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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding en opdracht 

De Dienst Huisvesting van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) heeft opdracht 
gegeven tot een windcomfortstudie voor de renovatie van de W-hal op de TU/e-campus. De 
renovatie van de W-hal is het eerste project van vier projecten die samen tot het masterplan 
‘Campus 2020’ behoren. Er wordt gestreefd naar een compactere campus en als gevolg 
hiervan worden een aantal gebouwen aan de noordkant van het terrein gesloopt of 
afgestoten. Verder zullen alle faculteiten worden gehuisvest rondom een nog aan te leggen 
groen, autovrij gebied, de zogenaamde ‘Groene Loper’. 
De nieuwe W-hal neemt een centrale plaats in op deze nieuwe compacte campus en zal 
onder andere de Centrale Bibliotheek, het Notebook Service Center en de faculteit Wiskunde 
& Informatica herbergen. Figuur 1 en Figuur 2 tonen de positie van de W-hal (Wh) op het 
TU/e-terrein. De W-hal ligt naast het Hoofdgebouw (HG) en wordt verder omringd door 
Potentiaal (PT, voorheen E-hoog), W-hoog (WH), Helix (HE) en Matrix (MA). Deze gebouwen 
kunnen zowel buitenom als via het loopbruggensysteem op de eerste verdieping worden 
bereikt. Dit loopbruggensysteem blijft op de nieuwe campus gehandhaafd. Daarnaast wordt 
het met de aanleg van de Groene Loper echter ook aantrekkelijker gemaakt om juist buitenom 
de gebouwen te bereiken. De invulling van de Groene Loper behoort tot het laatste project 
van Campus 2020.  
 

 
Figuur 1: Plattegrond van het TU/e-terrein (bron: Communicatie Expertise Centrum TU/e) 
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Figuur 2: Locatie van de W-hal (Wh) op het TU/e-terrein (bron: Bing Maps, foto uit 2006, zicht vanuit het zuiden) 

 
Hoewel er in eerste instantie een geheel nieuw gebouw was ontworpen, is er uiteindelijk voor 
gekozen om de huidige W-hal te renoveren. Figuur 3 toont de W-hal in zijn oorspronkelijke 
staat. De kenmerkende dakconstructie blijft voor een groot gedeelte bestaan. Ook de 
uitstraling van de gevels blijft hetzelfde. Wel zal het glas worden vervangen door HR++glas. 
 

 
Figuur 3: De W-hal voor renovatie (bron: Dienst Huisvesting TU/e, datum foto onbekend, zicht vanuit het 

zuidwesten) 
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Het architectenbureau Ector Hoogstad architecten is verantwoordelijk voor het ontwerp van 
de gerenoveerde W-hal. Zij hebben ervoor gekozen om de gerenoveerde W-hal ruimte te 
laten bieden aan de ‘Groene Loper’. Delen van de gevels aan de west-, oost- en zuidzijde 
verdwijnen, zodat een overdekt plein ontstaat. Via dit plein wordt de ingang van de W-hal 
bereikt. Figuur 4 en Figuur 5 zijn impressies van het gebouw na de renovatie.  
 

 
Figuur 4: Impressie buitenaanzicht gerenoveerde W-hal, zicht vanuit het zuidwesten (bron: Ector Hoogstad 

architecten) 

 

 
Figuur 5: Impressie van het overdekte plein, zicht vanuit het zuidwesten (bron: Ector Hoogstad architecten) 

 
Figuur 6 toont met behulp van rode vlakken waar de openingen in de gevel zijn gepland in het 
huidige ontwerp. De openingen aan de oost – en westzijde zijn even groot (zie ook Figuur 7) 
Deze openingen zijn echter nog niet definitief. Figuur 8 toont een plattegrond van de begane 
grond van de gerenoveerde W-hal. Het overdekte plein zal 74,4 * 62 m2 groot worden.  
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Figuur 6: Delen van de west-, zuid- en oostgevel worden geopend zodat een overdekt plein ontstaat. De rode 

vlakken tonen de openingen (bron: Ector Hoogstad architecten). 

 

 
Figuur 7: Zicht vanuit het oosten. Net als aan de westzijde zijn ook aan de oostzijde vier geveldelen geopend 

(bron: Ector Hoogstad architecten). 
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Figuur 8: Plattegrond begane grond gerenoveerde W-hal. Het witte vlak is het plein (bron: Ector Hoogstad 

architecten). 

 

 
Figuur 9: Langsdoorsnede gerenoveerde W-hal (bron: Ector Hoogstad architecten) 

 
Volgens architect Joost Ector zal het gebouw gaan functioneren als een echte 
ontmoetingsplek die goed toegankelijk is en waar veel valt te beleven (Cursor 29, 2008). Als 
het plein als ontmoetingsplek moet gaan functioneren dan is het essentieel dat het 
windcomfort op die plek goed is, zodat mensen er ook graag willen verblijven. 
Dienst Huisvesting van de TU/e twijfelt eraan of er op het overdekte plein een prettig 
windklimaat zal heersen. Op een aantal plekken op het TU/e-terrein worden namelijk geregeld 
hoge windsnelheden ervaren. Dit is onder andere het geval rond het Hoofdgebouw, dat vlakbij 
de W-hal ligt, zie Figuur 6. Ook de andere hoge gebouwen op het TU/e-terrein, namelijk 
Vertigo en Potentiaal, kunnen het windklimaat op het plein negatief beïnvloeden. Er is vanuit 
Dienst Huisvesting de opdracht gegeven om het windklimaat in en rond de gerenoveerde W-
hal te onderzoeken en, indien nodig, suggesties voor verbetering aan te dragen. 
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1.2 Doelstellingen en onderzoeksvragen 

Het onderzoek heeft de volgende twee hoofddoelen: 
 

1. Het in kaart brengen van het windcomfort in en rond de gerenoveerde W-hal. 
 
2. Het evalueren van ingrepen aan de gerenoveerde W-hal of zijn omgeving om het 

windcomfort te verbeteren. 
 
Om het windcomfort bij de W-hal te onderzoeken is een CFD-model van de gehele TU/e-
terrein gemaakt en zullen er simulaties van windstromingen worden uitgevoerd. CFD staat 
voor Computational Fluid Dynamics en is het genereren van numerieke oplossingen voor 
stromingvraagstukken. Het doorberekenen van windstromingen rond gebouwen is slechts één 
van de toepassingsgebieden van CFD.  
Ditzelfde model kan worden gebruikt om andere plekken op de campus nader te analyseren. 
Er is ervoor gekozen om de trap naar de hoofdingang van Vertigo en het gebied voor de 
hoofdingang van het hoofdgebouw precies te modelleren. Dit zijn beiden plekken waar hoge 
windsnelheden voorkomen. 
 
Dit subonderzoek heeft als doel: 
 

3. Het in kaart brengen van het windcomfort bij de hoofdingang van Vertigo en de 
hoofdingang van het Hoofdgebouw. 

 
 
De onderzoeksvragen, die uit de doelstellingen volgen, zijn als volgt geformuleerd: 
 

1. Hoe is het windcomfort in en rond de gerenoveerde W-hal? 
 
2. Hoe is het windcomfort bij de ingang van Vertigo en het Hoofdgebouw? 

 
3. Welke ingrepen in en rond de W-hal zorgen voor een verbetering van het windcomfort 

in en rond de W-hal? 

