
 

 
 

 
 
 
 
BEZONNINGSTUDIES DE SCHALOEN 
 
 
Voor project de Schaloen zijn twee bezonningstudies uitgevoerd. De eerste studie geeft een 
beeld van de schaduwwerking door het jaar heen.  
Hierbij zijn de volgende data’s uitgewerkt: 

21 maart 
21 juni  
21 september 
21 december 

 
De tweede studie is opgezet om aan te tonen dat wordt voldaan aan de eisen gesteld door 
gemeente Den Haag.  
 
Bij bezonningsstudies wordt er gekeken naar de bezonning op verschillende momenten op 
de dag. Deze studies beginnen bij de ochtendzon. Vanzelfsprekend is de schaduwwerking ’s 
ochtends groter dan later op de dag omdat de zon dan simpelweg lager staat. De bezonning 
wordt voor meerdere momenten op de dag uitgerekend, eindigend bij de avondzon. Voor 
ieder maatgevend moment wordt allereerst de conclusie gegeven. Daarna worden de 
begeleidende beelden getoond.   



 

 
Bezonningstudie 1 
21 maart 
21 juni  
21 september 
21 december 
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BEOORDELING 21 MAART

De diagrammen laten zien dat door de hogere bebouwing in de 

nieuwe situatie er in de ochtend meer schaduw valt aan de noord-

westzijde door het hogere bouwdeel aan de Cannenburglaan. Deze 

schaduw valt op gedeelten van de achtergevels (zuidkant) van het 

rijtje grondgebonden woningen in het noordelijk deel van het plan-

gebied. 

Voor de 2 kortere rijtjes grondgebonden woningen is dit van korte 

duur (tussen ca. 9.30 en 11.30 uur). 

Later in de ochtend trekken de schaduwen zich terug waardoor al-

leen de kerk rond 12 uur in de schaduw ligt. De schaduwen vallen 

op dit tijdstip vallen vooral op openbaar gebied van de Loevestein-

laan en Cannenburglaan. Binnen het plangebied is er vanaf tijdstip 

tussen 12.00 en 15.00 nauwelijks schaduwwerking op omliggende 

gebouwen. Later in de middag zal er door de verschuivende zon-

nerichting vanuit het westen en de lagere zonnestand schaduw-

werking optreden op de bouwblokken aan de noordzijde van de 

Loevesteinlaan. Dit betekent dat er in het voorjaar in de ochtend en 

in de late middag effect is op de bezonning van enkele omliggende 

bestaande gebouwen.  
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ARCHITECTENBURO JMW
DR. PAUL JANSSENWEG 151 5026 RH TILBURG
TEL.31(0)13.5800129

Nieuwbouw appartementen Moerwijkso

14-12-2020253-sol-02

21-03 09h
bestaand nieuw

21-03 09h

21 MAART 09.00 uur
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ARCHITECTENBURO JMW
DR. PAUL JANSSENWEG 151 5026 RH TILBURG
TEL.31(0)13.5800129

Nieuwbouw appartementen Moerwijk

14-12-2020253-sol-03

21-03 10h
bestaand nieuw

21-03 10h

21 MAART 10.00 uur



10

21 MAART 11.00 uur
ARCHITECTENBURO JMW
DR. PAUL JANSSENWEG 151 5026 RH TILBURG
TEL.31(0)13.5800129

Nieuwbouw appartementen Moerwijk

14-12-2020253-sol-04

21-03 11h
bestaand nieuw

21-03 11h
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21 MAART 12.00 uur
ARCHITECTENBURO JMW
DR. PAUL JANSSENWEG 151 5026 RH TILBURG
TEL.31(0)13.5800129

Nieuwbouw appartementen Moerwijk

14-12-2020253-sol-05

21-03 12h
bestaand nieuw

21-03 12h
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21 MAART 15.00 uur
ARCHITECTENBURO JMW
DR. PAUL JANSSENWEG 151 5026 RH TILBURG
TEL.31(0)13.5800129

Nieuwbouw appartementen Moerwijk

14-12-2020253-sol-06

21-03 15h
bestaand nieuw

21-03 15h
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21 MAART 17.30 uur
ARCHITECTENBURO JMW
DR. PAUL JANSSENWEG 151 5026 RH TILBURG
TEL.31(0)13.5800129

Nieuwbouw appartementen Moerwijk

14-12-2020253-sol-0

21-03 1 .30h
bestaand nieuw

21-03 1 .30h
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21 MAART 15.00 uur
ARCHITECTENBURO JMW
DR. PAUL JANSSENWEG 151 5026 RH TILBURG
TEL.31(0)13.5800129

Nieuwbouw appartementen Moerwijk

14-12-2020253-sol-06

21-03 15h
bestaand nieuw

21-03 15h
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21 MAART 17.30 uur
ARCHITECTENBURO JMW
DR. PAUL JANSSENWEG 151 5026 RH TILBURG
TEL.31(0)13.5800129

