhuizen, met hier en daar 
hoogbouwaccenten. Deze accenten dienen twee doelen: het vormgeven van de 
ruimte van het IJ en het scheppen van ruimtelijke relaties met de stad landinwaarts.
De torenstrip van Overhoeks, met een hoogte tot 120 meter, versterkt als een
kaap in het IJ, de toren van Staal bij de accentuering van het smalste punt in het
IJ. Tegelijk is de strip niet zichtbaar vanuit de westelijke grachtengordel. 
Overige hoogbouw aan de noordelijke IJoever, tot 60 meter hoog, vindt niet direct 
aan de oever plaats, maar in de tweede linie, zoals langs het tracé van het Van 
Hasseltkanaal.

Op beide uiteinden van dat kanaal is het IJ juist op haar breedst. Bovendien zijn
dit kruispunten in het netwerk van vaarwegen, de één op de overgang met het
Noordzeekanaal, de ander met het IJmeer. Net als bij Overhoeks is de inzet deze
landschappelijke kenmerken met hoogbouw boven 60 meter te accentueren. Hier
niet door concentratie, maar juist door individuele torens die aan weerszijden van
het IJ de ruimte vangen. De impact op de binnenstad is vergelijkbaar met die van
de Rembrandttoren op circa twee kilometer afstand en daarmee perspectivisch
wegvallend. Voor zover de zoekgebieden binnen de 2 km-zone rond het 
unescogebied vallen, gelden de bepalingen voor die zone.
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Nota Hoogbouw in Amsterdam (2011) fragment uit Hoogbouw Toetskaart
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Hoogbouw Toetskaart
In de nota Hoogbouw in Amsterdam is het toetsingskader voor hoogbouw te vinden.
Op deze kaart is zichtbaar gemaakt waar hoogbouw wordt gestimuleerd: zones
langs de ringweg A10/Ringlijn, met name rond de ov-knooppunten, en in twee ovale
zoekgebieden langs het IJ. De zones en zoekgebieden zijn indicatief en hoogbouw
zal telkens locatie specifiek wordt toegepast.
Voor de Sluisbuurt is voornamelijk het zoekgebied voor hoogteaccenten aan het IJ
van belang (paarskleurig op de kaart). Daarnaast wordt ook rekening gehouden met
de eisen rondom het naastgelegen Buiten-IJ (blauwkleurig op de kaart) en wordt er
getoetst op het effect op het Unesco gebied, hoewel de Sluisbuurt gelegen is buiten
de 2 km zone (roodkleurige ring op de kaart).

Gebieden waar hoogbouw wordt gestimuleerd

De Sluisbuurt bevindt zich (deels) binnen een zoekgebied voor hoogteaccenten
aan het IJ. Een gebied waar hoogbouw wordt gestimuleerd, is het waterfront. De
ingezette herontwikkeling van de IJoevers beoogt de stad weer voorkanten aan
het IJ te geven en brengt centrumstedelijke kwaliteiten aan weerszijden van het 
IJwaterfront.
Verdere verdichting aan de IJoevers is gewenst. Dat betekent dat een bouwhoogte
tot 30 meter acceptabel is. Langs de noordelijke oevers zijn, in tweede linie, accenten
met bouwhoogten tot 60 meter toegestaan. Daarnaast zijn ‘solitairen’ vanaf 60
meter gewenst langs de oevers, binnen de op bijgaande hoogbouwkaart 
aangegeven, zoekgebieden. Voor zover de zoekgebieden binnen de 2 km-
zone vallen, gelden echter de bepalingen voor die zone. Voor de kop van het 
Zeeburgereiland is het ontwikkelen van een hoogbouw ensemble met een 
gemiddelde hoogte van 60 meter gewenst.
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Rembrandttoren vanaf de PrinsengrachtProjectie Hoogbouw Toetskaart op de Sluisbuurt
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Gebieden waar hoogbouw terughoudend wordt toegepast

Het Zeeburgereiland is onderdeel van het binnen-IJ en grenst aan buiten-IJ
(blauwkleurig op de kaart). Een gebied waar hoogbouw terughoudend wordt
toegepast, is het buiten-IJ. In dat gebied wordt het waterfront gevormd door de
wijk IJburg aan het open water, tegenover de groene kust van Waterland. Ook
wordt ingezet op een compact stedelijk milieu in de weidsheid van het landschap.
Bouwhoogten tot maximaal 40 meter zijn toegestaan, echter zonder nadrukkelijke
hoogteaccenten.
De Sluisbuurt bevindt zich op enige afstand van de groene scheggen (groenkleurig
op de kaart). Juist vanuit de openheid van de groene scheggen is de stedelijke
hoogbouw nadrukkelijk te ervaren, ook als interessant wisselend perspectief terwijl
men zich voortbeweegt. 

Een gebied van bijzondere waarde is het Unesco-gebied. De Sluisbuurt bevindt zich
buiten de 2km zone (roodkleurige lijn op de kaart) rondom het Unesco-gebied, 
echter hoogbouwplannen die zichtbaar worden vanuit het ‘werelderfgoed’ moeten 
worden beoordeeld op effecten op het erfgoed. Uitgangspunt is dat daar waar het 
historisch gelaagde stadsbeeld tot een geheel, een eenheid ‘vergroeid’ is geraakt – 
dit niet door nieuwe bebouwing, afwijkend in maat en schaal, mag worden aangetast.
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3 STEDENBOUWKUNDIG PLAN SLUISBUURT

