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1. INLEIDING
In concept rapport WO 196-1 d.d. 24 december 2008 zijn de resultaten vastgelegd van
het windtunnelonderzoek naar het te verwachten windklimaat in de geplande omgeving
van het Amstelstation te Amsterdam.
Naar aanleiding van wijzigingen van het stedenbouwkundig programma is een
aanvullend windtunnelonderzoek uitgevoerd aan de hand van een actualisatie van de
maquette. Doel van het onderzoek was het te verwachten windklimaat in de nieuw
geplande bebouwingssituatie vast te stellen. Op basis van de eerste meetresultaten zijn
in overleg met de opdrachtgever enkele aanvullende metingen verricht met betrekking tot
windafschermende maatregelen.
In voorliggend rapport worden de meetresultaten van het in juli / augustus 2009
uitgevoerde windtunnelonderzoek beschreven. Voor de opzet van het onderzoek en de
normstelling wordt verwezen naar het vorige rapport, WO 196-1.
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2. MEETRESULTATEN
De meetresultaten van de 4 onderzochte bebouwingssituaties worden weergegeven in de
bijgevoegde figuren. Onderstaand wordt een korte beoordeling gegeven van het te
verwachten windklimaat rondom de bebouwing binnen het plangebied. De beschrijving is
voornamelijk gericht op gebieden die qua windklimaat om nadere aandacht vragen.
De resultaten van de metingen op dakniveau van de nieuwbouw zijn opgenomen in de
bijgevoegde figuren 7 t/m 10. Deze meetresultaten zijn ter informatie weergegeven en
worden niet nader beschreven.

2.1. Basismeting

Maquettefoto basissituatie

Situatie:

Maquettefoto basissituatie

Stedenbouwkundige situatie, stand van ontwikkeling: juli 2009

Meetresultaten: Figuur 2 (overzicht meetpunten figuur 1)
Beoordeling:
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Binnen het plangebied zijn er 3 aandachtsgebieden met betrekking tot
het te verwachten windklimaat:
1. bij de noordwestelijke gebouwhoek van de hoge toren van blok A is
plaatselijk, onder het overstek, sprake van een slecht windklimaat.
Voor de gevels van de toren is verder een goed windklimaat te
verwachten. De grote windsnelheidsverschillen bij het passeren van
de gebouwhoek zijn enigszins kritisch. Op enige afstand van de toren
wordt het te verwachten windklimaat als matig beoordeeld.
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2. In de omgeving van de toren van blok D is eveneens plaatselijk een
slecht windklimaat te verwachten. Op één van de meetpunten, aan
de zuidzijde van de toren, is sprake van beperkt risico op
windgevaar. Opgemerkt dient te worden dat de meetpunten (ten
dele) gesitueerd zijn in een gebied dat niet door voetgangers en
fietsers betreden wordt. Ook hier geldt dat het windklimaat op enige
afstand van de hoogbouw als matig beoordeeld wordt. Ter plaatse
van het busstation is een matig tot goed windklimaat te verwachten.
3. Ten oosten van blok D (zijde Julianalaan) is nabij het overstek een
slecht windklimaat te verwachten. Tevens is sprake van beperkt
risico op windgevaar.
In de verdere omgeving is overwegend sprake van een goed windklimaat.
Naar aanleiding van de boven beschreven meetresultaten zijn door de
stedenbouwkundige diverse (mogelijke) wijzigingen van de bebouwing en begroeiing
aangegeven. Stapsgewijs zijn de wijzigingen in de windtunnel onderzocht. De resultaten
van het aanvullende onderzoek worden onderstaand beschreven.
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2.2. Variant 1

Maquettefoto blok A

Maquettefoto blok D

Situatie:

Aanpassingen conform gegevens Andries Geerse stedenbouwkundige bv
d.d. 23 juli 2009:
•

aangepast overstek laagbouw blok D;

•

plaatselijke verlaging laabouwdeel blok D;

•

overstek toren D doorgezet aan noordzijde;

•

positie bouwdeel D aangepast (i.v.m. afwijking in schaalmodel
basissituatie);

•

terreinovergang tussen Julianalaan en busstation aangepast;

•

overstek hoogste toren blok A aangepast en luifel toegevoegd;

•

oriëntatie lagere toren blok A 90° gewijzigd;

•

bouwdeel ten oosten van blok C vervallen (voorheen blok H);

•

extra begroeiing.

