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Gert-Jan van der Weijden is ruim 25 jaar werkzaam als GIS-specialist voor diverse overheden en 
in het bedrijfsleven. Vanuit die kennis en ervaring is hij bekend met de mogelijkheden, beperkingen 
en aandachtspunten van een ruimtelijk-geografische zichtanalyse 
In deze notitie wordt aangegeven hoe een HER aan waarde kan winnen, completer kan zijn, door 
de visuele impact op het gehele omliggende gebied in ogenschouw te nemen in plaats van zich tot 
een aantal standpunten te beperken. De concrete case betreft de voor het bestemmingsplan 
Sluisbuurt (Amsterdam) uitgevoerde HER, en dan met name de visuele effecten van de hoogbouw 
op het UNESCO-werelderfgoed in de Amsterdamse binnenstad. De aanbevelingen en conclusies 
zijn echter op iedere HER toepasbaar. 
In dit document wordt gereflecteerd op de Hoogbouw Effect Rapportage Sluisbuurt (ondertitel 05 
maart 2018, de voettekst in het document zegt d.d. 16 maart 2018). 

Methodiek: Van solitaire standpunten naar viewshed 

In de hoogbouweffectrapportages zoals die door de gemeente Amsterdam onder meer ten behoeve 
van het bestemmingsplan Sluisbuurt zijn uitgevoerd wordt tot dusverre altijd uitgegaan van een 
beperkt aantal standpunten.  
Er is een completer beeld van de visuele impact van een ingreep (in dit geval: het bouwen van een 
aantal torens met een hoogte tot 125 meter in de Sluisbuurt) op haar omgeving mogelijk. Daarbij is 
visuele impact een objectief gegeven: is een toekomstig gebouw wel of niet zichtbaar vanaf een 
standpunt. Of de zichtbaarheid ook als verstoring wordt beschouwd valt is een subjectiever aspect 
dat buiten de reikwijdte van deze notitie valt. Dat aspect wordt in geval van impact op erfgoed 
beschouwd in een zogeheten Heritage Impact Assessment (zoals door UNESCO bepleit). In 
vaktermen heet dit het bepalen van de zichtbaarheid van een gebouw in een heel gebied het maken 
van een viewshed (“zicbtbaarheidsschaduw”). In feite wordt voor een oneindig aantal punten de 
zichtlijn naar de nieuwe bebouwing bepaald. Je zou kunnen zeggen dat je de methode omdraait; in 
plaats van vanaf punt X te bepalen of de nieuwbouw zichtbaar is ga je vanaf het topje van de 
nieuwbouw berekenen welke punten op straat zichtbaar zijn. 

De digitale mogelijkheden anno 2019 

In de afgelopen 20 jaar zijn de digitale mogelijkheden hiervoor enorm toegenomen. Dat heeft te 
maken met ontwikkelingen in computerrekenkracht, in ontwikkelingen in software (met name GIS-
software: geografische informatie systemen) en met het beschikbaar komen van meer, 
nauwkeurigere en actuele digitale 3D modellen (“digitale maquettes”).  

Data: 3D modellen 

Die 3D modellen kunnen op 2 manieren worden verkregen. Ten eerste door daadwerkelijk meten. 
Dat is vaak een combinatie van landmeetkundige inwinning in het terrein (“terrestrisch”) en 
metingen vanuit de lucht met laserscanners die een 3D puntenwolk (“pointcloud”) opleveren 
waarin alle details inclusief dakkapellen, schoorstenen, maar ook bomen en straatmeubilair etc. 
worden ingewonnen. Daarbij wordt een nauwkeurigheid van ca 10 cm bereikt 
Een andere methode van inwinnen is het modelleren van gebouwen aan de hand van hun ingemeten 
grondvlak in combinatie met gegevens over de bouwhoogte. Afhankelijk van de gebruikte techniek 
ontstaat er zo een model met meer of minder Level of Detail (LOD), waarbij LOD1 staat voor een 



model met rechthoekige gebouwen, LOD2 voor een model met benadering van dakvormen en 
LOD3 voor een model met details als schoorstenen, dakkapellen etc.  
In Nederland zijn onder meer Kadaster en TU Delft partijen die zich met het inwinnen en het veelal 
als open data beschikbaar maken van dit soort 3D data. Ook is de gemeente Amsterdam in een 
vergevorderd stadium met een eigen, zeer gedetailleerd 3D model. 