Nieuwbouw appartementen Moerwijk

14-12-2020253-sol-0

21-03 1 .30h
bestaand nieuw

21-03 1 .30h
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BEOORDELING 21 JUNI

Op 21 juni staat de zon het hoogst. De diagrammen laten zien dat 

er in de ochtend door de hogere bebouwing in de nieuwe situatie 

er geen effect is op de bezonning van gebouwen en slechts een 

zeer beperkt effect op de bezonning van de achtertuinen van de 

bestaande grondgebonden woningen in het noordelijk deel. Overige 

schaduw valt op openbaar gebied. 

Gedurende de rest van de dag tussen 10.00 uur en ca. 18.00 zijn 

er geen nadelige effecten op de bezonning van omliggende panden. 

Vanaf ongeveer 18.00 uur hebben de gebouwen (een woongebouw, 

een tandartpraktijk en een loods) direct ten zuiden van de ontwik-

keling aan de Hillenraadweg last van schaduwwerking.

Op het oostelijk deel van het woongebouw valt meer schaduw in de 

nieuwe situatie. Voor het westelijk deel blijft de situatie hetzelfde 

en zijn er geen nadelige efecten.  
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21 JUNI 9.00
ARCHITECTENBURO JMW
DR. PAUL JANSSENWEG 151 5026 RH TILBURG
TEL.31(0)13.5800129

Nieuwbouw appartementen Moerwijk

14-12-2020253-sol-08

bestaand nieuw
21-0 09h 21-0 09h
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21 JUNI  10.00
ARCHITECTENBURO JMW
DR. PAUL JANSSENWEG 151 5026 RH TILBURG
TEL.31(0)13.5800129

Nieuwbouw appartementen Moerwijk

14-12-2020253-sol-09

bestaand nieuw
21-0 10h 21-0 10h
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ARCHITECTENBURO JMW
DR. PAUL JANSSENWEG 151 5026 RH TILBURG
TEL.31(0)13.5800129

Nieuwbouw appartementen Moerwijk

14-12-2020253-sol-10

bestaand nieuw
21-0 11h 21-0 11h

21 JUNI 11.00
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ARCHITECTENBURO JMW
DR. PAUL JANSSENWEG 151 5026 RH TILBURG
TEL.31(0)13.5800129

Nieuwbouw appartementen Moerwijk

14-12-2020253-sol-11

bestaand nieuw
21-0 12h 21-0 12h

21 JUNI  12.00
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ARCHITECTENBURO JMW
DR. PAUL JANSSENWEG 151 5026 RH TILBURG
TEL.31(0)13.5800129

Nieuwbouw appartementen Moerwijk

14-12-2020253-sol-13

bestaand nieuw
21-0 14h 21-0 14h

21 JUNI  14.00
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ARCHITECTENBURO JMW
DR. PAUL JANSSENWEG 151 5026 RH TILBURG
TEL.31(0)13.5800129

Nieuwbouw appartementen Moerwijk

14-12-2020253-sol-14

bestaand nieuw
21-0 15h 21-0 15h

21 JUNI  15.00
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ARCHITECTENBURO JMW
DR. PAUL JANSSENWEG 151 5026 RH TILBURG
TEL.31(0)13.5800129

Nieuwbouw appartementen Moerwijk

14-12-2020253-sol-15

bestaand nieuw
21-0 18h 21-0 18h

21 JUNI  18.00
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ARCHITECTENBURO JMW
DR. PAUL JANSSENWEG 151 5026 RH TILBURG
TEL.31(0)13.5800129

Nieuwbouw appartementen Moerwijk

14-12-2020253-sol-16

bestaand nieuw
21-0 20h 21-0 20h

21 JUNI 20.00
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BEOORDELING 21 SEPTEMBER

21 september kent in principe een zelfde uitkomt als 21 maart, 

met dien verstande dat er een uur tijdsverschil in de beelden zit 

door het verschil in zomer- en wintertijd. 

De diagrammen laten zien dat door de hogere bebouwing in de 

nieuwe situatie er in de ochtend meer schaduw valt aan de noord-

zijde door het hogere bouwdeel aan de Cannenburglaan. Deze scha-

duw valt op gedeelten van de achtergevels (zuidkant) van het rijtje 

grondgebonden woningen in het noordelijk deel van het plangebied. 

Voor de 2 kortere rijtjes grondgebonden woningen is dit van kortere 

duur (tussen ca. 09.00 en 11.00 uur). 

Daarnaast is er op het hoge gebouw aan Polanenhof in de ochtend 

schaduwwerking. Dit is van korte duur. Nog voor 10.00 uur is het 

effect verdwenen en valt de scahduw op openbaar gebied.  