1.3 Onderzoeksmethode 

Het windcomfort bij de W-hal wordt onderzocht aan de hand van de Nederlandse 
windhindernorm (NEN 8100, 2006). Om het windcomfort te beoordelen zijn een aantal CFD-
modellen van het TU/e-terrein en omgeving gemaakt. Om het CFD-model te kunnen valideren 
zijn windmetingen op het TU/e-terrein uitgevoerd. Deze metingen van de windsnelheid en 
windrichting worden gerelateerd aan metingen op een referentiepositie, die zo min mogelijk 
wordt geblokkeerd door omliggende gebouwen. Hoofdstuk 2 gaat in op de uitgevoerde 
metingen en de dataverwerking. 
Hoofdstuk 3 gaat vervolgens in op de procedure van het genereren van het rekendomein, de 
gebruikte rekenmethode en de randvoorwaarden van het CFD-model. 
 
In de CFD-simulaties worden de windsnelheden en –richtingen ter plaatse van de 
meetposities gerelateerd aan simulatieresultaten op de referentiepositie. De verhouding 
tussen de windsnelheid op een meetpositie en de windsnelheid op de referentiepositie wordt 
de versterkingsfactor genoemd. De versterkingsfactoren en windrichtingen volgens de 
simulaties worden vergeleken met de versterkingsfactoren en windrichtingen volgens de 
metingen. Deze vergelijking is de validatie van het model en komt in hoofdstuk 4 aan bod. 
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In hoofdstuk 5 wordt het windcomfort op de campus beoordeeld aan de hand van NEN 8100 
(2006). Dit is de Nederlandse norm voor windhinder en windgevaar in de gebouwde 
omgeving. Aan de hand van dit hoofdstuk worden in hoofdstuk 6 aanbevelingen gedaan voor 
een beter windklimaat in de W-hal. Tot slot komen de discussie en conclusies aan bod. 

1.4 Projectgrenzen 

De projectgrenzen zijn onder te verdelen in: 
- domeingrenzen van het CFD-model  
- het aanduiden van interessegebieden; hier zijn nauwkeurige berekeningen meer van 

belang dan aan de rand van het model en is het model meer gedetailleerd. 
- de toegepaste rekenmethode 

 
Alle gebouwen op het TU/e-terrein en hoge gebouwen rond het terrein, namelijk de 
Rabobank, de Kennedytoren en het Ernst&Young-gebouw, zijn gemodelleerd (zie Figuur 10). 
Daarnaast zijn gebouwen die tussen deze hoogbouw liggen gemodelleerd. Andere gebieden 
in het domein worden impliciet gemodelleerd door middel van een aangepaste equivalente 
zandkorrelhoogte. Dit wordt verder uitgelegd in hoofdstuk 3.  
 

 
Figuur 10: TU/e-terrein en ligging van de Rabobank, Kennedytoren en het Ernst&Young-gebouw (bron: Bing 

maps) 

 
Bij het maken van het rekendomein is ervan uitgegaan dat de ruimte die nodig is om het zog 
achter een gebouw te laten ontwikkelen 15 keer de hoogte van het gebouw is. De grenzen 
aan de inlaatzijde van het model worden bepaald door vijf maal de hoogte van de gebouwen 
(Franke et al., 2007). Afhankelijk van de windrichting verschuiven de inlaat en uitlaat van het 
domein. Dit betekent dat de domeingrenzen in deze studie variabel zijn gekozen. 
Het domein heeft een hoogte van 10 maal de hoogte van het hoogste gebouw.  
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De gebouwen rond de W-hal en de W-hal zelf worden preciezer gemodelleerd dan de 
gebouwen op de rest van het terrein. Daarnaast zijn de trap van Vertigo en de hoofdingang 
van het Hoofdgebouw nauwkeurig gemodelleerd. Berekening van de windhinder op deze 
plekken kan nuttig zijn om een vergelijking te maken met het windcomfort ter plekke van de 
W-hal en zodoende een gevoel te krijgen voor de mate van discomfort. 
Het model is minder geschikt om mogelijke windcomfortproblemen aan de rand van het TU/e-
terrein mee te analyseren. Gebouwen die verder van de W-hal afliggen zijn dan ook minder 
gedetailleerd gemodelleerd.  
 
De berekeningen worden in Fluent uitgevoerd met behulp van stationaire RANS-simulaties 
(Reynolds Averaged Navier Stokes) met het Realizable k-ε model (Shih et al., 1995). Er is 
voor RANS gekozen en niet voor bijvoorbeeld LES (Large Eddy Simulation) omdat de RANS-
vergelijkingen in de literatuur het meest worden gebruikt voor windhindervraagstukken 
(Blocken et al., 2009).  
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2 Metingen 

2.1 Inleiding 

Er zijn metingen uitgevoerd die worden gebruikt om de CFD-simulaties op het TU/e-terrein 
mee te valideren. Verspreid over het TU/e-terrein zijn ultrasone anemometers (zie Figuur 11) 
geplaatst om de windsnelheden uit verschillende windrichtingen te meten. Op drie vaste 
meetposities is over een periode van zes maanden data verzameld. Daarnaast zijn vier 
mobiele ultrasone anemometers gebruikt voor metingen op voetgangersniveau.  
 

 
Figuur 11: Ultrasone anemometer (hier geplaatst op de cameramast voor het Hoofdgebouw) 

2.2 Meetapparatuur 

Er is gebruik gemaakt van: 
- vier Gill Windmaster ultrasone anemometers (zie Figuur 11) 
- één Gill Research ultrasone anemometer (R3-50) 
- twee Young ultrasone anemometers (model 81000) 

Verder zijn voor de mobiele metingen Squirrel Dataloggers (Grant 2020 series) gebruikt. 
 
Op de referentiepositie wordt met een frequentie van 4 Hz de windsnelheid in drie richtingen 
gemeten en met behulp van een modem doorgezonden naar een ontvanger in Vertigo. Bij alle 
andere meetpunten geldt een meetfrequentie van 1 Hz. 
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2.3 Meetposities 

2.3.1 Referentiepositie 

Een ultrasone anemometer is op een mast op het dak van het Auditorium geplaatst en geldt 
als referentiepositie (zie Figuur 12 en Figuur 13). Dit betekent dat metingen van windsnelheid 
en windrichting op andere punten worden gerelateerd aan de metingen op deze positie. De 
meetpositie ligt op 44,6 meter hoogte en is reeds eerder gebruikt voor windmetingen. Bij 
onderzoek van De Wit et al. (2002) zijn deze windmetingen vergeleken met data van het 
KNMI. 
 

 
Figuur 12: De referentiepostie (bron: De Wit et al., 2002) 

 

 
Figuur 13: De meetpositie op de mast op het dak van het Auditorium geldt als referentiepositie in dit onderzoek. 

 
Figuur 14 toont dat de metingen op deze positie goed overeen komen met de metingen van 
het KNMI-weerstation op Eindhoven Airport dat 7,5 kilometer ten westen van het TU/e-terrein 
ligt. Voor deze figuur zijn gegevens van de site van het KNMI gebruikt; hierop staat de 
gemiddelde windrichting van de laatste 10 minuten van elk uur vermeld. Deze windrichting is 
steeds afgerond op 10°. De gemiddelde windrichting,  van de laatste 10 minuten per uur, die is 
berekend voor de referentiepositie op het Auditorium is op 1° afgerond.  
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Figuur 14: Windrichting gemeten op het weerstation Eindhoven Airport van het KNMI vergeleken met de 

windrichting gemeten op de referentiepositie op het Auditorium 

 
De windroos van de referentiepositie (Figuur 15) toont aan dat alle windrichtingen worden 
gemeten en vergelijkbaar zijn met de gemeten windrichtingen op het KNMI-weerstation op 
Eindhoven Airport (zie Figuur 16). De cirkels geven het percentage van de tijd aan dat een 
bepaalde windrichting in de opgegeven periode voorkwam. 
Bij oostenwind wordt de windstroom richting het meetpunt gedeeltelijk geblokkeerd door het 
Hoofdgebouw. Hierdoor is de windsnelheid bij oostenwind op de referentiepositie relatief laag. 
 