Meetresultaten: Figuur 4 (overzicht meetpunten figuur 3)
Beoordeling:

Het effect van de aanpassing bij de hoogbouw van blok A is beperkt maar
positief. Met 19,8% blijft de hinderkans net binnen beoordeling matig.
De aanpassing van de positionering van blok D kan wat afwijking geven
van de meetresultaten in relatie tot de basismeting. Dit en de wijzigingen
aan de westzijde van blok D (zijde hoogbouw) hebben echter geen
significante verandering van het lokale windklimaat tot gevolg. Er blijft
plaatselijk een ongunstige windsituatie te verwachten.
Aan de oostzijde van blok D hebben de aanpassing van het overstek en
de terreininrichting wel een aanzienlijk gunstig effect op het plaatselijke
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windklimaat. De in de basismeting vastgestelde aandachtspunten komen
in deze situatie niet meer terug, op alle meetpunten in omgeving van het
overstek is een goed windklimaat te verwachten. Er mag vanuit worden
gegaan dat vooral de aanpassing van de maatvoering van het overstek
verantwoordelijk is voor deze wijzigingen.
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2.3. Variant 2

Maquettefoto blok D

Maquettefoto blok D

Situatie:

Aanpassingen conform gegevens Andries Geerse stedenbouwkundige bv
d.d. 23 juli 2009:
•

bij de zuidwestelijke gebouwhoek van de hoogbouw van blok D is
een windscherm in het schaalmodel opgenomen; de hoogte van het
scherm bedraagt 3,5 meter;

•

aanpassing overstek oostzijde blok D; een deel van de zijgevels is
van half open materiaal vervaardigd;

•

verder als variant 1.

Meetresultaten: Figuur 5
Beoordeling:

Het geprojecteerde windscherm aan de zuidzijde van de hoogbouw van
blok D schermt de gebouwhoek goed af, het windklimaat wordt als matig
tot goed beoordeeld. Aan de west- en noordzijde van de toren heeft het
scherm geen noemenswaardig effect, er blijft plaatselijk een slecht
windklimaat te verwachten.
Het windklimaat aan de oostzijde van blok D wordt vrijwel niet beïnvloed
door de wijziging van het overstek. Er blijft sprake van een goed
windklimaat.
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2.4. Variant 3

Maquettefoto blok D

Situatie:

Maquettefoto blok A

Aanpassingen conform gegevens Andries Geerse stedenbouwkundige bv
d.d. 23 juli 2009 en 4 augustus 2009:
•

in de hoogbouw van blok D is een opening gemaakt ter grootte van 3
bouwlagen (zie afbeeldingen);

•

ook in de hoge toren van blok A is een opening aangebracht maar
dan over de helft van de oppervlakte van 3 bouwlagen (zie
afbeeldingen);

•

verder als variant 2.

Meetresultaten: Figuur 6
Beoordeling:

De opening is de toren van blok D zorgt ervoor dat de valwind van de
toren voor een groot deel op hoger niveau afgevoerd wordt. De
hinderkans ter plaatse van de meetpunten in de omgeving van de
hoogbouw neemt hierdoor aanzienlijk af. Op geen van de meetpunten
rondom blok D is nu nog sprake van een slecht windklimaat.
Het windklimaat ter plaatse van de gebouwhoek van de toren van blok A
wordt eveneens in positieve zin beïnvloed door het creëren van een
opening in het gebouw. De hinderkans bij de hoek zakt van 19,8% naar
14,0%. Het windklimaat blijft hiermee binnen beoordelingscategorie
matig.
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Meetpunten

Figuur 1

Blok C
Blok A

Amstelstation, Amsterdam
Meetpuntnummering en categorie-indeling (situatie juli 2009)

Blok B

Julianalaan

Station Amstel

Geplande bebouwingssituatie juli 2009
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= matig windklimaat (loopgebied: 10.0 - 20.0; slentergebied: 5.0 - 10.0)
= slecht windklimaat (loopgebied: ≥20.0; slentergebied: ≥10.0)
= beperkt risico loopgebied
= overschrijding gevaarcriterium / beperkt risico slentergebied
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Figuur 2

Blok C
Blok A

Amstelstation, Amsterdam
Overschrijdingspercentage volgens NEN8100
Geplande bebouwingssituatie stand van ontwikkeling juli 2009
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Station Amstel
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Meetpunten

Figuur 3

Blok C
Blok A

Amstelstation, Amsterdam
Meetpuntnummering en categorie-indeling (situatie variant 1-3)

Blok B

Julianalaan

Station Amstel
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= goed windklimaat (loopgebied: <10.0; slentergebied: <5.0)
= matig windklimaat (loopgebied: 10.0 - 20.0; slentergebied: 5.0 - 10.0)
= slecht windklimaat (loopgebied: ≥20.0; slentergebied: ≥10.0)
= beperkt risico loopgebied
= overschrijding gevaarcriterium / beperkt risico slentergebied
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Variant 1

Figuur 4

Blok C
Blok A

Amstelstation, Amsterdam
Overschrijdingspercentage volgens NEN8100
Variant 1 conform gegevens 23 juli 2009

Blok B

Julianalaan

Station Amstel
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50% open

scherm h=3,5m.

