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Nieuwbouw MST, schaduwstudie

Schaduwstudie wintersituatie
21 december (kortste dag)
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Nieuwbouw MST, schaduwstudie

Schaduwstudie voorjaar/najaar
21 maart/oktober
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Nieuwbouw MST, schaduwstudie

Schaduwstudie zomersituatie
21 juni (langste dag)
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Nieuwbouw MST, schaduwstudie

Schaduwstudie gevels Haaksbergerstr.
19 februari (idem 21 oktober -00:30 h)



Nieuwbouw MST, schaduwstudie
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Haaksbergerstraat
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Haaksbergerstraat
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Haaksbergerstraat
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Haaksbergerstraat
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Haaksbergerstraat
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Haaksbergerstraat
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Haaksbergerstraat
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Haaksbergerstraat
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Haaksbergerstraat
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Haaksbergerstraat
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Nieuwbouw MST, schaduwstudie
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Haaksbergerstraat



Nieuwbouw MST, schaduwstudie

Schaduwstudie gevels Koningstraat
19 februari (idem 21 oktober -00:30 h)

Vanwege de geringe wijziging van de schaduw is hiervan
de zonnestand per uur i.p.v. per half uur genomen
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Koningstraat
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Koningstraat
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Nieuwbouw MST, schaduwstudie

Schaduwstudie gevels Beltstraat
19 februari (idem 21 oktober -00:30 h)
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Beltstraat
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Schaduwstudie Nieuwbouw MST  

Vanwege een bestemmingsplanwijziging voor de bouw van een nieuw Medisch 

Spectrum Twente, is er door IAA Stedenbouw en Landschap een schaduwstudie 

verricht. Deze laat de schaduwwerking van de gebouwen op hun omgeving zien 

vanuit bovenaanzicht. Van de belangrijkste situaties wordt ook de schaduwstudie van 

de gevels getoond.   

 

Van het bovenaanzicht van het totale plan zijn drie situaties naast elkaar gezet. De 

huidige situatie, de situatie die het vigerende bestemmingsplan toelaat en de 

toekomstige situatie. Van belang hierbij zijn met name de laatste twee situaties, omdat 

hierin inzicht wordt gegeven in de verschillen van het huidige bestemmingsplan ten 

opzichte tot het nieuwe, oftewel de reden waarom dit onderzoek is verricht. De 

huidige situatie is toegevoegd voor de herkenbaarheid van het huidige terrein en om 

de verschillen in beeld te krijgen van de nieuwe situatie ten opzichte van hetgeen 

mensen rondom het plangebied op dit moment ervaren.  

 

Om een overzicht te krijgen van de schaduwwerking door het jaar heen zijn 4 

tijdsmomenten in het jaar genomen die de extremen (kortste en langste dag) en het 

gemiddelde (voorjaar en najaar) weergeven. Gekozen is voor de data 21 december 

(kortste dag), 21 juni (langste dag), 21 maart (voorjaar) en 21 september (najaar). 

Deze laatste twee data leveren identieke gegevens op, waardoor in de bijlage deze als 

één overzicht weergegeven is.  

 

De verhoging van de maximale bouwhoogte aan de noord-oost kant van het 

plangebied, die wordt voorgesteld in het nieuwe bestemmingsplan, geeft een grotere 

schaduwwerking op de omgeving.  Hierdoor komen er minder zonlichturen op de 

omringende gebouwen. Als leidraad voor een goede balans tussen de zonlicht uren en 

een verblijfsruimte wordt door de Gemeente Enschede een uit 1962 vervaardigde 

‘lichte’ norm van TNO aangehouden voor een acceptabel leefmilieu. Deze norm 

wordt als toetsingscriterium gebruikt.  

 

 

De ‘lichte’ TNO-norm: 

Ten minste 2 mogelijke bezonningsuren per dag in de periode van 19 februari – 21 

oktober (gedurende 8 maanden) in midden van de vensterbank aan de binnenkant van 

het raam. 