 
Figuur 15: Windroos van de referentiepositie op het Auditorium (44,6 m hoogte), gedurende 1 augustus 2009 t/m 

2 februari 2010. Data van alle gemeten 10-minuut-gemiddeldes 
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Figuur 16: Windroos van KNMI-weerstation Eindhoven (10 m hoogte) gedurende 1 augustus 2009 t/m 2 februari 

2010. Data van de laatste 10 minuten van elk uur 

 
 

2.3.2 Vaste meetposities 

Naast de referentiepositie wordt op nog twee plekken continu gemeten. Bij Vertigo is een 
ultrasone anemometer aan de gevel geplaatst bij de ingang op 5,4 m hoogte (zie Figuur 17). 
Daarnaast is voor het hoofdgebouw een ultrasone anemometer op een cameramast geplaatst 
op 8,87 m hoogte vanaf het grasveld (zie Figuur 18). Op beide plekken wordt met een 
frequentie van 1 Hz gemeten. Deze data wordt met behulp van een modem naar een 
ontvanger in Vertigo gezonden. Hier hebben twee computers continu data gelogd en zijn 
dagelijkse meetbestanden per meetlocatie aangemaakt.  
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Figuur 17: Locatie van de ultrasone anemometer aan de gevel van Vertigo 

 

  
Figuur 18: Locatie van de ultrasone anemometer op de cameramast voor het Hoofdgebouw (zie ook Figuur 11) 

2.3.3 Mobiele meetposities 

Er is ook gebruikt gemaakt van mobiele meetposities; deze meten op voetgangersniveau 
(1,75 m boven vloer of grond). De ultrasone anemometers zijn in clusters van vier rond de   
W-hal, Vertigo en het Hoofdgebouw geplaatst (zie Figuur 19). De parkeerplaats en straat (het 
Veken) aan de oostkant van de W-hal waren ten tijde van de metingen afgezet in verband met 
werkzaamheden in de W-hal. Het geelomrande gebied in Figuur 19 toont dit afgezette terrein 
dat niet kon worden gebruikt om metingen te verrichten. 
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Figuur 19: Mobiele meetposities op voetgangersniveau (1 t/m 12) en vaste meetposities (A:44,6 m V:5,4 m & 

H:8,87 m hoog). Het rechthoekige gebied aan de oostkant van de W-hal was ten tijde van de metingen afgezet 

waardoor hier geen metingen konden worden uitgevoerd. 

 
Op de twaalf posities zijn per windrichting steeds gedurende ongeveer één uur metingen 
uitgevoerd met behulp van een meetopstelling zoals te zien is in Figuur 20. De anemometer 
staat op een omkasting waarin een accu en een datalogger zitten. De accu voorziet zowel de 
anemometer als de datalogger van stroom. Er wordt gemeten op een hoogte van 1,75 meter 
met een frequentie van 1 Hz.  
De tijd op de dataloggers is regelmatig gesynchroniseerd met de tijd op het TU/e-netwerk, 
zodat de metingen kunnen worden vergeleken met de metingen op de referentiepositie. De 
dataregistratie van de vaste meetpunten is ook gekoppeld aan de tijd op het TU/e-netwerk. 
 



 Technische Universiteit Eindhoven University of Technology 

 

19 Windcomfortstudie voor de renovatie van de W-hal op de TU/e-campus 

 
Figuur 20: Mobiele meetopstelling (Young ultrasone anemometer) 

2.4 Meetomstandigheden 

Om bruikbare data te verkrijgen zijn er alleen metingen uitgevoerd als de windsnelheden zo 
hoog zijn dat thermische effecten geen of nauwelijks een rol spelen. De in de norm (NEN 
8100) vermelde eisen hebben namelijk alleen betrekking op mechanische effecten.  
Er is gesteld dat de windsnelheid op de referentiepositie minimaal 4 m/s diende te zijn om de 
data te kunnen meenemen in verdere dataverwerking. Met de mobiele meetopstelling is 
gemeten in de periode oktober 2009 t/m januari 2010. De buitentemperatuur is dan redelijk 
laag. Daarnaast betekent dit dat er voornamelijk is gemeten in een situatie met kale 
loofbomen.  
Er is steeds ’s avonds of in het weekend gemeten zodat de metingen zo min mogelijk worden 
verstoord door langslopende mensen. Daarnaast zijn in de avonduren en gedurende het 
weekend de parkeerplaatsen op het TU/e-terrein zo goed als leeg zodat de metingen niet 
worden verstoord door geparkeerde auto’s in de buurt van de meetposities. In het CFD-model 
zijn de parkeerplaatsen ook als lege terreinen gemodelleerd. 
Met de mobiele meetopstelling is bij zes verschillende windrichtingen gemeten; deze zijn te 
zien in Figuur 21. Dit is de gemeten windrichting op de referentiepositie met een maximale 
afwijking van 5o naar boven of naar beneden. De gemeten windrichtingen liggen verspreid 
over alle vier de kwadranten.  

 
Figuur 21: Er is gemeten bij zes verschillende windrichtingen die hier met de rode pijlen staan aangegeven. 
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2.5 Dataverwerking 

Er is ervoor gekozen om een automatische dataverwerking met behulp van Matlab te maken 
vanwege de omvang van de meetbestanden. Een dagelijks meetbestand van de 
referentiepositie bevat namelijk 345.600 regels, terwijl de dagelijkse bestanden van de twee 
andere vaste posities elk 86.400 regels bevatten. De dataverwerking omvat de volgende 
stappen: 
 

- automatisch achter elkaar inlezen van meetbestanden 
- verwijderen van ruis uit de bestanden. Dit is ontstaan door de redelijk grote afstand 

tussen zender en ontvanger. 
- berekenen van 10-minuutgemiddelde windsnelheden en windrichtingen met 

bijbehorende standaarddeviaties (zie 2.5.1) 
- tijdstippen van metingen met elkaar matchen. Hierdoor kan data van de meetpunten 

worden gerelateerd aan data van de referentiepositie.  
- versterkingsfactoren bepalen (zie 2.5.2) 
- het plotten van vectoren met een windrichting en waarde (de versterkingsfactor) op 

een plattegrond van een deel van het TU/e-terrein 
- het plotten van een windroos voor de vaste meetposities 

 
Voor een uitgebreide uitleg over de gemaakte m-files met Matlab wordt verwezen naar het 
hoofdstuk ‘Verwerking meetdata met Matlab’ in de bijlage op de Cd-rom. 