De Sluisbuurt wordt een voor Amsterdam nieuw type woonmilieu met integratie
van hoogbouw. Om enerzijds een hoogstedelijk woonwerkmilieu te realiseren en
anderzijds de unieke kwaliteiten van de locatie aan het waterfront optimaal te
benutten, is een aantal torens gewenst. Hier, op de kop van het Zeeburgereiland,
wordt een hoogbouwensemble ontwikkeld van gemiddeld ca. 60 meter hoog
(kenmerkend voor de IJ-oevers) als schakel tussen de binnenstad en het achterland
van IJburg/Zeeburgereiland.
De buurt kenmerkt zich door een stedelijke ‘basis’ van middelhoge woningbouw en
daar bovenop hoogbouw met een weids uitzicht over de stad en het water. De torens
zijn integraal onderdeel van het weefsel, geen solitairen in het groen. In het ontwerp
staan dertien torens met bouwhoogtes tussen 40 en maximaal 80 meter en vijf torens
met bouwhoogtes tussen 80 en maximaal 125 meter. Vanwege uitzicht, silhouet
en nabijheid van OV staan de hoogste torens bij de Oranjesluizen (aansluitend op
het hoogbouwzoekgebied uit de Structuurvisie) en staan er ook torens nabij de
IJtramhalte. Hoogbouw vanaf 40 meter wordt in de tweede linie geplaatst om uitzicht
over het water te waarborgen en afstand tot het buiten-IJ te bewaren.
Om het effect van hoogbouw in de Sluisbuurt te toetsen, is een proefverkaveling
gemaakt met zonering voor torens (zie kaart). Deze verkaveling is vertaald in het 
bestemmingsplan Sluisbuurt. Per blok kan op deze manier een
mix van diverse bebouwingshoogtes ontstaan, met hoogbouw geïntegreerd in het
stedelijk weefsel.
De identiteit van de Sluisbuurt wordt mede bepaald door het omringende water,
maar andersom draagt de Sluisbuurt ook bij aan het ‘Waterfront’ van Amsterdam,
met een nieuw stedelijk silhouet. De differentiatie van bouwhoogtes in de Sluisbuurt
is bepalend voor dit silhouet. Het architectonische beeld is er één van slanke torens
met een uiteenlopende architectuur. De zoekgebieden voor torens zijn volgens het
principe van een dambord geplaatst, op enige afstand van elkaar, en er is gekozen
voor smalle torens met een footprint van max. 600-700 m² bvo zodat een open
en transparant, stedelijk silhouet ontstaat. Bij de positionering van de torens is
zorgvuldig gekeken naar o.a. uitzicht, bezonning, oriëntatie en de ruimtelijke beleving
op maaiveld.
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INTEGRATIE VAN HOOGBOUW BINNEN HET WOONMILEU

In het Beeldkwaliteitsplan zullen randvoorwaarden 
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(terughoudend met licht richting Waterland). 
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TOETSINGSMODEL SLUISBUURT
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4 INPASSING STEDELIJK LANDSCHAP

De Sluisbuurt en het veranderende landschap

De geschiedenis van het Zeeburgereiland is nauw verbonden met de relatie tussen 
de stad en het IJ-meer, bouw van de Oranjesluizen en de Zuider-IJdijk en later het 
doortrekken van het Amsterdam-Rijnkanaal en wegeninfrastructuur. Tot de 19e eeuw 
was het IJsselmeer dé watertoegang tot de stad en de verbinding met zowel het 
Noord-Hollandse landschap als de grote wereld voorbij de Wadden. De plek van 
het huidige Zeeburgereiland was open water met een wisselend peil en onzekere 
bevaarbaarheid voor grote schepen. Met de bouw van nieuwe sluizen bij IJmuiden en 
het openen van het Noord-Hollandskanaal was het noodzakelijk om het water van het 
IJsselmeer te scheiden van het binnen-IJ. Hiervoor zijn de Oranjesluizen gebouwd, 
aangevuld met twee dammen die later de oevers van het Zeeburgereiland zijn 
geworden. 
Hiermee is een periode van stapsgewijze verandering begonnen in de relatie tussen 
de stad en het landschap. Het ontstaan van het Zeeburgereiland, eerst als een slib-
depot en later als de plek voor in de stad ongewenste, gevaarlijke of vervuilende 
functies, werd vervolgd door ingrepen in het IJsselmeer: Flevopolder, Houtenribdijk 
en uiteindelijk IJburg.

Het landschap ten oosten van de stad is onderdeel geworden van een uitgestrekte 
metropool in vorming met, naast ecologische waarden, wonen en recreatie als 
belangrijkste, vormgevende functies. Het landschap ten noorden van het IJ heeft 
met de aanleg van de ring A10 een harde grens gekregen. Binnen de ring werd 
de stad verder ontwikkeld, met woonbuurten en winkelcentra en als laatste het 
Waterlandplein met twee woontorens. Buiten de ring, in Landelijk Noord, is het 
landschap van het Waterland beschermd en bewaard gebleven. Openheid van 
het landschap heeft een grote waarde voor zowel de lokale bewoners als voor 
de bewoners van de groeiende en steeds drukker wordende stad. Waterland 
maakt onderdeel uit van het metropolitane landschap, een groene tegenpool van 
verdichting binnen de stadscontouren. Het wordt steeds meer een recreatiegebied 
voor fietsers en wandelaars. 

Openheid van het Waterland is beschermd tegen het bouwen, maar de stad is 
zichtbaar en voelbaar. Vanaf de Uitdammerdijk geven de contouren van IJburg en het 
Zeeburgereiland daarachter richting aan de stad. 
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Net buiten Ransdorp is vanaf de eerste brug de bebouwing rondom het 
Amstelstation alsmede bebouwing op het Zeeburgereiland en Waterlandplein 
zichtbaar boven de laag van bomen en lagere bebouwing. Komend vanuit het 
Waterland richting de stad wordt de stad door deze hoogteaccenten steeds 
duidelijker aangekondigd. Hoogspanningskabels ten westen van de ring A10 kruisen 
bij Durgerdam het IJ en deels het Zeeburgereiland. Over het Zeeburgereiland 
zijn (snel)wegen en een tramlijn gerealiseerd. Het eiland is met drie bruggen een 
belangrijke infrastructurele schakel in de stad geworden. 