Later in de ochtend trekken de schaduwen zich terug waardoor al-

leen de kerk rond 12 uur in de schaduw ligt. De schaduwen vallen 

op dit tijdstip vooral op openbaar gebied van de Loevesteinlaan en 

Cannenburglaan. Binnen het plangebied is er vanaf tijdstip tussen 

12.00 en 15.00 nauwelijks schaduwwerking op omliggende gebou-

wen. Later in de middag zal er door de verschuivende zonnerichting 

vanuit het westen en de lagere zonnestand schaduwwerking optre-

den op de bouwblokken aan de noordzijde van de Loevesteinlaan. 

Dit betekent dat er in het voorjaar in de ochtend en in de late 

middag effect is op de bezonning van enkele omliggende bestaan-

de gebouwen.  
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21 SEPTEMBER 9.00 uur
ARCHITECTENBURO JMW
DR. PAUL JANSSENWEG 151 5026 RH TILBURG
TEL.31(0)13.5800129

Nieuwbouw appartementen Moerwijk

14-12-2020253-sol-1

bestaand nieuw
21-09 09h 21-09 09h
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21 SEPTEMBER 10.00 uur
ARCHITECTENBURO JMW
DR. PAUL JANSSENWEG 151 5026 RH TILBURG
TEL.31(0)13.5800129

Nieuwbouw appartementen Moerwijk

14-12-2020253-sol-18

bestaand nieuw
21-09 10h 21-09 10h
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21 SEPTEMBER 11.00 uur
ARCHITECTENBURO JMW
DR. PAUL JANSSENWEG 151 5026 RH TILBURG
TEL.31(0)13.5800129

Nieuwbouw appartementen Moerwijk

14-12-2020253-sol-19

bestaand nieuw
21-09 11h 21-09 11h
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21 SEPTEMBER 12.00 uur
ARCHITECTENBURO JMW
DR. PAUL JANSSENWEG 151 5026 RH TILBURG
TEL.31(0)13.5800129

Nieuwbouw appartementen Moerwijk

14-12-2020253-sol-20

bestaand nieuw
21-09 12h 21-09 12h
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21 SEPTEMBER 15.00 uur
ARCHITECTENBURO JMW
DR. PAUL JANSSENWEG 151 5026 RH TILBURG
TEL.31(0)13.5800129

Nieuwbouw appartementen Moerwijk

14-12-2020253-sol-21

bestaand nieuw
21-09 15h 21-09 15h



33

21 SEPTEMBER 17.30 uur
ARCHITECTENBURO JMW
DR. PAUL JANSSENWEG 151 5026 RH TILBURG
TEL.31(0)13.5800129

Nieuwbouw appartementen Moerwijk

14-12-2020253-sol-22

bestaand nieuw
21-09 1 .30h 21-09 1 .30h
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BEOORDELING 21 DECEMBER

Op 21 december, de kortste dag van het jaar, is er vanwege de lage 

zonnestand tot een uur of 10 nauwelijks directe zoninval op de 

omliggende gebieden. Dit geldt zowel voor de bestaande als in de 

nieuwe situatie. 

Later op de dag vanaf 11.00 uur valt er in de nieuwe situatie scha-

duw op bebouwing aan de overzijde van de Loevestijn en de kopge-

bouwen aan van de Cannenburglaan.

Pas om 15.00 uur valt er wat meer schaduw op delen van de be-

bouwing van de overzijde van de Loevensteinlaan. 



36

21 DECEMBER 9.30 uur
ARCHITECTENBURO JMW
DR. PAUL JANSSENWEG 151 5026 RH TILBURG
TEL.31(0)13.5800129

Nieuwbouw appartementen Moerwijk

14-12-2020253-sol-23

bestaand nieuw
21-12 09.30h 21-12 09.30h
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21 DECEMBER 11.00 uur
ARCHITECTENBURO JMW
DR. PAUL JANSSENWEG 151 5026 RH TILBURG
TEL.31(0)13.5800129

Nieuwbouw appartementen Moerwijk

14-12-2020253-sol-24

bestaand nieuw
21-12 11h 21-12 11h
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21 DECEMBER 12.00 uur
ARCHITECTENBURO JMW
DR. PAUL JANSSENWEG 151 5026 RH TILBURG
TEL.31(0)13.5800129

Nieuwbouw appartementen Moerwijk

14-12-2020253-sol-25

bestaand nieuw
21-12 12h 21-12 12h
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21 DECEMBER 15.00 uur
ARCHITECTENBURO JMW
DR. PAUL JANSSENWEG 151 5026 RH TILBURG
TEL.31(0)13.5800129

Nieuwbouw appartementen Moerwijk

14-12-2020253-sol-26

bestaand nieuw
21-12 15h 21-12 15h



 

Bezonningstudie 2 
Conform eisen gemeente Den Haag 
(het complete rapport zal aanwezig zijn bij bestemmingsplan) 
 

Haagse Bezonningsnorm  

Hoewel voor bezonning geen wettelijke richtlijnen bestaan hanteert de gemeente Den Haag een zelf 
ontwikkelde richtlijn (RIS 170509). Voor de woonruimte wordt dan uit gegaan van de zogenaamde Haagse 
bezonningsnorm.  