2.5.1 Windsnelheid en windrichting 

Uit de meetdata worden voor elke meetpositie 10-minuut-gemiddelden berekend van de 
windsnelheid met de volgende formule: 
 

2
10

2
10

2
1010 wvuU ++=  

 
Ū10 Resultante gemiddelde windsnelheid over 10 

minuten  
(m/s) 

101010 ,, wvu  Gemiddelde windsnelheid over 10 minuten in de u-, 
v- en w-richting  

(m/s) 

 
De 10-minuutgemiddelde windrichting wordt bepaald met behulp van de volgende formule: 
 

180
),(2 1010

10 ⋅=
π

θ vuATAN
 

 
θ10 Gemiddelde windrichting over 10 minuten  (-180o tot 180o) 
 
Matlab heeft de functie ‘atan2’* die een hoek tussen –π en π geeft. Dat wordt hier 
omgerekend naar een gradenverdeling. De formule geeft zodoende de windrichting tussen -
180o en 180o. Dit betekent dat er bij negatieve waardes 360o bij opgeteld moet worden om 
een verdeling tussen 0o en 360o te krijgen. -90o is bijvoorbeeld gelijk aan 270o.  
Tabel 1 en Figuur 22 tonen de relatie tussen de windsnelheden in de u- en v-richting en de 
hieruit volgende windrichting. 

 
* atan2 gebruikt FDLIBM, dat is ontwikkelt door SunSoft door C. Kwok et al., meer informatie op http://www.netlib.org. 
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Tabel 1: Voorbeelden berekening windrichting 

10u  

(m/s) 
10v  

(m/s) 
180

),(2 1010
10 ⋅=

π
θ vuATAN

 10θ  

(0 – 360o) 

1 1 45o 45o 
1 -1 135o 135o 
-1 -1 -135o 225o 
-1 1 -45o 315o 

 

 
Figuur 22: De windrichting wordt bepaald aan de hand van de positieve of negatieve windsnelheden in de u- en v-

richting 

2.5.2 Versterkingsfactoren 

Na het berekenen van de windsnelheid en windrichting, kunnen per windrichting gemiddelde 
versterkingsfactoren worden bepaald. Dit betekent dat eerst met behulp van de data van het 
Auditorium, de referentiepositie, de windrichting wordt bepaald. De windrichtingen dienen 
binnen een interval van 10o te liggen om als één windrichting te worden beschouwd. Als er 
bijvoorbeeld wordt gerefereerd aan een gemeten windrichting van 24o, dan staat dit voor het 
windrichtinginterval van 19o t/m 29o.  
Per windrichting wordt de bijbehorende versterkingsfactor berekend met de volgende formule: 

Audref

mp
m U

U

,
, =θγ  

 
γm,θ Versterkingsfactor bepaald uit metingen, voor windrichting θ op de 

referentiepositie 
(-) 

Ump 10-minuut-gemiddelde windsnelheid op het meetpunt voor 
windrichting θ op de referentiepositie 

(m/s) 

Uref,Aud 10-minuut-gemiddelde windsnelheid op de referentiepositie ‘mast 
Auditorium’ voor windrichting θ 

(m/s) 

 
De 10-minuut-gemiddelde versterkingsfactoren worden vervolgens per windrichting weer 
gemiddeld, zodat één versterkingsfactor per windrichting overblijft. Voor elke windrichting 
wordt één versterkingsfactor per meetpunt bepaald. Figuur 23 t/m Figuur 28 tonen de 
gemeten versterkingsfactoren met standaarddeviaties voor zes verschillende windrichtingen. 
De versterkingsfactoren zullen voor dezelfde plaatsen op het TU/e-terrein in het CFD-model 
worden bepaald en dienen op vergelijkbare waardes uit te komen. Dit is de validatie van het 
CFD-model aan de hand van de metingen en wordt verder besproken in hoofdstuk 4. 
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Figuur 23 toont de gemeten versterkingsfactoren bij een referentiewindrichting van 24o. De 
rode vectoren geven de windrichtingen en versterkingsfactoren op de meetposities op 
loopniveau weer, terwijl de magenta vectoren de vaste meetposities representeren. Bij deze 
windrichting zijn lage snelheden gemeten op de meetpositie onder het Hoofdgebouw en 
tussen de W-hal en Matrix. Deze meetpunten liggen aan de windluwe zijde van de gebouwen.  
 

 
Figuur 23: Versterkingsfactoren op de meetpunten bij de windrichting 24o op de referentiepositie (mast 

Auditorium) 

 
Figuur 24 toont de gemeten versterkingsfactoren en windrichtingen bij een oostelijke wind op 
de referentiepositie. Bij deze windrichting blokkeert het Hoofdgebouw een gedeelte van de 
windstroming richting het Auditorium zodat de windsnelheid op de referentiepositie vrij laag is. 
Er is gemeten bij een lagere windsnelheid op het Auditorium (circa 2 m/s) dan bij de andere 
windrichtingen het geval is (> 4 m/s). De metingen zijn toch gebruikt omdat de windsnelheden 
op voetgangersniveau juist wel vergelijkbaar zijn met metingen bij de andere windrichtingen. 
De versterkingsfactoren zijn bij deze windrichting dan ook relatief hoog. De windsnelheid op 
de meetpositie op het parkeerterrein aan de noordzijde van het Hoofdgebouw is 1,6 keer zo 
hoog als op de referentiepositie. 

 
Figuur 24: Versterkingsfactoren op de meetpunten bij de windrichting 109o op de referentiepositie  



 Technische Universiteit Eindhoven University of Technology 

 

23 Windcomfortstudie voor de renovatie van de W-hal op de TU/e-campus 

 
Figuur 25 toont de meetresultaten bij een zuidenwind. Veel meetpunten liggen bij deze 
windrichting in de luwte van gebouwen. De windrichting bij het meetpunt aan de noordzijde 
van de W-hal heeft een tegengestelde richting van de referentiewindrichting; dit toont de 
vorming van wervels achter de W-hal. 

 
Figuur 25: Versterkingsfactoren op de meetpunten bij de windrichting 182o op de referentiepositie  

 
Figuur 26 toont de meetresultaten bij wind uit het zuidwesten. Dit is de meest voorkomende 
windrichting in Eindhoven met de hoogste windsnelheden gedurende het jaar. Opvallend is de 
hoge windsnelheid bij de hoek van Vertigo; de windsnelheid is hier op 5,4 m hoogte ongeveer 
even hoog als op de referentiepositie die op 44,6 m ligt.  
 

 
Figuur 26: Versterkingsfactoren op de meetpunten bij de windrichting 215o op de referentiepositie 
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Figuur 27 toont de gemeten versterkingsfactoren en windrichtingen bij wind uit het westen. De 
gemeten windrichting op het veld voor het Hoofdgebouw (zwart omcirkeld) is opvallend; deze 
is sterk afwijkend van de windrichting in de omliggende meetpunten. 
 

 
Figuur 27: Versterkingsfactoren op de meetpunten bij de windrichting 262o op de referentiepositie  

 
Tot slot toont Figuur 28 de meetresultaten bij een windrichting op de referentiepositie van 
318o. Bij deze windrichting is een sterke spreiding in de gemeten windrichting aan de hoek 
van Vertigo af te lezen. Bij deze windrichting is de windsnelheid op de cameramast voor het 
Hoofdgebouw relatief hoog. 
 