Woningbouw op het Zeeburgereiland draagt bij aan het versterken van de relatie 
tussen het centrum van de stad en de nieuwste, oostelijke lob met 10.000 gebouwde 
en nog eens 20.000 geplande woningen. In relatie tot het landschap zijn op het 
Zeeburgereiland drie zones met verschillende gradiënten te onderscheiden: de 
Oostpunt als onbebouwd en groen uitkijkpost aan de voet van de Strekdam, het 
middelste gedeelte (tussen de A10 en Zuiderzeeweg) met ontspannen stedelijke 
milieus van beperkte bouwhoogtes en brede groene overgangszones richting het 
buiten-IJ, en het westelijke deel ten westen van de Schellingwoudebrug gericht op 
het binnen-IJ dat steeds meer onderdeel uitmaakt van het uitbreidende centrum van 
de stad. 
Het plan voor de Sluisbuurt voorziet in het bouwen in hoogstedelijke dichtheden, 
met bijbehorende voorzieningen en verbindingen. Hier geplande hoogbouw, tot 
125 meter, vormt één van de hoogbouwclusters op bijzondere plekken aan het 
binnen-IJ. Gezien vanuit het omliggende landschap vormen deze clusters samen met 
hoogbouw elders in de stad een samenhangende, stedelijke contour. Voor de relatie 
met het Waterland betekent het bouwen van de Sluisbuurt dat de aanwezigheid van 
de stad kijkend in de westelijke richting nog sterker zal zijn. Hoewel de bebouwing 
in de Sluisbuurt lager blijft dan de hoogspanningsmasten op de voorgrond, zal het 
volledige silhouet een duidelijke en prominente voorpost van de stad aan het IJ 
worden. Deze ontwikkeling kan gezien worden als de volgende stap in een al eeuwen 
gaande proces van veranderingen in de relatie tussen de stad en het landschap. 

Anders dan in het verleden kiest Amsterdam in deze periode van groei voor de 
verdichting binnen de bestaande grenzen, waarmee het contrast met het omliggende 
landschap verder versterkt wordt. De visuele beleving van het landschap verandert 
hiermee, maar het karakter blijft bewaard. De betekenis van het metropolitane 
landschap in relatie tot de stad, ook van Waterland in relatie tot Noord, het 
Zeeburgereiland en de Sluisbuurt, heeft grote waardering voor de cultuurhistorie, 

gebruik en belevenis ervan ter grondslag. Basis voor het behouden en 
ontwikkelen van deze waarden is een steeds opnieuw gezocht balans tussen de 
stad en het landschap. De Sluisbuurt, als onderdeel van grote ontwikkelingen 
rondom het IJ, herdefinieert deze relatie. Hoogbouwclusters en accenten aan het 
IJ bouwen voort op de Structuurvisie en de ingezette strategie van Koers 2025 en 
zullen samen een nieuw silhouet van de stad vormen, zichtbaar vanuit de verte; 
een aankondiging van de stad komend vanuit het ommeland en een versterking 
van het gevoel en waarde van het open landschap. 

Aansluitend op het ruimtelijk beleid voor hoogbouw in Amsterdam zijn stand-
punten bepaald rondom Sluisbuurt om een goed beeld te vormen van de impact 
van de ontwikkeling van het gebied op het stedelijk landschap. Er is vooral 
aandacht voor de IJ-oevers, de groene scheggen, het beschermd stadsgezicht 
en entree van het gebied. De standpunten bevinden zich zowel nabij de locatie 
als op enige afstand van het plangebied, zodat de inpassing van de Sluisbuurt 
volledig in beeld gebracht wordt, van directe omgeving tot stadslandschap. 
Fotomontages tonen de bestaande situatie (VOOR) en het beeld na realisatie van 
de geplande hoogbouw (NA).

Standpunt	 	 	 	 	 	 Significantie
  
 A. Hamerstraatgebied   IJ-oever
 B. Schellingwouderdijk Binnen-IJ  IJ-oever
 C. Schellingwouderdijk overkant   IJ-oever
 D. Schellingwouderbrug   Entree vanaf Noord
 E. Liergouw    Waterland
 F. Groene scheg     Waterland
 G. Durgerdam    Waterland
 H. Blijburg Buiten-IJ   IJ-oever
 I. Science Park    Diemer scheg
 J. Diemerpark    Diemer scheg
 K. IJburglaan    Entree vanaf IJburg
 L. Brug Oostelijk havengebied  Entree vanaf de stad
 M. Pont Oostveer    Binnen IJ
 N. IJmeer     Buiten IJ
  
 I. Herengracht    Unesco
 II.       Keizersgracht    Unesco
 III. Prinsengracht    Unesco 
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A. Hamerstraatgebied B. Schellingwouderdijk Binnen-IJ

VOOR

NA

VOOR

NA
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C. Schellingwouderdijk overkant D. Schellingwouderbrug

VOOR

NA

VOOR

NA
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E. Liergouw F. Groene scheg

VOOR

NA

VOOR

NA
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G. Durgerdam H. Blijburg Buiten-IJ

VOOR

NA

VOOR

NA
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I. Science Park J. Diemerpark

VOOR

NA

VOOR

NA
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K. IJburglaan L. Brug Oostellijk havengebied

VOOR

NA

VOOR

NA
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M. Pont Oostveer N. IJmeer

VOOR

NA

VOOR

NA
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I. Herengracht

VOOR

NA

II. Keizersgracht

NA

VOOR
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III. Prinsengracht

VOOR

NA
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5. BEZONNING

Ook voor bezonning zijn onderzoeken uitgevoerd op basis van een mogelijke
proefverkaveling. Verschillende tijdstippen en data zijn getoetst. In dit hoofdstuk
worden de beelden op representatieve tijdstippen getoond

Woningen
De hoogste torens worden voornamelijk in het noordelijke deel van de Sluisbuurt
geplaatst, zodat de bezonning in het gebied optimaal is. Door de hoogbouw op
afstand van elkaar te positioneren en verjonging in de hoogte toe te passen, wordt
de impact van schaduw verminderd.
De verkavelingsstructuur van de Sluisbuurt stimuleert de ontwikkeling van half open
blokken. In vergelijking met volledig gesloten blokken is de bezonning in dergelijke
bebouwingstypen gunstiger.
In de afbeelding hiernaast zijn de zonuren per dag weergegeven. Hier is te zien dat
er relatief weinig zonuren zijn in geval van meer gesloten bouwblokken.