 

Beschrijving hoogtes in bestaande bestemmingsplan 

Ten aanzien van het totale terrein van het MST, is het toegestaan tot een maximale  

hoogte van 35 meter te bouwen op het middengedeelte van het plangebied. Aan de 

westgrens (Haaksbergerstraat) van het plangebied is tevens een gebied opgenomen 

waar 35 meter toegestaan is. Deze maximale hoogte bevindt zich zo’n 50 meter uit het 

hart van de Koningstraat en gemiddeld 80 meter uit de Beltstraat. Verder is er in het 

overgrote deel van het plangebied een maximum bouwhoogte tot 20 meter toegestaan.  

Deze voornoemde gegevens geven in de ochtend de grootste schaduwval op de 

Haaksbergerstraat, in het middaguur de grootste schaduwval op de Koningstraat en 

aan het eind van de middag de grootste schaduwval op de Beltstraat. 

 



Beschrijving hoogtes in nieuwe bestemmingsplan 

Ten aanzien van het totale terrein van het MST, is het toegestaan tot een maximale  

hoogte van 35 meter te bouwen op het middengedeelte en de noord- oosthoek van het 

plangebied. Deze maximale hoogte bevindt zich aangrenzend aan de Koningstraat en 

zo’n 20 meter uit het hart van de Beltstraat. Het overgrote resterende deel van het 

plangebied heeft een maximale bouwhoogte tot 20 meter.  

Deze voornoemde gegevens geven in de ochtend de grootste schaduwval op de 

Haaksbergerstraat, in het middaguur de grootste schaduwval op de Koningstraat en 

aan het eind van de middag de grootste schaduwval op de Beltstraat.  

 

In het opvolgende onderzoek is er per straat bekeken hoe de schaduwwerking in de 

hiervoor genoemde drie straten (Haaksbergerstraat, Koningstraat en Beltstraat) wijzigt 

na realisatie van de nieuwbouwplannen ten opzichte van het vigerende 

bestemmingsplan. Per straat is benoemd welke bebouwing hiervan hinder zal ervaren. 

Bebouwing welke verblijfsruimten bezitten (woningbouw) zijn onderzocht en worden 

hierbij getoetst aan de ‘lichte norm’, zoals TNO die stelt. Bebouwing welke 

kantoorruimtes bezitten zijn onderzocht, maar worden niet getoetst. Overige 

bebouwing wordt niet verder onderzocht. In de conclusie wordt weergegeven of de 

ontstane situatie acceptabel is. 



Haaksbergerstraat 

 
 

Langs de Haaksbergerstraat staat 3 tot 4 lagen hoge bebouwing met op de begane 

grond winkels en veelal vanaf de eerste verdieping woningen. De woningen zijn 

leidend als verblijfsruimten. 

 

 19 februari 21 oktober 

bestemmingsplan: vigerend nieuw vigerend nieuw 

     

08:30 h - - schaduw plint, 

ten dele tot V1 

schaduw plint 

09:00 h schaduw plint, 

ten dele tot V1 

schaduw plint - - 

10:00 h   volledig zon volledig zon 

10:30 h volledig zon volledig zon   

13:30 h   schaduw schaduw 

14:00 h schaduw schaduw   

 

Conclusie: 

De bestaande woningen aan de Haaksbergerstraat, voldoen aan de ‘lichte norm’  

 



Koningstraat 

 
Langs de Koningstraat staat het Eden Dish Hotel, waarbij in de oost- en west toren 

zich kamers/ appartementen bevinden. In het lager gedeelte bevindt zich het 

congrescentrum, die op de Boulevard 1945 gericht is. Het Eden Dish Hotel beschikt 

over een bouwvergunning voor de realisering van een woontoren met een hoogte van 

128 meter ter plaatse van de huidige laagbouw. Deze toren werpt een schaduw op de 

oost toren welke hoger is dan het nieuwbouw voornemen van het MST met zich 

meebrengt en zal daardoor niet nader onderzocht worden. Relevant voor dit 

onderzoek is daardoor uitsluitend de west toren, daar het congrescentrum geen eisen 

stelt.  

Ten oosten van het Eden Dish Hotel bevindt zich een kantorencomplex waar Ten 

Kate & Huizinga en de Ten Hag groep gevestigd zijn. Deze kantorencomplexen 

stellen geen verdere eisen maar worden wel getoond in het onderzoek. 