 
Figuur 28: Versterkingsfactoren op de meetpunten bij de windrichting 318o op de referentiepositie  
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3 Modelleren met CFD 

3.1 Inleiding 

Een CFD-model bestaat uit: 
- een rekenraster 
- de rekenmethode 
- de opgelegde randvoorwaarden 

Het rekenraster bevat twee gebieden; het expliciet gemodelleerde interessegebied en een 
impliciet gemodelleerd randgebied. Het modelleren van het rekenraster wordt beschreven in 
paragraaf 3.2. Aan de hand van een sensitiviteitsstudie is vervolgens bepaald hoe fijn het 
rekenraster dient te zijn voor nauwkeurige resultaten. 
Er zijn stationaire RANS-simulaties uitgevoerd met het realizable k-ε-turbulentiemodel om de 
windsnelheden en –richtingen in het model te bepalen bij bepaalde randvoorwaarden (zie 
3.4). 
Er zijn verschillende rekenrasters van het TU/e-terrein gemaakt met het programma Gambit, 
versie 2.4.6. Eerst is het huidige TU/e-terrein gemodelleerd met daarin de huidige W-hal. Dit 
model is nodig om de CFD-simulaties te kunnen valideren met behulp van de windmetingen 
op het TU/e-terrein (zie hoofdstuk 4).  
Vervolgens is de gerenoveerde W-hal in het model geplaatst. Tot slot zijn er varianten van het 
model gemaakt om te evalueren wanneer er zo min mogelijk windhinder ontstaat in en rond 
de W-hal Deze varianten komen in hoofdstuk 5 aan bod. 

3.2 Het rekenraster 

Het is van belang om een hoogwaardig rekenraster op te bouwen om (1) tot nauwkeurige 
resultaten te komen en (2) de rekentijd van de simulaties te beperken. 
Om dit hoogwaardige rekenraster te verkrijgen is het grondvlak zoveel mogelijk uit 
rechthoekige vormen opgebouwd. Dit is niet overal mogelijk door de vorm van de gebouwen. 
Het grondvlak is vervolgens langs een gerasterde hulplijn omhooggetrokken. Voor de 
procedure hiervan wordt naar de literatuur verwezen (Van Hooff & Blocken, 2010). Uiteindelijk 
ontstaat zo een 3-dimensionaal domein waar de gebouwvolumes uit worden verwijderd. In 
totaal bevat dit domein circa 7,6 miljoen rekencellen. 
Het domein is vervolgens onder te verdelen in twee gebieden; een gebied waarin gebouwen 
expliciet zijn gemodelleerd (het interessegebied, zie 3.2.1) en een randgebied hier omheen 
(zie 3.2.2).  
Daarnaast is een sensitiviteitsstudie (zie 3.2.3) uitgevoerd om te verifiëren dat de juiste 
rasterfijnheid voor de simulaties wordt gebruikt. Het rekenraster is eerst grover gemaakt en 
vervolgens verfijnd om te bepalen of het gemaakte raster voldoende nauwkeurige resultaten 
geeft.  

3.2.1 Modellering van het interessegebied 

Figuur 29 toont alle gebouwen die expliciet in het domein zijn gemodelleerd. Dit zijn alle 
gebouwen op het TU/e-terrein en enkele andere hoge gebouwen in de directe omgeving van 
het terrein, namelijk de Kennedytoren, het Rabobankgebouw en het gebouw van Ernst & 
Young. Gebouwen die tussen deze drie gebouwen inliggen zijn vervolgens ook in het model 
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opgenomen. De coördinaten van de gebouwen zijn voornamelijk verkregen uit een 3D Studio 
Max model van het TU/e-terrein dat door Dienst Huisvesting beschikbaar is gesteld. 
 

 
 

 
Figuur 29:(a) Luchtfoto van het TU/e-terrein vanuit het westzuidwesten (2003, bron: Dienst Huisvesting TU/e) en 

(b) Het grove rekenraster (circa 2,6 miljoen cellen) met alle gemodelleerde gebouwen  
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Figuur 30 en Figuur 31 geven een indruk van het rekenraster vergeleken met foto’s van de 
campus en zijn omgeving. 
 

 
 

 
Figuur 30: (a) Luchtfoto van een gedeelte van het TU/e-terrein (2006), zicht vanuit het zuiden (bron: Bing maps)  

(b) Het rekenraster met de gerenoveerde W-hal 
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Figuur 31: (a) Luchtfoto van een gedeelte van het TU/e-terrein en omgeving vanuit het oosten genomen (bron: 

Ronald Otter, juli 2009) (b) deel van het rekenraster  
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De W-hal, de ingang van het Hoofdgebouw en de ingang van Vertigo zijn met extra veel detail 
gemodelleerd. Zo toont Figuur 32 het rekenraster met de kenmerkende dakvlakken van de W-
hal, en de kolommen en brandtrap bij de ingang van het hoofdgebouw. 
 

 
Figuur 32: Nauwkeurige modellering van het Hoofdgebouw met kolommen en de (gerenoveerde) W-hal met 

kenmerkende dakvlakken 

 
Rondom de W-hal, het Hoofdgebouw en Vertigo is de rastering fijner dan op grotere afstand 
van deze interessegebieden. Bij hoeken, daken en op grondniveau bij gebouwen is het raster 
het fijnst. Tussen de gebouwen is steeds een aantal van 8 tot 10 cellen aangehouden zoals 
ook in CFD-richtlijnen, voor windstromingen in stedelijk gebied, wordt aanbevolen (Franke et 
al., 2007; Tominaga et al., 2008). Ook het grondvlak van een gebouw heeft in de lengte en de 
breedte minimaal 8 cellen, met kleine gebouwen als uitzondering.  
Het laagste gebouw is 3,3 meter hoog en heeft 10 cellen in de hoogte. Hogere gebouwen 
bevatten zodoende meer dan 10 cellen in de hoogte. 
Schuine daken zijn in dit model niet gemodelleerd. Deze zijn ook amper aanwezig op het 
TU/e-terrein en liggen ver van de W-hal af. Wel is de trap van Vertigo als een schuin vlak 
gemodelleerd (zie Figuur 33). Hierdoor sluit het raster rond Vertigo niet aan bij het rechte 
raster van de rest van het domein. Het is mogelijk om het niet-conforme raster rond Vertigo in 
een apart bestand te zetten en het vervolgens in Fluent aan de rest van het domein te 
koppelen. Hierbij is er aandacht aan besteed dat de overgang in grootte van de cellen tussen 
het domein met Vertigo en het grote domein niet te groot is. 
Figuur 34 t/m Figuur 36 geven op enkele locaties het rekenraster op voetgangersniveau weer. 
 

   
Figuur 33: De trap van Vertigo is als een schuin vlak gemodelleerd.  
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Figuur 34: Zicht vanuit het westen op onder andere het Hoofdgebouw (links), Vertigo (rechts) en de W-hal (achter 

het Hoofdgebouw). (b) figuur met huidige W-hal (c) figuur met gerenoveerde W-hal 

 

a 

b 

c 
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Figuur 35: Zicht vanuit het noordwesten op onder andere het Hoofdgebouw, Ernst & Young (het rode gebouw) en 

Vertigo 
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Figuur 36: straat tussen het Hoofdgebouw en de W-hal met (b) W-hal in oorspronkelijke staat en (c) de 

gerenoveerde W-hal 

 

a 

b 

c 
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Figuur 37 en Figuur 38 geven de hoogtes aan van de gebouwen in het model. 
 