Openbare ruimte
In het straatprofiel van de oost-west georiënteerde dwarsstraten wordt geanticipeerd
op bezonning door het toepassen van terugspringing aan de zuidzijde en het
toelaten van uitkragingen aan de noordzijde.
Het trottoir aan de zonzijde is tevens breder gedimensioneerd.
In het voor- en najaar scoort de openbare ruimte van het gebied (dijkzone en de
drie plekken) grotendeels gunstig qua bezonning gedurende de dag. De schaduwen
beslaan een groter oppervlak waarbij de dijkzone en het Waterbassin in de ochtend
in de schaduw zullen liggen en de noordelijke dijk vooral in de namiddag.
Toch kan men een groot deel van de dag in de openbare ruimte van de Sluisbuurt
van de zon genieten.
In de zomer valt rond 18:00 uur de schaduw van de torens vrijwel parallel met de
dwarsstraten, waardoor in deze woonstraten geen schaduw voorkomt. Dan kunnen
bewoners voor de deur vol op genieten van de zon.
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Schaduwwerking - 21 maart/september (voorjaar/najaar)
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Directe omgeving
Het Oostelijk Havengebied ondervindt slechts mogelijke hinder van schaduw bij de
vroege zonsopgang. In de Sportheldenbuurt is er vooral rond zonsondergang kans
op schaduw van de Sluisbuurt.
Voor Schellingwoude geldt dat het grootste deel van het jaar (ca. 9 maanden) er
geen schaduweffect optreedt. Alleen in de wintermaanden is kans op schaduw
ten gevolge van de hoogbouw in de Sluisbuurt. Mits de zon schijnt, gemiddeld
één uur per dag in december, zullen de schaduwen dan door de slankheid van de
torens continu verplaatsen; op deze manier is er geen sprake van aanhoudende
schaduwhinder. Hierbij is schaduweffect van de hoogste toren in de Sluisbuurt op
de dijkwoningen van Schellingwoude minder dan het effect ten gevolge van
eenzelfde soort grondgebonden woning op 30 meter afstand, door de afstand dat
het water van het IJ creëert.
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Schaduwwerking - 21 december
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Schaduwwerking - 21 juni
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figuur 6.1
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6. WINDHINDER

De beoordeling van het windklimaat met betrekking tot windhinder en windgevaar, 
is in Nederland vastgelegd in de norm NEN 8100. Om te bepalen of windhinder en/
of windgevaar te verwachten is, kan in eerste instantie gebruik worden gemaakt van 
het beslismodel in de NEN 8100. Het windklimaat voor de Sluisbuurt (Windklimaat 
Sluisbuurt Amsterdam, Peutz november 2017 is beoordeeld op basis van uitgevoerde 
CFD-berekeningen, de windstatistiek van de betreffende locatie en de grenswaarden 
betreffende windhinder en windgevaar.

De situatie is zonder bomen berekend (figuur 6.1). Verbetering van het windklimaat is 
mogelijk door het plaatsen van (bestendige) begroeiing, zoals de geplande volwassen 
bomen.
Uit de resultaten blijkt onder meer dat op een aantal plaatsen een als matig of 
slecht tebeoordelen windklimaat voor loopgebied te verwachten is. Op enkele 
plaatsen gaat dit samen met een beperkt risico op windgevaar. Bij de hoekpunt van 
noordelijke gebouwdeel en bij de onderdoorgang van het zuidelijke bouwdeel wordt 
lokaal de gevaardrempel overschreden, in de figuur 6.1 aangegeven met ‘W.G.’. 
Deze windsituatie is het directe gevolg van de situering aan het water en 
de bouwhoogte. In dat perspectief gezien is de vastgestelde windsituatie, 
ondanksplaatselijk hogere waarden, relatief gunstig. 
Bij gebouwentrees of andere windgevoelige functies kunnen lokale 
windafschermende maatregelen nodig zijn. Voorbeelden hiervan zijn het plaatsen van 
schermen of een in de gevel terugliggende situering van gebouwentrees.

De zuidwestenwind is bepalend voor het windklimaat op de planlocatie. Gezien de
uiterst westelijke ligging van de betreffende woningen mag worden verwacht dat het
plan geen toename van de wind geeft bij deze windrichting. Doordat de windafvoer
belemmerd wordt, neemt de wind waarschijnlijk zelfs af ten opzichte van de 
bestaande situatie. Bij een beperkt aantal minder voor komende windrichtingen, zoals 
noord, kan er door ‘omstroming’ een geringe toename van de wind zijn. Aangezien 
de windsnelheid bij deze windrichtingen al lager is dan die bij de zuidwestenwind 
en gezien er bij andere windrichtingen geen verslechtering of zelfs een verbetering 
optreedt, wordt er per saldo geen verslechtering van het windklimaat verwacht bij 
deze woningen.
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1 I n l e id ing

In opdracht van de gemeente Amsterdam is met behulp van Computational Fluid Dynamics

(CFD) een indicatief onderzoek verricht naar de te verwachten windklimaatsituatie rondom

de  geplande  bebouwing  in  het  plangebied  Sluisbuurt  op  het  Zeeburgereiland  te

Amsterdam.  

Voor  het  vervaardigen  van  het  CFD-model  is  gebruik  gemaakt  van  een  door  de

opdrachtgever  aangeleverd  3D-model  van  een  proefverkaveling/-uitwerking  van  de

bebouwing  in  het  plangebied  en  de  bestaande  en  geplande  bebouwing  in  de  directe

omgeving.  In  totaal  is  een  gebied  gemodelleerd  is  van  circa  600  bij  1250  meter.  In  de

voorliggende rapportage uitgegaan van een situatie zonder bomen. In een eerder stadium is

het windklimaat voor een situatie met en zonder bomen gesimuleerd en vergeleken.

Het  doel  van  het onderzoek  was  het  geven van  een beoordeling van  het  te  verwachten

windklimaat in het plangebied voor de geplande situatie.

Voor de opzet van het onderzoek en de beoordeling van het windklimaat is uitgegaan van

de Nederlandse norm NEN 8100:2006 Windhinder en windgevaar in de gebouwde omgeving.

f1.1 Fragment rekengrid CFD-model.