 

Eden Dish Hotel – west toren 

 19 februari 21 oktober 

bestemmingsplan vigerend nieuw vigerend nieuw 

     

09:45 h   onderste 3 lagen 

schaduw, verder 

volledig zon 

onderste 5 lagen 

schaduw, verder 

volledig zon  

10:30 h onderste 3 lagen 

schaduw 

onderste 5 lagen 

schaduw  

  

11:15 h    onderste 3 lagen 

schaduw 

11:45 h  onderste 3 lagen 

schaduw 

  

18:00 h   schaduw schaduw 

18:30 h schaduw schaduw   

 



 

Kantorencomplex – zuidgevel (7 lagen hoog) 

 19 februari 21 oktober 

bestemmingsplan

: 

vigerend nieuw vigerend nieuw 

     

08:00 h   bovenste 3 lagen 

zon, overig 

schaduw 

bovenste laag 

zon, overig 

schaduw 

08:30 h bovenste 3 lagen 

zon, overig 

schaduw 

bovenste laag 

zon, overig 

schaduw 

  

18:00 h   schaduw schaduw 

18:30 h schaduw schaduw   

 

Conclusie: Er wordt voldaan aan de ‘lichte TNO-norm’. 

Relevant voor dit onderzoek is uitsluitend de west toren, waarvoor door zijn tijdelijke 

verblijf geen verdere eisen gelden, maar die wel wordt getoond in het onderzoek. Het 

congrescentrum stelt geen eisen en wordt niet getoond in het onderzoek.  

Ten oosten van het Eden Dish Hotel bevindt zich een kantorencomplex waar Ten 

Kate & Huizinga en de Ten Hag groep gevestigd zijn. Deze kantorencomplexen 

stellen geen verdere eisen, maar worden wel getoond in het onderzoek. 

 

 



Beltstraat 

 
 

Aan de oostzijde van de Beltstraat zijn tot de Burgemeester Edo Bergsmalaan een 

makelaarskantoor en exclusieve detailhandel gesitueerd met daarboven een 

appartementencomplex. Het appartementencomplex [A] op de hoek van de Boulevard 

1945 met de Beltstraat bevat verblijfsruimten. Het complex van 6 lagen bevat 30 

appartementen in de bovenste 5 lagen (6 appartementen per laag). Vijf appartementen 

zijn op noord georiënteerd en krijgen geen direct zonlicht. De vijf appartementen op 

zuid en de twintig die op west georiënteerd zijn worden onderzocht.  

Naast het voorgenoemde complex staat de centrumapotheek, waarboven zich kantoren 

[B] bevinden. Dit 4 lagen hoge gebouw stelt verder geen eisen maar, wordt wel 

getoond in het onderzoek. 



 

Appartementencomplex [A] – gevels zuid 

 19 februari 21 oktober 

bestemmingsplan vigerend nieuw vigerend nieuw 

     

08:00 h   zon zon 

08:30 h zon zon   

13:00 h    schaduw links 

onder 

13:15 h   schaduw links 

onder 

 

13:30 h  schaduw links 

onder 

  

13:45 h schaduw links 

onder 

   

14:45 h    volledig 

schaduw 

15:15 h  volledig 

schaduw 

  

16:00 h   volledig 

schaduw 

 

18:30 h volledig 

schaduw 

   

 

Appartementencomplex [A] – gevels west 

 19 februari 21 oktober 

bestemmingsplan vigerend nieuw vigerend nieuw 

     

13:30 h   zon; muv rechts 

onder 

zon; muv rechts 

onder 

14:00 h zon; muv rechts 

onder 

zon; muv rechts 

onder 

  

15:30 h    volledige 

schaduw 

16:00 h  volledige 

schaduw 

  

16:15 h   volledige 

schaduw 

 

16:45 h volledige 

schaduw 

   

 

Kantoren [B] – gevels west 

 19 februari 21 oktober 

bestemmingsplan vigerend nieuw vigerend nieuw 

     

11:45 h   zon zon 

12:15 h zon zon    

13:15 h    schaduw links 



onder 

13:45 h  schaduw links 

onder 

  

14:00 h    volledige 

schaduw 

14:15 h   schaduw links 

onder 

 

14:30 h  volledige 

schaduw 

  

14:45 h schaduw links 

onder 

   

16:00 h   volledige 

schaduw 

 

16:30 h volledige 

schaduw 

   

 

Gebouw A 

Het appartementencomplex [A] op de hoek van de Boulevard 1945 met de Beltstraat 

bevat verblijfsruimten. Dit appartementencomplex bestaat uit een T-vormig volume, 

met het korte blok langs de Beltstraat en het lange blok langs de Boulevard. Het korte 

blok valt binnen de invloedssfeer van het nieuwe ziekenhuis en is onderwerp van de 

schaduwstudie. 