 
Figuur 37: Hoogtes van de gebouwen (m) 

 
 

 
Figuur 38: Hoogtes van de gebouwen (m) aan de westzijde van Figuur 37 

3.2.2 Modellering van het randgebied 

Naast het interessegebied is een gebied rond het TU/e-terrein gemodelleerd. De grootte van 
het domein is afhankelijk van de hoogte van de gebouwen die expliciet zijn gemodelleerd. 
Aan de zijde waar de wind vandaan komt (inlaat van het domein) is een horizontale afstand 
van 5 maal de hoogte van de gebouwen vereist (Franke et al., 2007; Tominaga et al., 2008). 
Hoge gebouwen en gebouwen aan de rand van het domein zijn hierdoor maatgevend voor de 
grootte van het domein. Aan de uitlaat van het domein is 15 maal de hoogte van de 
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gebouwen vereist zodat het zog achter de gebouwen de kans krijgt zich te ontwikkelen in het 
model. Figuur 39 toont het uiteindelijke grondvlak van het model met de domeingrenzen. In 
deze studie is ervoor gekozen om de domeingrenzen te laten variëren afhankelijk van de 
windrichting. Bij bijvoorbeeld wind uit het zuidwesten geven de rode lijnen de grenzen van het 
gebied aan. Tabel 2 toont dat het aantal rekencellen per domein niet zo sterk verschilt. Het 
aantal cellen ligt steeds op ruim 7,5 miljoen.  
 

 
Figuur 39: Het grondvlak van het model varieert in grootte. Bij bijvoorbeeld zuidwestenwind geven de rode lijnen 

het grondvlak aan terwijl bij noordoostenwind de blauwe lijnen het grondvlak aangeven. 

 
Tabel 2: aantal cellen per domein met gerenoveerde W-hal 

Domein Windrichting Aantal cellen 

NO 30o, 60o 7.564.429 

ZO 90o, 120o, 150o 7.590.847 

ZW 180o, 210o, 240o, 270o 7.554.091 

NW 300o, 330o, 360o 7.528.729 

 
De delen van het grondvlak waarop de gebouwen niet expliciet zijn gemodelleerd krijgen een 
equivalente zandkorrelruwheid (Ks) en een ruwheidsconstante (Cs) toegekend, waarmee een 
aerodynamische ruwheidslengte wordt berekend. Dit wordt in paragraaf 3.4.2 verder 
uitgelegd. De toegekende ruwheidslengte in de grensgebieden is lager dan de gewenste 
ruwheidslengte (zie verder paragraaf 3.4.2). De windstroming ondervindt minder weerstand 
door het relatief gladde oppervlak dan realistisch is waardoor het gunstiger is om het domein 
vóór de gebouwen niet te lang te laten zijn.  
Uiteindelijk is het grondvlak van het totale domein afgerond 2,9 bij 2,7 km2 groot geworden 
(zie Figuur 39). Het domein is 830 meter hoog, dit is afgerond 10 keer de hoogte van het 
hoogste gebouw (de Kennedytoren). 
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3.2.3 Sensitiviteitsstudie 

Een fijner raster helpt om de numerieke discretisatiefout te verkleinen ten opzichte van een 
grover raster. Het is nu zaak het raster zo ver te verfijnen dat de discretisatiefout kleiner is 
maar dat tegelijkertijd het gevraagde rekengeheugen en de rekentijd binnen de perken blijven. 
In het onderzoek zijn de simulatieresultaten van drie rasters met een verschillende 
rasterfijnheid met elkaar vergeleken. Eerst is een basisraster gemaakt, dat vervolgens een 
stap fijner en een stap grover is gemaakt. Bij het grove raster zijn afmetingen (l*b*h) van de 
cellen met een factor √2 vermeerderd, zodat er uiteindelijk minder cellen overblijven. Bij het 
fijne raster geldt dat de afmetingen van het grondvlak van de cellen (l*b) met een factor √2 
zijn verminderd, zodat er meer cellen nodig zijn voor hetzelfde oppervlak. De hoogte van de 
cellen in het fijne raster is gelijk aan de hoogte van de cellen in het basisraster. Vanwege de 
computercapaciteit kon niet verder worden verfijnd. Tabel 3 toont het aantal cellen per 
rekenraster. 
 

Tabel 3: Aantal cellen per raster 

Rasterfijnheid 

 

Aantal cellen 

grondvlak

Aantal cellen

domein ‘ZW’ met huidige W-hal

Grof 40.000 2.598.602

Basis 80.000 7.554.091

Fijn 126.000 12.392.255

 
Figuur 40 t/m Figuur 46 tonen de verschillende rasters. 
 

 
Figuur 40: Het grove raster (2.598.602 cellen), zicht vanuit het zuidwesten 
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Figuur 41: Het basisraster (7.554.091 cellen) 

 

 
Figuur 42: Het fijne raster (12.392.255 cellen) 
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Figuur 43: Deel van het grove raster (2.598.602 cellen), zicht vanuit het zuidoosten 

 

 
Figuur 44: Deel van het basisraster met de huidige W-hal (7.554.091 cellen) 
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Figuur 45: Deel van het basisraster met de gerenoveerde W-hal (7.560.859 cellen) 

 

 
Figuur 46: Deel van het fijne raster (12.392.255 cellen) 

 
Voor een windrichting van 215o op de referentiepositie zijn de rekenrasters met verschillende 
rasterfijnheid met elkaar vergeleken. Figuur 47 toont de vergelijking van gesimuleerde 
versterkingsfactoren op de meetlocaties tussen de verschillende rasters, terwijl in Figuur 48 
de windrichtingen van de verschillende simulaties worden vergeleken.  
De versterkingsfactoren van het basisraster liggen dicht bij de versterkingfactoren van het 
fijne raster. Dit betekent dat het verder verfijnen van het raster ten opzichte van het 
basisraster nauwelijks verschillende resultaten geeft, terwijl de rekentijd wel aanzienlijk langer 
is. Het verschil tussen de gesimuleerde versterkingsfactoren van het grove raster en het 
basisraster is groter. Dit betekent dat het grove raster andere resultaten geeft. Het is daarom 
goed om verder te simuleren met het basisraster. 
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Figuur 47: Vergelijking gesimuleerde versterkingsfactoren basisraster met versterkingsfactoren grover (a) en 

fijner (b) raster bij de windrichting 215o 
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De gesimuleerde windrichtingen van de drie rasters komen goed overeen. Figuur 48b toont 
één opvallende uitschieter. Dit is een meetpunt dat in het zog van de W-hal ligt bij de 
windrichting van 215o en zodoende een lage versterkingsfactor heeft. De afwijkende 
gesimuleerde windrichting van het punt heeft daardoor minder betekenis. 
 

      

     
Figuur 48: Vergelijking gesimuleerde windrichtingen basisraster met grover (a) en fijner (b) raster (bij de 

windrichting 215o op de referentiepositie) 
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3.3 Oplossingmethode stromingsvraagstuk 

3.3.1 RANS en turbulentiemodel 

Het in Gambit gemaakte rekenraster is ingelezen in het programma Fluent, versie 6.3.26. Hier 
zal het stromingsvraagstuk worden opgelost met behulp van de Reynolds Averaged Navier 
Stokes-vergelijkingen. De Reynolds Averaged Navier Stokes-vergelijkingen worden afgeleid 
door de Navier-Stokes-vergelijkingen te middelen. De Navier-Stokes-vergelijkingen hebben 
drie natuurkundige wetten als basis: 

- de wet van behoud van massa 
- de tweede wet van Newton: vereenvoudigd is dit resulterende kracht is massa maal 

versnelling (bij gelijkblijvende massa van lucht, zorgt een grotere (wind)kracht voor 
een versnelling van de luchtstroom in de richting van de kracht) 

- de wet van behoud van energie 
Het middelen van de Navier-Stokes-vergelijkingen bespaart rekentijd maar zorgt er wel voor 
dat er extra termen in de vergelijkingen komen te staan. De extra termen worden ingevuld 
door het toepassen van een turbulentiemodel. In dit geval is er gekozen voor het Realizable  
k-ε model (Shih et al., 1995). Dit is het meest gebruikte en gevalideerde turbulentiemodel voor 
windstudies (Franke et al., 2004). 