In  dit  rapport  wordt  verslag  gedaan  van  het  verrichte  onderzoek  waarbij  de  volgende

indeling is gehanteerd. In hoofdstuk 2 worden de normstelling en uitgangspunten van het

onderzoek  toegelicht.  De  rekenresultaten  worden  gepresenteerd  in  hoofdstuk  3  van  dit
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rapport.  Tot  slot  is  in  hoofdstuk  4  een  samenvatting van  het  onderzoek opgenomen en

worden conclusies gegeven.
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2 Norms te l l ing  en  u i tgangspunten

2.1 B e s l i s m o d e l  N E N  8 1 0 0

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

Nederland vastgelegd in de norm NEN 8100. Om te bepalen of windhinder en/of windgevaar

te verwachten is, kan in eerste instantie gebruik worden gemaakt van het beslismodel in de

NEN 8100. Hierin wordt onder  meer beschreven in  welke  situaties  windklimaatonderzoek

nodig is. Voor gebouwen met een hoogte vanaf 30 meter wordt nader onderzoek met CFD-

of windtunnelsimulatie noodzakelijk geacht. Gezien de diverse geplande torens, waarvan de

hoogte  in  het  bestemmingsplan  oploopt  tot  125  meter,  wordt  het  uitvoeren  van  een

windklimaatonderzoek als noodzakelijk beschouwd. 

2.2 W i n d h i n d e r  e n  w i n d g e v a a r  v o l g e n s  N E N  8 1 0 0

De gevoeligheid van de mens voor wind is sterk afhankelijk van de activiteit waarmee men

bezig  is.  Bij  een  laag  activiteitenniveau  (bijvoorbeeld  wachten  bij  een  bushalte,  op  een

terrasje zitten)  zullen lagere windsnelheden als hinderlijk ervaren kunnen worden dan bij

een  hoger  activiteitenniveau.  In  de  NEN  8100  wordt  voor  de  beoordeling  van  het

windklimaat  derhalve  onderscheid  gemaakt  tussen  verschillende  activiteitenklassen.  Bij

hogere  windsnelheden  kan  tevens  sprake  zijn  van  gevaarlijke  situaties  zoals

evenwichtsverlies  bij  het  passeren  van  gebouwhoeken  en  dergelijke.  Hiervoor  wordt

getoetst aan het specifieke gevaarcriterium.

2.2.1 Windhinder

Windhinder  is  iets  wat  in  geen geval  geheel  te  voorkomen is:  als  het  stormt  is  de  wind

hinderlijk,  wat voor maatregelen er ook getroffen worden. Het is  daarom ook de kans op

windhinder,  die  maatgevend gehouden wordt voor  de beoordeling van het windklimaat.

Voor windhinder wordt een drempelwaarde vDR;H aangehouden van 5 m/s uurgemiddelde

windsnelheid op loop- of verblijfsniveau. Bij deze windsnelheid gaan mechanische effecten

bij  de  ervaring  van  het  windklimaat  een  rol  spelen  zoals  bijvoorbeeld  het  omslaan  van

paraplu’s,  in de ogen waaien van stof en in meer extreme vorm het dichtwaaien van een

autoportier e.d.

Aan de hand van onderstaande tabel 2.1, afkomstig uit de NEN 8100, wordt een beoordeling

gegeven van de te verwachten mate van windhinder.
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t2.1 Criteria windhinder volgens NEN 8100.

Overschrijdingskans

p(vLOK > vDR;H) in procenten

van het aantal uren per jaar

Kwaliteitsklasse Activiteit

I. Doorlopen II. Slenteren III. Langdurig zitten

< 2,5 A Goed Goed Goed

2,5 – 5 B Goed Goed Matig

5 – 10 C Goed Matig Slecht

10 – 20 D Matig Slecht Slecht

≥ 20 E Slecht Slecht Slecht

Afhankelijk  van  de  activiteitenklasse  wordt  de  waardering  van  het  lokale  windklimaat

gekwalificeerd  met  ‘goed’,  ‘matig’  of  ‘slecht’  (zie  tabel  2.1).  Bij  een  goed  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 windklimaat ervaart men af en toe overmatige windhinder. In een

slecht windklimaat ervaart men regelmatig overmatige windhinder. In een dergelijke situatie

heeft het merendeel van het publiek last van windhinder.

Er  wordt  naar  gestreefd,  om  binnen  de  verschillende  activiteitenklassen,  een  goed,

eventueel nog matig windklimaat te realiseren.

Activiteitenklasse  ‘langdurig  zitten’ is  dusdanig  kritisch  dat  deze  met  terughoudendheid

wordt toegepast.

2.2.2 Windgevaar

Voor  windgevaar  wordt  15  m/s  uurgemiddelde  windsnelheid  als  drempelwaarde  vDR;G

gehanteerd.

Op  basis  van  tabel  2.2,  afkomstig  uit  de  NEN  8100,  wordt  bepaald  of  sprake  is  van

windgevaar.

t2.2 Criteria windgevaar volgens NEN 8100.

Overschrijdingskans

p(vLOK > vDR;G) in procenten van het

aantal uren per jaar

Kwalificatie

0,05 < p < 0,30 Beperkt risico

p ≥ 0,30 Gevaarlijk

De norm stelt:  “Situaties  waarvoor  een overschrijdingskans geldt  van 0,05 < p < 0,30 mogen

alleen  worden  geaccepteerd  als  deze  vallen  binnen  activiteiten  klasse  I  (doorlopen).  Voor

activiteiten klasse II en III geldt de eis p ≤ 0,05.

Situaties  met een overschrijdingskans van p ≥ 0,30 zijn evident gevaarlijk en behoren te  allen

tijde te worden vermeden; het publiek mag hier niet aan worden blootgesteld.”
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2.3 W i n d k l i m a a t  o p  d e  l o c a t i e

Voor de vertaling van de resultaten van de berekeningen naar de werkelijke situatie wordt

gebruik  gemaakt  van  een  windstatistiek.  De  NEN  8100  verwijst  voor  de  benodigde

meteogegevens naar de NPR 6097:2006  Toepassing van de statistiek van de uurgemiddelde

windsnelheden  voor  Nederland.  Met  behulp  van  de  bijbehorende  software  wordt  voor  de

specifieke locatie een windstatistiek berekend op basis van meteogegevens van een groot

aantal  meteostations  en  gegevens  omtrent  terreinruwheden  tot  6  km  afstand  van  het

project. De terreinruwheden van het omliggend gebied worden per categorie weergegeven

in figuur  2.1. De kleur geeft de terreinruwheid aan, rood staat bijvoorbeeld voor stedelijk

bebouwd gebied.

f2.1 Terreinruwheid tot 6 km afstand volgens NPR 6097.