Wijze van berekening en hantering Deze omvat de volgende criteria:  

1. Tenminste 2 mogelijke bezonningsuren per dag in periode 19 februari (/ 21 oktober) bij een minimale 
zonshoogte van 10 graden;  

2. Meting van de bezonning op 0,75 meter hoogte in het midden van de voor- en achtergevels (van de 
onderste woonlaag) van woningen in de directe omgeving van de nieuwbouw. De duur moet bij elkaar 
worden opgeteld.  

Hierbij gelden de volgende aanvullingen:  

• Geen verslechtering bij situaties minder dan 2 mogelijke zonuren.  
• Bij dakopbouwen: maximale afname bezonning van 50% (excessenregeling) ook als er meer dan 2:00 

uur bezonning mogelijk is.  
• De norm is ook van toepassing op openbare en semi-openbare ruimten met een recreatieve functie, 

buitenruimten bij scholen en kindercentra, maar niet op de openbare weg;  
• De norm is niet van toepassing op buitenruimten (balkons, tuinen), bijgebouwen of ondergeschikte 

aan- en uitbouwen van woningen;  
• De rapportage bevat beschaduwing in beeld (2 dimensionaal of 3 dimensionaal), in tabelvorm en in 

tekst met betrekking tot de bestaande en nieuwe situatie op 19 februari;  
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19-feb-9:00 uur (bestaande situatie) 19-feb-9:00 uur (geplande situatie) 

  
19-feb-10:00 uur (bestaande situatie) 19-feb-10:00 uur (geplande situatie) 

  
19-feb-11:00 uur (bestaande situatie) 19-feb-11:00 uur (geplande situatie) 

  
19-feb-12:00 uur (bestaande situatie) 19-feb-12:00 uur (geplande situatie) 
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19-feb-13:00 uur (bestaande situatie) 19-feb-13:00 uur (geplande situatie) 

  
19-feb-14:00 uur (bestaande situatie) 19-feb-14:00 uur (geplande situatie) 

  
19-feb-15:00 uur (bestaande situatie) 19-feb-15:00 uur (geplande situatie) 

  
19-feb-16:00 uur (bestaande situatie) 19-feb-16:00 uur (geplande situatie) 
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21-okt-10:00 uur (bestaande situatie) 21-okt-10:00 uur (geplande situatie) 

  
21-okt-11:00 uur (bestaande situatie) 21-okt-11:00 uur (geplande situatie) 

  
21-okt-12:00 uur (bestaande situatie) 21-okt-12:00 uur (geplande situatie) 

  
21-okt-13:00 uur (bestaande situatie) 21-okt-13:00 uur (geplande situatie) 
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21-okt-14:00 uur (bestaande situatie) 21-okt-14:00 uur (geplande situatie) 

  
21-okt-15:00 uur (bestaande situatie) 21-okt-15:00 uur (geplande situatie) 

  
21-okt-16:00 uur (bestaande situatie) 21-okt-16:00 uur (geplande situatie) 

  
21-okt-17:00 uur (bestaande situatie) 21-okt-17:00 uur (geplande situatie) 
 
 



 

 

Resultaten 

 

Toetsing aan de Haagse bezonningsnorm (19 februari)  

 

• Locatie 1 (eensgezinswoningen Hillenraadweg): Omdat dit een kritische locatie betreft is de 
bezonningsduur per woning gespecificeerd. Uit de berekeningen in tabel 3 blijkt dat op alle 
woningen tenminste 2 uur bezonning mogelijk in de geplande situatie. Kortom er wordt voldaan.  

 

• Locatie 2: De bezonningsduur neemt op de meest ongunstige plek af van 6,9 uur naar 5,6 uur. 
Kortom er blijft meer dan 2 uur bezonning mogelijk (zie bijlage 2, p.14).  

• Locatie 3: De bezonningsduur op vrijwel alle meetpunten blijft onveranderd (geen verslechtering) 
en eveneens meer dan 2 uur bezonning blijft mogelijk (zie bijlage 2, p.15).  

• Locatie 4: De bezonningsduur neemt af van 7,7 uur naar 4,8 uur. (zie bijlage 2, p.16). 
 

Kortom er blijkt dat in zowel de bestaande als nieuwbouwsituatie van het plan De Schaloen dat alle 
onderzochte woningen voldoen aan de door de gemeente gestelde bezonningsrichtlijn.  

 

 

 


