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INLEIDING

1.1
AANLEIDING
Buro SRO is door Kamstra Architecten BNA verzocht om een bezonningsstudie op te stellen voor de
verbouw aan de Frans van Mierisstraat 59 in de gemeente Amsterdam. Het ontwerp voor de verbouwing is uitgewerkt door Kamstra Architecten. Gekeken wordt in hoeverre er een verslechtering
optreedt van de bezonning van de gebouwen in omgeving.
1.2
LANDELIJKE NORMEN
Voor bezonningstudies gelden geen wettelijk vastgestelde normen. In het kader van de Wet
ruimtelijke ordening dient bij wijziging van een planologische situatie, bijvoorbeeld ten behoeve
van nieuwbouw, in het besluit gemotiveerd te worden of de wijziging ruimtelijk acceptabel is. De
wet gebruikt hiervoor de term goede ruimtelijke onderbouwing. Een planologisch besluit, zoals
een bestemmingsplan of een projectbesluit, dient voorzien te zijn van een dergelijke onderbouwing. Afhankelijk van de opgave kan het wenselijk zijn om een bezonningstudie toe te voegen aan
een bestemmingsplan of projectbesluit.
Voor zowel de toepassing als de inhoud van een bezonningstudie bestaat derhalve geen directe
wettelijke basis. Bezonningstudies worden echter veel toegepast om inzicht te krijgen op de bezonningseffecten en vormen ook de basis voor planschaderisicoanalyses.
Voor de inhoud wordt landelijk veelal gebruik gemaakt van de zogenaamde ‘TNO-norm’. De ‘TNONorm’ bevat een aantal uitgangspunten voor de mate van bezonning en tijdstippen die algemeen
gehanteerd worden. In deze studie wordt aangesloten bij deze norm (zie ook paragraaf 1.2.4.).
Er zijn meerdere mogelijkheden voor het uitwerken van een bezonningstudie. Door gebruik te
maken van een bezonningsdiagram, een maquette op een bezonningstafel of door middel van een
3D computermodel. Tegenwoordig wordt veelal gewerkt met een computermodel.
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UITGANGSPUNTEN

2.1
OPZET 3D MODEL
Voor deze studie is gebruik gemaakt van het 3D model van het gebouw, opgesteld op basis van de
uitwerking van het architectenbureau. Het model is geïmplementeerd in een 3D omgeving rondom
het betreffende object. De 3D omgeving is door Buro SRO gegenereerd in het programma Sketchup. Als ondergrond van de 3D omgeving is gebruik gemaakt van de Basisregistratie Topografie,
zoals deze verstrekt is door de het kadaster. De bouwmassa’s zijn vervolgens op basis van visuele
waarnemingen ter plaatse en door middel van luchtfoto’s bepaald.
2.2
BEOORDELINGSMOMENTEN (TIJDSTIPPEN)
Voor de vergelijking van de schaduwwerking in de bestaande en de toekomstige situatie is gekeken
op de dagen 21 maart en 21 september (gelijke zonnestand) en op 21 juni (hoogste zonnestand)
en 21 december (laagste zonnestand). Op deze dagen is bepaald hoeveel zon in de huidige situatie
aanwezig is en hoeveel zon in de toekomstige situatie nog aanwezig zal zijn. Bij de afbeeldingen
van het 3D model is telkens per datum voor iedere twee uur, voor zover relevant, een weergave
van de bezonning gegeven.

2.3
TNO-NORM
Er is een lichte- en een strenge- ‘TNO-norm’ geformuleerd. Landelijk wordt enkel de lichte norm
gehanteerd (Den-Haag heeft eeen eigen aangepaste norm opgesteld, welke in deze studie niet
relevant is). De ‘TNO-normen’ geven een richtlijn of er sprake is van voldoende bezonning en of er
sprake is van goede bezonning. De normen zijn in principe gericht op de bezonning door een raam
in de woonkamer. De norm is echter ook te gebruiken om te bepalen of er voldoende bezonning is
op balkons, tuinen en/of andere buitenruimtes.
De TNO-Norm:
Voldoende bezonning (lichte norm): Ten minste 2 mogelijke bezonningsuren per dag in de periode
van 19 februari tot 21 oktober (gedurende 8 maanden) in het midden vensterbank binnenkant
raam.
Goede bezonning (strenge norm): Ten minste 3 mogelijke bezonningsuren per dag in de periode 21
januari tot en met 22 november (gedurende 10 maanden) in het midden vensterbank binnenkant
raam.
De ‘TNO-norm’ geeft voor tuinen, dakterrassen en balkons geen ijkpunt, zoals bij ramen, waaraan
bepaald wordt of er sprake is van schaduw of van zon. In deze beoordeling is uitgegaan van zon op
de gevel en dakterras, zodanig dat 50% van het betreffende vlak zon heeft.