In figuur 2.2 is de op basis van de NPR 6097 berekende windroos op 60 meter hoogte boven

de betreffende locatie weergegeven. In de windroos wordt de kans op het voorkomen van

wind  uit  een  bepaalde  richting  weergegeven  alsmede  de  verdeling  van  windsnelheden

binnen de betreffende richtingen. Door de ligging van het plangebied op een eiland is het

windklimaat  afwijkend  van  dat  op  andere  locaties.  Uit  de  windroos  en  onderstaande

windstatistiek (tabel 2.3) blijkt onder meer dat op de bouwlocatie bij diverse windrichtingen

hoge windsnelheden kunnen optreden en dat de wind relatief vaak uit het zuidwesten (210°

en 240°) komt. De zuidwesten wind is hiermee het meest bepalend voor het windklimaat op

de bouwlocatie.
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f2.2 Windroos betreffende locatie volgens NPR 6097.

t2.3 Windstatistiek van de betreffende locatie volgens NPR 6097.
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2.4 S i m u l a t i e  w i n d s n e l h e d e n  m e t  C F D

Voor  het  uitvoeren  van  een  windklimaatonderzoek  beschikt  Peutz  over  een  eigen

windtunnel. In een aantal situaties kan echter worden volstaan met een numerieke simulatie

met  Computational  Fluid  Dynamics  (CFD).  Gezien  het  premature  stadium  van  de

planvorming is gekozen voor het uitvoeren van een rekenkundige studie. De rekenmethode

is aan de hand van eerder uitgevoerde windtunnelprojecten gevalideerd.

De  grenslaagstroming  die  in  de  praktijk  (bij  neutrale  stabiliteit  ten  aanzien  van  het

temperatuurprofiel) aanwezig is wordt aan de rand van het CFD-model opgewekt zodat het

juiste windprofiel (afhankelijk van de terreinruwheid) wordt gesimuleerd. Verfijning van de

lokale windsituatie vindt plaats door de direct omliggende bebouwing en begroeiing mee te

modelleren. 

De windsnelheden rondom het project worden met het CFD-model voor 12 windrichtingen

berekend.  Met  behulp  van  de  windstatistiek  voor  de  bouwlocatie,  zoals  berekend  in

navolging van de NPR 6097, wordt vervolgens per windrichting de overschrijdingskans voor

de kritische uurgemiddelde windsnelheden van 5 en 15 m/s voor respectievelijk windhinder

en  windgevaar  bepaald.  De  totale  overschrijdingskans  is  de  som  van  de

overschrijdingskansen per windrichting, ook wel de hinderkans en de gevaarkans genoemd.

Deze worden vervolgens getoetst aan de NEN 8100 om het lokale windklimaat te kunnen

beoordelen. 

In  bijlage  1  is  het  technisch  inlegvel,  conform de  NEN 8100,  opgenomen.  Het  technisch

inlegvel bevat een aantal rubrieken en aandachtspunten die een kort, schetsmatig overzicht

geven van de relevante zaken van de CFD-berekeningen.
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3 Rekenresu l t a ten

Het  windklimaat  wordt  beoordeeld  op  basis  van  de  uitgevoerde  CFD-berekeningen,  de

windstatistiek  van  de  betreffende  locatie  en  de  grenswaarden  zoals  beschreven  in  de

paragrafen 2.2.1 en 2.2.2 betreffende windhinder en windgevaar. 

In  figuur  3.1 wordt  in  een  horizontale  doorsnede  op  hoofdhoogte  (1,75  meter  boven

plaatselijk maaiveldniveau) de berekende hinderkans met kleurcontouren voor de geplande

bebouwingssituatie weergegeven. De kleuren zijn afgestemd op de beoordelingscriteria uit

de NEN 8100. Het windklimaat op de bruggen is buiten beschouwing gelaten.

De rekenresultaten van het aspect windgevaar worden alleen tekstueel aangegeven. 

Uit de  resultaten blijkt onder  meer dat op een aantal  plaatsen een als  matig of slecht te

beoordelen windklimaat voor loopgebied te verwachten is. Dit wordt in figuur 3.1 met geel

respectievelijk rood aangegeven. Op enkele plaatsen gaat dit samen met een beperkt risico

op windgevaar, in de figuur  3.1 aangegeven met 'B.R.'. In het noordelijke deel van het plan

wordt  tussen  twee  hoge  torens  een  relatief  groot  gebied  met  een  slecht  windklimaat

verwacht.  Bij  de hoekpunt van noordelijke gebouwdeel  en bij  de onderdoorgang van het

zuidelijke  bouwdeel  wordt  lokaal  de  gevaardrempel  overschreden,   in  de  figuur  3.1

aangegeven met  'W.G.'.  Deze  windsituatie  is  het  directe  gevolg  van  de  situering aan  het

water en de bouwhoogte. In dat perspectief gezien is de vastgestelde windsituatie, ondanks

plaatselijk hogere waarden, relatief gunstig.

Voor windgevoelige functies zoals hoofdentrees, winkelgebied, terrassen en pocketparken

wordt een zo laag mogelijke hinderkans nagestreefd, met een maximum onder de 5%-grens.

Dit komt overeen met een beoordeling goed op basis van het criterium voor slentergebied.

Met licht grijs wordt in figuur  3.1 een hinderkans van minder dan 5% aangegeven. In het

plangebied  zijn  zowel  gebieden  met  lagere  hinderkans  als  plaatsen  met  een  hogere

hinderkans vast te stellen.

Bij  gebouwentrees  of  andere  windgevoelige  functies  kunnen  lokale  windafschermende

maatregelen nodig zijn. Voorbeelden hiervan zijn het plaatsen van schermen of een in de

gevel terugliggende situering van gebouwentrees. Daarnaast is er een verbetering van het

windklimaat  mogelijk  door  het  plaatsen  van  (bestendige)  begroeiing.  In  een  eerder

onderzoek voor het plangebied Sluisbuurt is een duidelijk positief effect waargenomen.
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f3.1 Het te verwachten windklimaat in de geplande bebouwingssituatie, beoordeeld volgens de NEN 8100.
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4 Samenvat t ing  en  conc lus ie s

In opdracht van de gemeente Amsterdam is met behulp van Computational Fluid Dynamics

(CFD) een indicatief onderzoek verricht naar de te verwachten windklimaatsituatie rondom

de  geplande  bebouwing  in  het  plangebied  Sluisbuurt  op  het  Zeeburgereiland  te

Amsterdam. Het gaat om een proefverkaveling/-uitwerking met diverse torens. De maximale

bouwhoogte in  het  bestemmingsplan  bedraagt  125  meter.  Uitgegaan is  van een situatie

zonder bomen.