Het blok bestaat uit 5 woonlagen op een begane grondlaag met commerciële ruimten. 

Het blok is min of meer noord – zuid gericht met in totaal 30 appartementen, waarvan 

5 appartementen aan de zuidzijde en 5 appartementen aan de noordzijde zijn gelegen 

en de overige 20 appartementen zijn georiënteerd aan de westzijde met de entree         

(portiek gecombineerd met galerij) aan de oostzijde. Het gebouw staat niet evenwijdig 

aan het nieuwe ziekenhuis, waardoor de schaduwwerking van het ziekenhuis op de 

gevel van het woongebouw per appartement verschilt.  

 

Conclusies schaduwwerking: 

 

Noordzijde:  

Het ziekenhuis heeft geen invloed op de 5 appartementen aan de noordzijde en deze 

worden verder buiten beschouwing gelaten. 

 

Zuidzijde: 

De schaduwstudie toont aan dat 5 appartementen aan de zuidzijde weliswaar minder 

zon krijgen door de nieuwbouw van het ziekenhuis, maar ruim voldoen aan de ‘lichte 

TNO-norm”. 

 

Westzijde: 

De overige 20 appartementen worden aan de westzijde in meer of mindere mate  sterk 

beschaduwd door het nieuwe ziekenhuis. Er treden duidelijke verschillen op tussen de 

appartementen op de onderste en de bovenste bouwlagen en tussen de meer zuidelijke 

appartementen, die op kortere afstand tot het nieuwe ziekenhuis zijn gelegen, en de 

meer noordelijk gelegen appartementen. 

De meeste noordelijke en zuidelijke appartementen zijn gelegen aan een galerij op de 

oostzijde, waaraan de entree en een slaapkamer zijn georiënteerd.  



Alle 5 appartementen (1 per laag) gelegen aan de zuidelijke galerij ontvangen ten 

minste twee uur ochtend zon tussen februari en november. Dit geldt tevens voor de 

twee bovenste lagen (1 appartement per laag) aan de noordelijke galerij. 

 

De 20 appartementen voldoen niet aan de gestelde norm van tenminste 2 uur zon per 

dag van februari tot november door zonlicht toetreding vanaf de westgevel, (waar de 

meeste verblijfsruimten georiënteerd zijn van deze appartementen). Het zonlicht valt 

vanaf 14:00h op deze gevel. Van februari tot maart en van oktober tot november 

betekent het dat uitsluitend het meest noordelijke appartement op de bovenste laag 1 

uur zon ontvangt. Van maart tot oktober is dat tenminste 2 uur. En van april tot 

september ontvangen 10 appartementen op deze west gevel tenminste 2 uur zonlicht 

per dag.  

 

Indien de ochtend zon aan de oostzijde mee gerekend wordt, ontvangen alle 

appartementen aan de zuidelijke galerij volgens de norm tenminste 2 uur zon per dag 

van februari tot november. Dit geldt tevens voor de twee bovenste lagen  aan de 

noordelijke galerij. Wat maakt dat 7 appartementen voldoen aan de norm 

  

Van de 30 appartementen zullen door het realiseren van het nieuwe ziekenhuis 13 

appartementen minder zon ontvangen dan het criterium van 2 uur zon per dag over 10 

maanden, waarbij 3 appartementen slechts drie maanden per jaar zon ontvangen.  

 

 

Ondanks de geconstateerde afname van zonuren voor een deel van het aantal 

appartementen is de gemeente van mening dat in deze binnenstedelijke situatie, 

waarbij de omgeving tevens is aangemerkt als hoogbouwzone, en gelet op het belang 

van het behoud van het MST voor de binnenstad, de beoogde ruimtelijke 

ontwikkeling in deze situatie dient te prevaleren.  

 

 