bestaand 21 maart 08:00

nieuw 21 maart 08:00

bestaand 21 maart 10:00

nieuw 21 maart 10:00

bestaand 21 maart 12:00

nieuw 21 maart 12:00

bestaand 21 maart 14:00

nieuw 21 maart 14:00

bestaand 21 maart 16:00

nieuw 21 maart 16:00

bestaand 21 maart 18:00

nieuw 21 maart 18:00

bestaand 21 maart 20:00

nieuw 21 maart 20:00

bestaand 21 juni 08:00

nieuw 21 juni 08:00

bestaand 21 juni 10:00

nieuw 21 juni 10:00

bestaand 21 juni 12:00

nieuw 21 juni 12:00

bestaand 21 juni 14:00

nieuw 21 juni 14:00

bestaand 21 juni 16:00

nieuw 21 juni 16:00

bestaand 21 juni 18:00

nieuw 21 juni 18:00

bestaand 21 juni 20:00

nieuw 21 juni 20:00

bestaand 21 september 08:00

nieuw 21 september 08:00

bestaand 21 september 10:00

nieuw 21 september 10:00

bestaand 21 september 12:00

nieuw 21 september 12:00

bestaand 21 september 14:00

nieuw 21 september 14:00

bestaand 21 september 16:00

nieuw 21 september 16:00

bestaand 21 september 18:00

nieuw 21 september 18:00

bestaand 21 september 20:00

nieuw 21 september 20:00

bestaand 21 december 08:00

nieuw 21 december 08:00

bestaand 21 december 10:00

nieuw bestaand 21 december 10:00

bestaand 21 december 12:00

nieuw 21 december 12:00

bestaand 21 december 14:00

nieuw 21 december 14:00

bestaand 21 december 16:00

nieuw 21 december 16:00

bestaand 21 december 18:00

nieuw 21 december 18:00

bestaand 21 december 20:00

nieuw 21 december 20:00
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CONCLUSIE

Voor de beoordeling in hoeverre de bezonning afneemt op de onderzochte punten is het plan
met de omgeving in Sketch-up gemodelleerd. De onderzochte tijdstippen zijn conform landelijke
standaarden.
In het voorjaar treedt in de ochtend en in de tweede helft van de middag een verslechtering op
van de bezonning van de percelen in de omgeving van nr. 59. Aan het begin van de ochtend werpt
het verbouwde pand een grotere schaduw op het dak van nr. 61. Omstreeks 10:00 ontvangen de
gevels aan de overzijde (nrs. 40 t/m 44) minder zon. Vanaf halverwege de middag zorgt de toevoeging aan het gebouw voor meer schaduw op het dak en de balkons van de oosterburen. Dit is
nadelig voor het aanwezige dakterras. Door de sloop van de aanbouw heeft de achtertuin van nr.
57 meer zonlicht.
Tijdens de zomermaanden is aan het begin van de ochtend en tegen de avond sprake van een
verslechtering van de bezonningssituatie. ‘s Morgens hebben de buren ten westen van het betreffende pand meer schaduw op het dak. In tegenstelling tot nr. 57 is die niet in gebruik als buitenruimte. Tussen 16:00 en 18:00 ontvangen de achtertuin, het dakterras en de balkons van de oosterburen minder zonlicht.
Gedurende de herfstperiode is vanwege de nieuwe situatie sprake van minder zon in de ochtend
in het tweede deel van de middag. ‘s Ochtends hebben de gevels aan de overkant van de straat
minder zon. Vanaf 14:00 verslechterd de bezonning van de achtertuin, balkons en het dakterras
van nr. 57.
‘s Winters is vanaf het middag uur tot aan de avond sprake van een afname van de bezonning van
de gevels en de balkons aan de overzijde van de straat en de buitenruimten van de oosterburen
(nr. 57).
In zijn algemeenheid kan geconcludeerd worden dat er voor de twee naastgelegen panden en de
overburen een vermindering van de bezonning zal optreden. Voor de percelen in de omgeving van
het betreffende pand geldt dat op de vlakken waar bezonning toetreedt, deze vlakken na de verbouw voldoen aan de strenge ´TNO-norm`.
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