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InleidingInleidingInleidingInleiding

In Nederland bestaat tot op heden geen wetgeving ter
voorkoming van windhinder of windgevaar. Dit
betekent niet dat bij het opstellen van ruimtelijke
plannen windhinder of windgevaar niet hoeft te
worden meegenomen in de afwegingen. De
grondslag voor de beoordeling van het aspect
windhinder vindt zijn grondslag
in art. 3.1 Wro, de zorg voor een goede ruimtelijke
ordening. Daarvoor is het in kaart brengen van
mogelijke windhinder of windgevaar en deze
betrekken in de beoordeling noodzakelijk.

In 2006 is de NEN 8100 ‘Windhinder en windgevaar in
de gebouwde omgeving’ uitgekomen. De NEN 8100 is
een privaatrechtelijke norm en niet aangewezen in het
Bouwbesluit of andere wetgeving, maar in Nederland
wel de meest gebruikte norm voor het onderzoeken
en beoordelen van het windklimaat. De NEN
8100:2006 geeft richtlijnen zowel ten aanzien van
wanneer uitgebreid windonderzoek uitgevoerd dient
te worden, als hoe het windklimaat eenduidig
beoordeeld dient te worden.

Volgens het beslismodel uit de NEN 8100 is bij
gebouw-hoogtes vanaf 30 m een uitgebreid
windtunnel- of CFD-onderzoek nodig om het
windklimaat nauwkeurig te beoordelen. De
voorliggende beoordeling is een orienterende
theoretische quickscan, waarbij op basis van binnen
het bureau aanwezige expertise en kentallen uit de
literatuur een eerste, indicatieve prognose is gegeven
van het te verwachten windklimaat rondom het
bouwplan. Tevens zijn mogelijke aandachtspunten
benoemd en worden een aantal eerste suggesties
voor voorzieningen gedaan, waarmee het windklimaat
op kritische posities mogelijk kan verbeteren.

Bij het onderzoek wordt gebruik gemaakt van de in de
NEN 8100 omschreven criteria inzake windhinder en
windgevaar. Omdat zeer vele factoren het windklimaat
bepalen, kan een theoretisch onderzoek niet een even
nauwkeurig beeld geven als een windtunnel-
onderzoek conform de NEN 8100. De gepresenteerde
windhinderklassen kunnen dus afwijken van
onderzoeksresultaten in de windtunnel of middels een
CFD-onderzoek conform de NEN 8100 .
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In de norm wordt onderscheid gemaakt tussen windhinder en windgevaar.
o De definitie van windhinder is ‘het ondervinden van hinder door wind’. Dit zal
bij een gemiddeld persoon gebeuren wanneer de lokale uurgemiddelde
windsnelheid meer dan 5 m/s bedraagt.

o Windgevaar is het optreden van een dergelijk hoge windsnelheid waarbij in
ernstige mate problemen optreden bij het lopen, zoals evenwichtsverlies,
waardoor het onmogelijk wordt zich staande te houden of zich lopend voort te
bewegen. Windgevaar vindt vooral tijdens vlagen plaats, waarbij wordt
aangenomen dat windgevaar optreedt als de uurgemiddelde lokale
windsnelheid meer dan 15 m/s bedraagt.

CriteriaCriteriaCriteriaCriteria voorvoorvoorvoor windhinderwindhinderwindhinderwindhinder conformconformconformconformNENNENNENNEN8100810081008100
In de NEN 8100 wordt gewerkt met een beoordelingssysteem op basis van:
o de activiteit die uitgeoefend wordt (doorlopen, slenteren of langdurig zitten)
o het optredende windklimaat, ofwel de kans dat de drempelsnelheid van 5 m/s
overschreden wordt, uitgedrukt in kwaliteitsklasse A t/m E.

De combinatie van activiteiten en kwaliteitsklasse geeft een beoordeling als ‘goed,
matig of slecht’. Zie onderstaande tabel.

Daarnaast wordt op een vergelijkbare wijze een beoordelingssystematiek van
windgevaar gegeven, waarbij anders dan bij windhinder naar een
drempelsnelheid van 15 m/s gekeken wordt en op basis hiervan bepaald of er een
‘risico / gevaarlijk windklimaat’ of een ‘beperkt risico’ op windgevaar aanwezig is.
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Het project Veilingstraat is onderdeel van het herontwikkelingsgebied Parkhaven.
Het project ligt aan de noordzijde van het gebied naast de veilinghaven. Op de
locatie is nu een bedrijfshal aanwezig. Het plan ligt binnen de gemeente Utrecht en
is begrensd door stedelijk gebied. Aan de noordwestzijde van de locatie is de
jaarbeurs gelegen. Direct rondom het plan is lage bebouwing aanwezig tot circa 17
m hoogte. Het plan is begrenst door gestapelde woningen (tot 17 m hoog).