3.3.2 Vergelijking turbulentiemodellen 

Voor de referentiewindrichting van 215o zijn simulaties gedraaid met verschillende 
turbulentiemodellen. De resultaten hiervan staan in Figuur 49 en Figuur 50. Per punt verschilt 
het sterk bij welk turbulentiemodel de simulatie het best overeenkomt met de meting.  
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Figuur 49: Vergelijking gemeten en gesimuleerde versterkingsfactoren bij verschillende turbulentiemodellen. De 

referentiewindrichting is 215o. 
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Figuur 50: Vergelijking gemeten en gesimuleerde windrichtingen bij verschillende turbulentiemodellen. De 

referentiewindrichting is 215o. 

3.3.3 Overige rekeninstellingen Fluent 

Er is gerekend met een tweede orde discretisatie-schema omdat dit tot meer nauwkeurige 
simulatieresultaten leidt. Als Pressure-velocity coupling Method is gekozen voor SIMPLE. 
Verder is de Standaard Wandfunctie (Launder en Spalding, 1974) gebruikt. 
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3.4 Randvoorwaarden 

Deze paragraaf gaat in op de randvoorwaarden die in Fluent aan het domein worden gesteld. 
Figuur 51 toont een domein waarbij bij het inlaatvlak een inlaatstroom is gedefinieerd. In 
paragraaf 3.4.1 wordt uitgelegd welk inlaatprofiel in dit project is gebruikt. Daarnaast zijn er 
ruwheidslengtes toegekend aan verschillende gebieden in het domein (paragraaf 3.4.2).  
 
 

 
Figuur 51: Rekendomein bij westenwind met inlaatprofiel voor windsnelheid 
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3.4.1 Inlaatprofielen 

Om een gepast inlaatprofiel te kunnen specificeren dient bekend te zijn wat de 
aerodynamische ruwheidslengtes zijn van het gebied binnen een straal van 10 km rond het 
domein. De aerodynamische ruwheidslengte y0 is een getal dat de mate van bebouwing op 
een terrein aangeeft. Met behulp van de satellietfoto’s worden ruwheidlengtes aan de 
gebieden toegekend. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de ‘revised Davenport roughness 
classification’ (Wieringa, 1992), zie Tabel 4. 
 

Tabel 4: “Revised Davenport roughness classification” (Wieringa, 1992) 

y0 (m) Landscape description 

0.0002 

“Sea” 

Open sea or lake (irrespective of the wave size), tidal flat, snow-covered flat plain, featureless 

desert, tarmac and concrete, with a free fetch of several kilometers. 

0.005 

“Smooth” 

Featureless land surface without any noticable obstacles and with negligible vegetation; e.g. 

beaches, pack ice without large ridges, morass, and snow-covered or fallow open country. 

0.03 

“Open” 

Level country with low vegetation (e.g. grass) and isolated obstacles with separations of at least 50 

obstacle heights; e.g. grazing land without windbreaks, heather, moor and tundra, runway area of 

airports. 

0.10 

“Roughly open” 

Cultivated area with regular cover of low crops, or moderately open country with occasional 

obstacles (e.g. low hedges, single rows of trees, isolated farms) at relative horizontal distances of at 

least 20 obstacle heights. 

0.25 

“Rough” 

Recently-developed “young” landscape with high crops or crops of varying heidght, and scattered 

obstacles (e.g. dense shelterbelts, vineyards) at relative distances of about 15 obstacle heights. 

0.5 

“very rough” 

“Old” cultivated landscape with many rather large obstacle groups (large farms, clumps of forest) 

separated by open spaces of about 10 obstacle heights. Also low large vegetation with small 

interspaces, such as bushland, orchards, young densly-planted forest. 

1.0 

“closed” 

Landscape totally and quite regularly covered with similar-size large obstacles, with open spaces 

comparable to the obstacle heights; e.g. mature regular forests, homogeneous cities or villages. 

≥ 2 

“chaotic” 

Centres of large towns with mixture of low-rise and high-rise buildings. Alse irregular large forests 

with many clearings. 

 
 
Figuur 52 toont grofweg hoe het gebied er uitziet in een straal van 10 km buiten het domein. 
Het toekennen van ruwheidslengtes is niet eenduidig aangezien het landgebruik over de 10 
km nogal verschilt. In deze studie zijn als waardes voor de ruwheidslengte van het terrein 
rond het rekendomein y0=0,5 m en y0=1,0 m gebruikt. 
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Figuur 52: Ruwheidslengtes in een straal van 10 km buiten het domein met de classificatie volgens de ‘revised 

Davenport roughness classification’ 
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De waardes voor y0 worden gebruikt bij het maken van standaard inlaatprofielen voor de 
volgende variabelen: gemiddelde windsnelheid, turbulente kinetische energie en de turbulente 
dissipatie. Deze profielen worden in de vorm van een tekstbestand in Fluent ingeladen. De 
volgende formules zijn gebruikt: 
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)(yU  Windsnelheid op hoogte y (m/s) 

*
ABLu  Wrijvingssnelheid (m/s) 

κ  Von Karman constante (0.42) (-) 

y  Verticale coördinaat (m) 

0y  Aerodynamische ruwheidslengte (m) 

refy  Referentiehoogte (m) 

refU  Windsnelheid op referentiehoogte (m/s) 

)(yε  Turbulente dissipatiesnelheid op hoogte y (m2/s3) 

)(yk  Turbulente kinetische energie op hoogte y (m2/s2) 

)(yI u  Turbulentie-intensiteit op hoogte y (-) 

0, =yuI  Turbulentie-intensiteit, hoogte 0 meter (-) 

GyuI =,  Turbulentie-intensiteit, gradiënthoogte (-) 

uIα  Dimensieloze factor voor verloop van Iu tussen 
grondvlak en gradiënthoogte 

(-) 

 
De invoergegevens van de twee verschillende profielen staan in Tabel 5. 
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Tabel 5: Eigenschappen van de gebruikte stromingsprofielen 

  Profiel 1 Profiel 2 

Ruwheidslengte y0 (m) 0,5 1,0 

Referentiehoogte yref (m) 60 60 

Referentie windsnelheid Uref (m/s) 7,88 8,57 

Iu,y=0 (-) 0,3 0,4 

Iu,y=G (-) 0,03 0.08 

αIu (-) 0,012 0,011 

 
Figuur 53 toont hoe het profiel verloopt bij de gebruikte ruwheidslengtes. 
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Figuur 53: (a) Windsnelheid U, (b) turbulente kinetische energie k en (c) turbulente dissipatiesnelheid ε op hoogte y 
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3.4.2 Ruwheidslengtes, -hoogtes en -constanten 

In Fluent wordt gerekend met de equivalente zandkorrelruwheid (Ks) en een 
ruwheidsconstante (Cs) om de ruwheid van een vlak weer te geven. De waardes die aan deze 
parameters worden toegekend zijn afhankelijk van de waarde voor de ruwheidslengte y0. De 
volgende relaties gelden in Fluent 6.3 (Blocken et al. 2007): 
 

0793,9 yCK ss ⋅=⋅  

ps yK ≤  

 

sK  Equivalente zandkorrelruwheid  (m) 

sC  Ruwheidsconstante  (-) 

0y  Aerodynamische ruwheidslengte  (m) 

py  Helft van de hoogte van de cel grenzend aan het grondvlak  (m) 

 
 
De wanden van gebouwen hebben in het model een equivalente zandkorrelruwheid (Ks) van 
0,1 m en de ruwheidsconstante (Cs) is 0,5. De overgebleven gebieden krijgen een 
vervangingsruwheid toegekend. Tabel 6 en Figuur 54 geven de gebruikte 
vervangingsruwheden in het model weer.  
 