Doel  van  het  onderzoek  was  het  geven  van  een  beoordeling  van  het  te  verwachten

windklimaat in het plangebied.

Voor de opzet van het onderzoek en de beoordeling van het windklimaat is uitgegaan van

de Nederlandse norm NEN 8100:2006 Windhinder en windgevaar in de gebouwde omgeving.

Uit  de  resultaten  van  het  onderzoek  voor  wat  betreft  het  gebied  met  de  geplande

bebouwing kunnen de volgende conclusies getrokken worden:

− Het windklimaat is op een aantal plaatsen in en rond het plangebied als matig of slecht te

beoordelen.  Daarnaast  bestaat  op  een  beperkt  aantal  plaatsen  een  beperkt  risico  op

windgevaar.  Bij de hoekpunt van noordelijke gebouwdeel alsmede bij de onderdoorgang

van het zuidelijke bouwdeel wordt lokaal de gevaardrempel overschreden.

− Door  combinatie  van  hoogbouw  en  laagbouw  is  de  te  verwachten  windsituatie

desondanks  op  veel  plaatsen  relatief  gunstig,  met  uitzondering  van  onder  meer  de

randen van het plangebied.

− Voor windgevoelige functies, waaronder gebouwentrees maar ook pocketparken, kan het

nodig  zijn  aanvullende  windafschermende  maatregelen  te  treffen  of  een  alternatieve

locatie  te  hanteren.  Tevens  is  op  gebouwniveau  een  nadere  optimalisatie  van  het

windklimaat mogelijk. Desgewenst kan hiervoor aanvullend onderzoek worden verricht.

Over  de  omringende  gebieden  met  de  bestaande  woningen  kan  het  volgende

geconcludeerd worden:

− Betreffende de bestaande woningen aan de westzijde van het gebied, aan de Zuider IJdijk

geldt: De zuidwestenwind is bepalend voor het windklimaat op de planlocatie. Gezien de

uiterst  westelijke  ligging van de betreffende woningen mag worden verwacht dat  het

plan  geen  toename  van  de  wind  geeft  bij  deze  windrichting.  Doordat  de  windafvoer

belemmerd wordt neemt de wind waarschijnlijk zelfs af ten opzichte van de bestaande

situatie. Bij richtingen waarbij de wind aanstroomt over het plan richtingen de woningen

wordt door het afschermende effect eveneens geen toename, maar een afname van de

wind verwacht. Bij een beperkt aantal minder voor komende windrichtingen, zoals noord,

kan  er  door  'omstroming'  een  geringe  toename  van  de  wind  zijn.  Aangezien  de

windsnelheid bij deze windrichtingen al lager is dan die bij de zuidwestenwind en gezien

er  bij  andere  windrichtingen  geen  verslechtering  of  zelfs  een  verbetering  optreedt,

verwachten wij per saldo geen verslechtering van het windklimaat bij deze woningen. 
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− Betreffende de Sportheldenbuurt geldt: Momenteel ligt het gebied rondom deze locatie

open voor de belangrijke windrichtingen zuidwest tot  west,  waardoor hier  momenteel

naar verwachting een matig tot slecht windklimaat heerst. Uit de berekeningen volgt voor

de geplande situatie een windklimaat dat gelijk of beter is dan dat in een onbebouwde

situatie.

− Voor  de  woonschepen  ten  oosten  van  het  gebied  geldt:  Momenteel  ligt  het  gebied

rondom  deze  locatie  open,  waardoor  hier  naar  verwachting  een  matig  tot  slecht

windklimaat  heerst.  Uit  de  berekeningen  blijkt  dat  het  windklimaat  in  de  geplande

situatie gelijk blijft of beter wordt in deze omgeving.

− Betreffende  de  Baaibuurt:  Door  de  ligging  ten  zuiden  van  de  Sluisbuurt  heeft  een

realisatie van de Sluisbuurt geen noemenswaardig effect op dit gebied bij de bepalende

zuidwestenwind.  In  dit  gebied  worden  hierdoor  geen  grote  windeffecten  van  de

nieuwbouw verwacht.

− Gezien  bovenstaande  globale  conclusies  wordt  een  meer  verfijnde  toetsing  van  deze

gebieden niet als noodzakelijk gezien. 

Mook,

Dit rapport bevat 14 pagina's

Bijlage 1: Technisch inlegvel numerieke simulatie.
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B i j l ag e  1 Tec hn i s c h  i n l eg ve l  nume r i eke  s imu l a t i e

Project Projectgegevens

Projectnaam Windklimaat Sluisbuurt Amsterdam

Opdrachtgever Gemeente Amsterdam - RvE Ruimte en Duurzaamheid 

Projectleider ir. J.T. Akhnoukh

Datum 17 november 2017

Model Algemene gegevens van het model

Omvang gemodelleerd gebied 600 x 1250 meter

Kerngebied het plangebied

Omgeving bebouwing/water

Afmetingen model 760 x 1430 x 300 meter

Blokkeringsgraad circa 10%

Gemodelleerd groen jaargemiddelde situatie

Onderzochte windrichtingen 12 (rondom in stappen van 30 graden)

Onderzochte configuraties geplande bebouwingssituatie zonder bomen

Computeropstelling Specifieke gegevens van gebruikte programmatuur

Programmatuur OpenFoam 2.3.x

✔ FVM (eindige volume methode)

– FEM (eindige elementen methode)

– anders

Algemeen ✔ drie-dimensionaal

✔ tijd-onafhankelijk

✔ isothermisch

– passieve scalairs

– twee-dimensionaal

– tijd-afhankelijk

– thermisch

– actieve scalairs

Rekenrooster circa 8,6 miljoen cellen; verfijning t.p.v. de bebouwing

Turbulentiemodellering k-ε-RNG-turbulentiemodel

Convectieve differentieschema's snelheidscomponenten: Gauss

turbulentie grootheden: Gauss

scalaire variabelen: -

Randvoorwaarden Gebruikte randvoorwaarden

Instroomprofiel Windrichtingen 120 t/m 150: z0=0,3 m; overige windrichtingen: z0=0,1 m