Gezien de situering van de projectlocatie is sprake van een relatief beschutte
ligging. Daardoor kan de wind beperkt op het bouwplan aanstromen. Vanuit het
zuiden kan de wind vrij over de bestaande bebouwing op de woontoren
aanstromen.
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Fig. Fig. Fig. Fig. 2: 2: 2: 2: Locatie van het planLocatie van het planLocatie van het planLocatie van het plan

HetHetHetHet bouwplanbouwplanbouwplanbouwplan

Het bouwplan (FigFigFigFig....1111) omvat een woontoren van 12 Bouwlagen (37 meter) op een
laagbouw van 5 bouwlagen (16 meter). Aan de noordoostzijde is de laagbouw
slechts 3 bouwlagen (10 meter). Het nieuwe gebouw wordt gerealiseerd aan de
noordoostzijde van de kavel. Aan de zuidwestzijde wordt een plein gerealiseerd
met uitzicht op de veilinghaven.

In de zuidwestgevel van de woontoren is de hoofdentree aanwezig voor de
woningen. Bijna alle woningen worden ontsloten via deze entree. Alleen de
woningen in het oostelijk blok van de laagbouw worden ontsloten via een eigen
entree aan de staartzijde aan noordoost kant van de laagbouw. In de hoofdtoren
wordt in de steeg aan de zuidzijde een entree voor de fietsen berging beoogd. De
voordeur van de woningen in de laagbouw zijn gelegen aan een galerij aan de
binnentuin.

Op de begane grond van de woontoren wordt een commerciële ruimte
gerealiseerd met een entree in de zuidwestgevel. Op het plein is een terras
voorzien voor de commerciële ruimte.

Direct ten zuidwesten van het plan is een open gebied met daarin laagbouw
aanwezig (tot 17 m). Hierdoor kan de wind vanuit overheersende windrichting
WZW-richting vrij op de bouwvolumes aanstromen. Vanuit het noordoosten kan
de wind over de woonwijk ook vrij aanstromen.
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De cornerstream bij de zuidhoek van het gebouw zal de wind voornamelijk via het zuidelijk
gelegen park uitstromen. De steeg tussen de woontoren en de bestaande bebouwing is te
smal voor een goede doorstroming. Bij de ingang van de steeg wordt een turbulent
windklimaat verwacht (Klasse D). Dit is ongunstig doorlopen en slecht voor entrees.

De cornerstream bij de westhoek van het gebouw zal uitstromen in de Veilingstraat. In de
straat wordt een windklimaatklasse C verwacht. Deze klasse wordt voornamelijk in het midden
van de straat, waar geen mensen lopen, verwacht. Langs de gevels, waar een voetpad
aanwezig is, wordt een gunstiger windklimaat (klasse B) verwacht. Bij de oost- en zuidhoek
van het hoofdgebouw wordt, door een cornerstream, lokaal mogelijk een slechter windklimaat
verwacht (klasse D - slecht voor slenteren). Het gebied met klasse D zal aan verwachting zeer
klein zijn en wordt als acceptabel beschouwd.

De overige bouwblokken steken niet significant uit en leveren geen slecht windklimaat op.

In figuur (FigFigFigFig....6666) op de volgende pagina zijn de gesignaleerde aandachtspunten voor het plan
en mogelijke maatregelen ter verbetering van het windklimaat weergegeven.

WindgevaarWindgevaarWindgevaarWindgevaar
Op basis van huidig ontwerp wordt geen overschrijding van het windgevaar criterium
verwacht
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Wind zal vanuit de overheersende windrichting west-zuidwest en zuid-zuidwest, over het plein
op de zuidwestgevel van de woontoren aanstromen en door de gevel geblokkeerd worden. De
wind zal langs de gevel naar het maaiveld afstromen (FigFigFigFig....4444). Op de hoeken van de woontorens
zullen cornerstreams ontstaan (FigFigFigFig....5555). Deze effecten geven een ongunstig windklimaat bij de
gebouwhoeken. Een deel van de wind zal over het dak van de laagbouw aan de noordzijde
afstromen. Vanwege de gesloten bebouwing wordt in de binnentuin een gunstig windklimaat
verwacht.

WindroosWindroosWindroosWindroos UtrechtUtrechtUtrechtUtrecht

Uit de windstatistiek blijkt dat de windrichting west-zuidwest en zuid-uidwest
overheersend is op de locatie. Niet alleen komt de wind het grootste deel van
de tijd uit deze sectoren, ook komen de hoogste windsnelheden bij deze

windrichtingen voor.