Stap 1: Eenvoudige software (Google Earth) 

Google heeft in haar 3D programma Google Earth voor een groot aantal gebieden, waaronder 
Amsterdam, al 3D informatie opgenomen. Na het in Google Earth tekenen van een placemark kan 
met een menu-optie de viewshed worden berekend. Dit geeft snel een beeld van op welke plekken 
een gebouw al dan niet zichtbaar gaat zijn. Weliswaar indicatief, want de viewshed berekening van 
Google Earth bepaalt de zichtbaarheid op straatniveau, waar een zichtbaarheid op ooghoogteniveau 
(ca 1.65m) eigenlijk gewenst is. Een andere onvolkomenheid in de Google Earth aanpak is het 
ontbreken van inzicht in de gebruikte bronnen; het is onduidelijk hoe compleet, actueel en 
nauwkeurig is het door Google gebruikte 3D model is.  

Wanneer we met Google Earth een viewshed analyse maken voor de toren van 125m levert dat de 
volgende beelden op. (Daarbij moet in ogenschouw worden genomen dat de analyse alleen 
betrekking heeft op Amsterdam-Centrum en Oostelijk Havengebied). 
De 125m toren levert een niet alleen een (groene) zichtbaarheidsstrook op de Herengracht en 
Keizersgracht (in het UNESCO-kerngebied) maar ook op de kop van de Oude Schans (in de 
bufferzone). Daarmee is aangetoond dat met het uitvoeren van een viewshed analyse, en het 
beschrijven van de daarbij gebruikte basisbestanden en parameters en tot nieuwe, aanvullende 
inzichten wordt gekomen. 

 
Indicatieve viewshed van de 125m hoge toren o.b.v. Google Earth 

Stap 2: Professionele GIS-software 

Professionele geografische software zoals QGis en ArcGIS beschikt over ingebouwde 
mogelijkheden om op basis van eigen data een viewshed-analyses uit te voeren. Daarbij kunnen 



bijvoorbeeld de hierboven beschreven bronnen van Kadaster en/of TU Delft en/of worden ingezet 
waarmee er geen onduidelijkheid kan zijn over actualiteit, compleetheid en nauwkeurigheid. 
Voor deze notitie is er een viewshed-analyse uitgevoerd voor de torens van 60-125 meter.  
De analyse is uitgevoerd op een 3D model van Amsterdam-Centrum en -Oost. Dit model is een 
combinatie van terrein (met onder meer de spoordijk tussen Centraal en Muiderpoort) en de 
bebouwing. Voor het terrein is gebruik gemaakt van het AHN 3 (Algemeen Hoogtebestand 
Nederland – Rijkswaterstaat). Hierbij is alleen de maaiveldhoogte beschouwd, maskerende werking 
van in het blad staande bomen en/of straatmeubilair is buiten beschouwing gelaten omdat dit 
seizoensgebonden en/of tijdelijk aanwezige elementen betreft. 
Voor de bebouwing van de BAG (basisregistratie adressen en gebouwen – Kadaster, juni 2019) 
welke met de methodiek van TU Delft is opgewerkt naar een 3D model. 

Ten behoeve van de modellering zijn de torens beschouwd als objecten met alleen hoogte, de lengte 
en breedte zijn op 0 meter gezet. Daarmee levert de analyse een onderschatting van de 
zichtbaarheid. 
In de analyse is uitgegaan van zichtbaarheid op straatniveau, met een ooghoogte van 1,7meter. 
De gebruikte software is QGis 3.4 met de Visisbility Analysis plug-in 
(http://www.zorancuckovic.from.hr/QGIS-visibility-analysis/help_qgis3.html) 

Die analyse levert het volgende beeld op zoals weergegeven op de volgende pagina. Daarin geeft de 
tint groen aan hoeveel van de torens op een punt zichtbaar zijn, variërend van 1 tot alle 13. 
Daarin valt op dat niet alleen op de Herengracht en Keizersgracht, maar ook bij de  
Montelbaanstoren (Oude Schans) en bij het Scheepvaarthuis (Kromme Waal) er 1 of meer torens 
zichtbaar zijn. 

Hierbij is nogmaals opgemerkt dat voor deze analyse de omvang (breedte en diepte) van de torens 
buiten beschouwing is gelaten, waarschijnlijk is de visuele impact dus nog groter.  