Uitlaat constante druk

Boven-/zijwanden gesloten, wrijvingsloos

Gegevensverwerking en -beoordeling Informatie voor locatie en beoordeling windklimaat

Amersfoortse coördinaten van de locatie X = 125891

Y = 487658

Toegepaste eisen VDR [m/s] Gewenste kwaliteitsklasse Overschrijdingskans [%] Beoordeling

Voor comfort p(vLOK > vDR:H)

Doorlopen 5,0 ≤ D < 20 ≤ matig

Slenteren 5,0 ≤ C < 10 ≤ matig

Zitten 5,0 ≤ B < 5 ≤ matig

Regionale correctie Geen correctie

Voor gevaar p(vLOK > vDR;G)

15 n.v.t 0,05 < p < 0,30 beperkt risico

15 n.v.t p ≥ 0,30 gevaarlijk

Gepresenteerde resultaten windhinder: figuren met p (vLOK  > vDR:H
 
)-waarden, gevaar: tekstuele beoordeling

Opmerkingen
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Bijlage 27  Matrix hoogbouw SP

  Gemeente Amsterdam



Model 1 2 3 4 5

beschrijving tot 20 meter tot 60 meter
tot 143 meter

helft van de torens
(minimaal programma)

tot 143 meter tot 125 meter

programma

ca. 250.000 m² bvo
2.250 woningen

50.000 m2 voorz.

ca. 420.000 m² bvo
4.000 woningen

60.000 m2 voorz.

ca. 375.000 m² bvo
3.125 woningen

62.500 m2 voorz. 

ca. 595.000 m² bvo
4.960 woningen

99.100 m2 voorz.

ca. 570.000 m² bvo
4.750 woningen

95.000 m2 voorz.

Categorie Criterium Uitleg

Aantal woningen
Hoe meer woningen, hoe meer draagvlak, hoe groter de kans dat de beoogde levendigheid zal 
ontstaan. -- - - ++ +

Hoeveelheid 
openbare 
voorzieningen 

Een levendig hoogstedelijk milieu wordt gekenmerkt door een grote variatie aan voorzieningen. 
Draagvlak hiervoor komt voornamelijk van mensen die in de buurt wonen. -- - - ++ +

Variatie openbare 
voorzieningen 

Een levendig hoogstedelijk milieu wordt gekenmerkt door een grote variatie aan voorzieningen. 
Draagvlak hiervoor komt voornamelijk van mensen die in de buurt wonen. -- - + ++ +

Kans op meer 
diversiteit in 
woontypologieën

Een levendig hoogstedelijk milieu wordt gekenmerkt door een grote variatie aan soorten 
woningen. Door veel verschillende woontypologieën aan te bieden is er ruimte voor veel 
verschillende doelgroepen. Door het toevoegen van torengebouwen aan een eenduidige 
basisbebouwing ontstaan er mogelijkheden om woningtypes te maken die waarschijnlijk anders 
van type zijn, dan die in de basisbebouwing. Hoe meer torens, hoe groter dan kans dat dit zal 
gaan gebeuren.

-- - + ++ ++

Kwantiteit 
openbare ruimte

Bij voldoende aanbod van ruimte en draagvlak is er ook ruimte voor een breder aanbod in 
openbare ruimte. Hiermee kunnen meerdere doelgroepen worden bediend. -- - + ++ ++

Bezonning
De manier van bouwen is bepalend voor de bezonning. Torens maken lange schaduwen maar 
dat betekent niet meer schaduw. 
Een gesloten bouwblok kan meer schaduw geven op maaiveld dan een open structuur.

Kwaliteit OR 

Een hoogstedelijk milieu trekt mensen aan die er niet wonen. Bijvoorbeeld door het niveau van 
voorzieningen. De openbare ruimte wordt intensiever gebruikt en vraagt om een hoge kwaliteit. 
Hoe meer woningen, hoe groter het aantal gebruikers en dus het draagvlak om het 
kwaliteitsniveau van de openbare ruimte tot het hoogst haalbare te brengen.

-- - - ++ ++

Uitzicht op 
omgeving

Hoe meer en hoger de torens, hoe meer woningen met uitzicht kunnen worden gerealiseerd. -- - + ++ ++

Windhinder
Hoogbouw geeft meer risisco een hinderlijk windklimaat op maaiveld niveau. 
In de bouwenveloppen moeten regels worden opgenomen om een hinderlijk windklimaat te 
beperken. 

++ + - -- --

Afstand tot OV-
halte (IJtram halte)

De bestaande halte van tram 26, de IJtram, ligt ten zuiden van de Sluisbuurt. Meer woningen in 
het zuidelijke deel van de Sluisbuurt, hoe beter bereikbaar voor meer bewoners de halte is. -- - + ++ ++

Sluisbuurt als 
baken

Orientatie is belangrijk als onderdeel van een bestemming of route. De Sluisbuurt kan dienen als 
zichtbare schakel tussen IJburg en de stad of als de plek waar je moet zijn. -- - + ++ +

Stadslandschap 
rondom het IJ

De Sluisbuurt is het sluitstuk in de verdichtingsopgave rondom het IJ. Een hoogbouwcluster 
draagt bij aan de vormgeving van de stad rondom het IJ en maakt dat de Sluisbuurt onderdeel 
van de stad wordt.  

-- - + ++ +

Gunstig voor 
UNESCO

Een belangrijk aspect van het hoogbouwbeleid is de bescherming van de bijzondere kwaliteiten 
van het Unesco gebied. Hoe minder zichtbaar nieuwbouw is vanuit de binnenstad op door 
Unesco aangewezen punten, hoe beter.

++ ++ - + +

Impact 
Metropolitane 
landschap

Vanuit het perspectief van het metropolitane landschap Waterland is het van belang een zo 
weids en onbelemmerd mogelijk zicht te hebben. Hoe minder bebouwing aan de horizon 
zichtbaar is hoe opener en weidser het landschap ervaren wordt. 

++ + - -- -

Dichtheid

Diversiteit

Ruimtelijk

Woon- en 
leefkwaliteit

Beoordeling
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