FigFigFigFig.3: .3: .3: .3: Windroos Utrecht, windsnelheid op locatie per sector op 60m hoogteWindroos Utrecht, windsnelheid op locatie per sector op 60m hoogteWindroos Utrecht, windsnelheid op locatie per sector op 60m hoogteWindroos Utrecht, windsnelheid op locatie per sector op 60m hoogte
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Bij de hoek van de doorgang 
wordt een matig wind-
klimaat verwacht (klasse D 
matig voor doorlopen), door 
het afstromen van de 37 
meter hoge toren en smalle 
doorgang. 

Op deze locatie is ook een
entree voor de fietsen-
stalling voorzien. Klasse D is
slecht voor entrees. Omdat
mogelijk maat- regelen 
beperkt in smalle steegjes, is 
het advies de entree te ver-
plaatsen naar de binnentuin

Door cornerstreams kan aan de noordzijde zeer lokaal een
slechter windklimaat klasse D ontstaan (matig voor
doorlopen). In de zomer hebben de bomen een gunstig
effect en kan het windklimaat mogelijk C worden (goed
voor doorlopen).

FigFigFigFig. 6: . 6: . 6: . 6: Indicatieve beoordeling windklimaatIndicatieve beoordeling windklimaatIndicatieve beoordeling windklimaatIndicatieve beoordeling windklimaat
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De getrapte laagbouw heeft een positieve invloed op het
windklimaat. De wind zal deels over het lager gelegen dak
afstromen

Op het plein wordt door de
bomen een gunstig klimaat
verwacht voor slenteren en
zitten. In de winter is het
windklimaat iets ongunstiger
vanwege de kale bomen.

Vanwege de afstromende wind langs het gebouw, zal een 
matig tot slecht windklimaat (klasse B of C) kunnen 
ontstaan voor terrassen. De ruimte tussen de gevel en de 
bomen is te breed zodat de wind hier precies tussendoor 
kan vallen.  Door luifels of een parasol kan worden 
voorkomen dat de valwind het terras bereikt.
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IndicatieveIndicatieveIndicatieveIndicatieve beoordelingbeoordelingbeoordelingbeoordeling windklimaatwindklimaatwindklimaatwindklimaat ooooverzichtverzichtverzichtverzicht aandachtspuntenaandachtspuntenaandachtspuntenaandachtspunten

In onderstaande figuur (FigFigFigFig.6.6.6.6) zijn de gesignaleerde aandachtspunten voor het plan en 
mogelijke maatregelen ter verbetering van het windklimaat weergegeven.
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Voor de entree van de woon-
toren wordt een windhinder-
klasse C verwacht Dit is 
matig voor entrees. Dit kan 
verbeterd worden door de 
entree verdiept in een nis te 
plaatsten of een luifel te 
plaatsen

De bomen in de straat en het op het plein hebben in de 
zomer een gunstige invloed op het windklimaat. Voor het 
terras levert dit in de zomer een positief effect op.  In de 
winter verliezen de  bomen hun blad waardoor wind meer 
vrij spel heeft. Dit levert in de winter maanden een 
ongunstiger windklimaat.  Dit heeft geen invloed op het 
terras omdat dit in de winter niet in gebruik is.
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Overheersende Overheersende Overheersende Overheersende 
windrichting WZWwindrichting WZWwindrichting WZWwindrichting WZW

ConclusiesConclusiesConclusiesConclusies

- Het windklimaat op maaiveld zal op de meeste plekken 
goed zijn voor doorlopen of zelfs voor slenteren (klasse 
C of beter). 

- Naar verwachting zal geen windgevaar geen windgevaar geen windgevaar geen windgevaar in het 
plangebied aanwezig zijn. 

- Ter plaatse van de gebouwhoeken van de zuidwest 
gevel moet rekening gehouden worden met een wat 
minder goed windklimaat, klasse C tot D, matig tot 
goed voor doorlopen. Geadviseerd wordt belangrijke 
entrees niet nabij de gebouwhoeken te positioneren.

- In de steeg aan de zuidzijde van het hoofdgebouw 
moet rekening gehouden worden met een wat minder 
goed windklimaat klasse D, slecht voor entrees. 
Geadviseerd wordt om de entree naar de 
fietsenberging te verplaatsten naar de binnentuin. 

- Ter plaatse van het terras op het plein aan de zuidwest 
zijde wordt een windklimaat verwacht van klasse B of C. 
Dit is matig tot slecht voor terrassen. Het windklimaat
kan verbeterd worden door het toepassen van luifel of 
parasols op het terras

- Om het windklimaat ter plaatse en het effect en de 
benodigde dimensionering van eventuele verbeter-
maatregelen nauwkeurig te beoordelen, adviseren wij 
een CFD-onderzoek conform de NEN 8100 uit te voeren