Blok D

= goed windklimaat (loopgebied: <10.0; slentergebied: <5.0)
= matig windklimaat (loopgebied: 10.0 - 20.0; slentergebied: 5.0 - 10.0)
= slecht windklimaat (loopgebied: ≥20.0; slentergebied: ≥10.0)
= beperkt risico loopgebied
= overschrijding gevaarcriterium / beperkt risico slentergebied
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Variant 2

Figuur 5

Blok C
Blok A

Amstelstation, Amsterdam
Overschrijdingspercentage volgens NEN8100
Variant 2 conform gegevens 23 juli 2009

Blok B

Julianalaan

Station Amstel

2

1

scherm h=3,5m.

Opening (zie impressie 1)
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Blok D

= goed windklimaat (loopgebied: <10.0; slentergebied: <5.0)
= matig windklimaat (loopgebied: 10.0 - 20.0; slentergebied: 5.0 - 10.0)
= slecht windklimaat (loopgebied: ≥20.0; slentergebied: ≥10.0)
= beperkt risico loopgebied
= overschrijding gevaarcriterium / beperkt risico slentergebied

Blok A

Blok D

Over
zic

laan
an a
J uli

WA 196-1-RA

Variant 3

Figuur 6

Blok C
Blok A

Opening (zie impressie 2)

Amstelstation, Amsterdam
Overschrijdingspercentage volgens NEN8100
Variant 3 conform gegevens 23 juli + 4 augustus 2009

Blok B

Julianalaan

Station Amstel

Geplande bebouwingssituatie juli 2009
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= goed windklimaat (loopgebied: <10.0; slentergebied: <5.0)
= matig windklimaat (loopgebied: 10.0 - 20.0; slentergebied: 5.0 - 10.0)
= slecht windklimaat (loopgebied: ≥20.0; slentergebied: ≥10.0)
= beperkt risico loopgebied
= overschrijding gevaarcriterium / beperkt risico slentergebied
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Figuur 7

Blok C
Blok A

Amstelstation, Amsterdam
Overschrijdingspercentage volgens NEN8100
Geplande bebouwingssituatie juli 2009
- Meetpunten op dakniveau

Blok B

Julianalaan

Station Amstel
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= goed windklimaat (loopgebied: <10.0; slentergebied: <5.0)
= matig windklimaat (loopgebied: 10.0 - 20.0; slentergebied: 5.0 - 10.0)
= slecht windklimaat (loopgebied: ≥20.0; slentergebied: ≥10.0)
= beperkt risico loopgebied
= overschrijding gevaarcriterium / beperkt risico slentergebied
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Variant 1

Figuur 8

Blok C
Blok A

Amstelstation, Amsterdam
Overschrijdingspercentage volgens NEN8100
Variant 1 conform gegevens 23 juli 2009
- Meetpunten op dakniveau

Blok B

Julianalaan

Station Amstel
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Blok D

= goed windklimaat (loopgebied: <10.0; slentergebied: <5.0)
= matig windklimaat (loopgebied: 10.0 - 20.0; slentergebied: 5.0 - 10.0)
= slecht windklimaat (loopgebied: ≥20.0; slentergebied: ≥10.0)
= beperkt risico loopgebied
= overschrijding gevaarcriterium / beperkt risico slentergebied
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Variant 2

Figuur 9

Blok C
Blok A

Amstelstation, Amsterdam
Overschrijdingspercentage volgens NEN8100
Variant 2 conform gegevens 23 juli 2009
- Meetpunten op dakniveau

Blok B

Julianalaan

Station Amstel
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Blok D

= goed windklimaat (loopgebied: <10.0; slentergebied: <5.0)
= matig windklimaat (loopgebied: 10.0 - 20.0; slentergebied: 5.0 - 10.0)
= slecht windklimaat (loopgebied: ≥20.0; slentergebied: ≥10.0)
= beperkt risico loopgebied
= overschrijding gevaarcriterium / beperkt risico slentergebied
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Variant 3

Figuur 10

Blok C
Blok A

Amstelstation, Amsterdam
Overschrijdingspercentage volgens NEN8100
Variant 3 conform gegevens 23 juli + 4 augustus 2009
- Meetpunten op dakniveau

Blok B

Julianalaan

Station Amstel