 
Gedetailleerde viewshed met QGis op basis van AHN (RWS) en BAG (Kadaster/ TU Delft) 

Methoden en technieken gebruikt in de HER Sluisbuurt 

In de HER Sluisbuurt worden de eerste 22 (van de 61) pagina’s gewijd aan het ruimtelijk beleid en 
ambities van de gemeente. De laatste 16 pagina’s gaan over de studie naar het Windklimaat. Op 
beide delen gaat deze notitie niet in, deze beperkt zich tot de visuele effecten. 



Op pagina 25 van de HER staat het toetsingsmodel afgebeeld. Helaas is in de HER niet aangegeven 
hoe en met en welke nauwkeurigheid dit model tot stand is gekomen. De aanwezigheid van wat 
bebouwingsblokjes buien het plangebied (met name de kop van KNSM-eiland, een stukje  
Schellingwoude en de Sportheldenbuurt op Zeeburg suggereert dat er van een digitaal model sprake 
is, maar dan wel van een model met een zeer beperkte reikwijdte (ca. 500 meter). 
Ook de fotomontage op pagina 2 van de HER doet vermoeden dat er een (digitaal) 3D model is 
gebruikt, ook hier ontbreekt echter informatie over dit model. 

Op pagina 28 van de HER staan de gebruikte gezichtspunten op kaart weergegeven. Er wordt echter 
geen onderbouwing gegeven waarom juist deze 17 gezichtspunten zijn gehanteerd.  
Een verschuiving van het gezichtspunt van slechts enkele meters kan al een enorm effect hebben op 
het al dan niet zichtbaar zijn van de toekomstige torens. In Waterland zal dit verschuivingseffect 
niet zo sterk zijn, maar vanuit de stad kan een verschuiving van 5 meter net bet verschil zijn tussen 
het al dan niet achter bestaande bebouwing verscholen zijn van nieuwe hoogbouw. Op pagina 30 
t/m 38 zijn de zichtbaarheidseffecten door middel van fotomontages in beeld gebracht. Onduidelijk 
is welke methoden, technieken en databronnen tot deze fotomontages hebben geleid. In de 
fotomontages wordt niet de objectieve zichtbaarheid gevisualiseerd, maar treedt door een grijze 
invulling van de ingemonteerde nieuwbouw tegen vaak grijze wolkenluchten op de foto’s al dan 
niet bewust een camouflerend effect op.  

Wat ook opvalt is dat in een eerdere versie van de HER (mei 2016) er voor de 3 
grachtenstandpunten (Heren- , Keizers- en Prinsengracht) er naast de fotomontage ook een 
afbeelding van een 3D model is opgenomen met de situaties voor en na bouw van de torens (in dit 
geval van de Keizersgracht). In de definitieve versie van de HER (van maart 2018) ontbreken deze 
3D  modellen. Dit suggereert dat de methodiek in de definitieve HER ten opzichte van de eerdere 
HER is gewijzigd. Opgemerkt dienst te worden dat net als bij de andere fotomontages ook in de 
afbeeldingen van deze modellen er juist op de plaats van de nieuwbouw (in het verschiet) een 
wolkenpartij is afgebeeld welke een camouflerende werking heeft. 

In de HER ontbreekt de technisch/methodologische onderbouwing van de uitgevoerde 
zichtbaarheidsanalyse maar wordt er direct naar conclusies geredeneerd. Daarmee is de analyse niet 
repeteerbaar en zijn de resultaten niet verifieerbaar. 
Daarmee steekt de zichtbaarheidsanalyse overigens af tegen de in dezelfde HER opgenomen 
bezonningsstudie (waar voor 4 seizoenen voor 4 tijdstippen de 3D analyse voor het hele gebied is 
weergegeven) en de door Peutz uitgevoerde windhinderanalyse waar in de bijlage een uitgebreide 
beschrijving van methode en parameters is opgenomen. 

Conclusies en aanbevelingen 

1. De HER moet een bredere insteek krijgen die het visuele effect op een heel gebied beschouwt 
in plaats van slechts op voor gedefinieerde gezichtspunten leidt tot nieuwe, aanvullende 
inzichten. 

2. De huidige HER biedt te weinig inzicht in de gebruikte methode, data en modelparameters en 
is daarmee niet transparant en verifieerbaar. 

3. De voor deze notitie uitgevoerde viewshed analyse geeft aan dat op Heren- en Keizergracht er 
wel sprake is van visuele impact. 

4. De fotomontages in de HER geven met hun grijze wolkenluchten een vertekend beeld waarin 
de visuele impact wordt gereduceerd. 

5. Met de huidige technologie is het goed mogelijk de HER breder en controleerbaar op te zetten.  