Tabel 6: Gebruikte vervangingsruwheden in het model 

 y0 (m) Cs (-) Ks (m) 

Gebouwoppervlakken - 0,5 0,10 

Straten - 2 0,10 

Gras - 3 0,10 

Omgeving (stedelijk gebied) 0,11 7 (maximaal) 0,15 (maximaal) 

 
Idealiter zou de vervangingsruwheid y0 voor het stedelijk gebied rond het TU/e-terrein 1,0 m 
bedragen. Er is echter gekozen voor een laagste celhoogte van 0,3 m omdat de laagste 
gebouwen 3,3 m hoog zijn en 10 cellen hoog dienen te zijn volgens CFD-richtlijnen (Franke et 
al., 2007). Daarnaast is het wenselijk dat onder het loopniveau van 1,75 m boven het 
grondvlak enkele rekencellen aanwezig zijn. Doordat de onderste cel 0,3 m hoog is, is een 
ruwheidslengte y0 van 1,0 m niet mogelijk.  
 

m
CK

y ss 11,0
793,9

715,0

793,9
max,max,

max,0 =⋅=
⋅

=  

 
Ks is maximaal 0,15 m door de lage celhoogte bij het grondvlak, terwijl Cs in Fluent op 
maximaal 7 kan worden gesteld met behulp van een User Defined Function (zie bijlage). Dit 
betekent dat Ks*Cs maximaal 1,05 m bedraagt. De maximaal te gebruiken waarde voor y0 is 
dan 0,11 m. Dit betekent dat het profiel van de luchtstroming zich binnen Fluent gaat 
gedragen alsof het over een terrein gaat met een ruwheidslengte van 0,11 m terwijl in 
werkelijkheid sprake is van stedelijk gebied met een ruwheidslengte y0 van 1,0 m (zie vorige 
paragraaf: Tabel 4 en Figuur 52). Daarom is ervoor gekozen om het inlaatgebied voor het 
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expliciet gemodelleerde terrein zo klein mogelijk te houden zoals al eerder vermeld is in 
paragraaf 3.2.2. Daarnaast wordt dit mogelijke probleem ondervangen doordat er veel 
gebouwen rondom de W-hal gemodelleerd zijn. Het effect van expliciet gemodelleerde 
gebouwen, op het plaatselijk versnellen en vertragen van de windstroming, is groter dan de 
versnellende invloed van het te gladde randgebied.  
 

 
Figuur 54: Gebruikte vervangingsruwheden van het grondvlak 

3.5 Overzicht rekeninstellingen Fluent 

Tabel 7: Overzicht rekeninstellingen 

Rekeninstellingen  

Domein 2878 * 2665 * 830 m3 (maximale afmetingen) 

Oppervlak W-hal 74,4 * 148,8 m2 

Oppervlak overkapt  plein 74,4 * 62 m2 

Aantal rekencellen Circa 7,6 miljoen 

Kleinste cel grondvlak 0,78 * 0,56 m2 ( =lengte zijdes, geen rechthoek) 

Grootste cel grondvlak 115,07 * 92,25 m2 (=lengte zijdes, geen rechthoek) 

Laagste cel domein Vertigo 0,18 m 

Laagste cel 0,30 m 

Hoogste cel 117 m 

Turbulentiemodel Realizable k-ε (Shih et al., 1995) 

Discretisatie-schema Second order 

Pressure-velocity coupling Method SIMPLE 

Wandfunctie Standaard Wandfunctie (Launder en Spalding, 1974) 

Grensprofiel inlaat Paragraaf 3.4.1 

Ruwheidslengtes Tabel 6, blz. 48 

Windrichtingen validatie model 24o, 109o, 182o, 215o, 262o, 318o 

Windrichtingen beoordeling windcomfort 30o, 60o, 90o, 120o, 150o, 180o, 210o, 240o, 270o, 300o, 330o, 360o 
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4 Validatie van de CFD-simulaties 

4.1 Inleiding 

Dit hoofdstuk behandelt de validatie van de CFD-simulaties. Hiervoor zijn windmetingen 
gedaan op het TU/e-terrein, zoals beschreven in hoofdstuk 2. De meetresultaten worden 
vergeleken met simulatieresultaten van het CFD-model met daarin de huidige W-hal. Als deze 
simulaties zijn gevalideerd kan het model worden aangepast door de gerenoveerde W-hal in 
het domein te plaatsen.  
In de tekst is het handig om meetposities aan te duiden met een nummer, vandaar dat Figuur 
19 hier nogmaals is afgedrukt. Daarnaast is in Tabel 8 een omschrijving gegeven van de 
locatie van alle meetpunten. 
 

 
Figuur 55: Meetpunten op het TU/e-terrein 

 
Tabel 8: Omschrijving van de meetpunten 

Meetpunt Omschrijving Hoogte (m) 

1 Grasveld Hoofdgebouw 1,75 

2 Grasveldje tussen Matrix en Vertigo 1,75 

3 Hoofdingang Hoofdgebouw 2,95 

4 Parkeerplaats zuidzijde Hoofdgebouw 1,75 

5 Parkeerplaats Matrix 1,75 

6 Vlak ‘Niet Parkeren’ voor Helix 1,75 

7 Naast schoorsteen 1,75 

8 Veldje voor TNO 1,75 

9 Parkeerplaats noordzijde Hoofdgebouw 1,75 

10 Nabij achteringang Hoofdgebouw 1,75 

11 Hoek W-hal tegenover Potentiaal 1,75 

12 Parkeerplaats W-hal voor ingang 3 1,75 

A Mast op Auditorium (referentiepositie) 44,6 

H Cameramast voor Hoofdgebouw  8,87 

V Hoek Vertigo 5,4 
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4.2 Validatie simulaties model huidig TU/e-terrein 

Om het model te valideren worden de versterkingsfactoren en windrichtingen van de 
metingen vergeleken met de versterkingsfactoren en windrichtingen uit de simulaties. De 
gesimuleerde versterkingsfactoren worden als volgt bepaald: 
 

sAudref

smp
s U

U

,,

,
, =θγ  

 
γs,θ Versterkingsfactor bepaald uit simulaties, windrichting θ (-) 
Ump,s Gesimuleerde windsnelheid op het (meet)punt  (m/s) 
Uref,Aud,s Gesimuleerde windsnelheid op de referentiepositie 

(mast Auditorium), windrichting θ 
(m/s) 

 
De simulaties zijn uitgevoerd voor dezelfde windrichtingen als de metingen, dus voor 24o, 
109o, 182o, 215o, 262o en 318o. De figuren op de volgende pagina’s tonen de resultaten die 
per windrichting worden besproken. Zwarte vectoren geven de meetdata weer met aan 
weerszijden de standaarddeviatie voor de windrichting. De gesimuleerde data wordt 
weergegeven met een magenta vector. De getallen zijn de gesimuleerde en de gemiddelde 
gemeten versterkingsfactor. Omdat de meeste meetpunten op een hoogte van 1,75 m liggen 
geven de onderliggende vector- en contourfiguren ook de simulatiedata op 1,75 m hoogte 
weer. 
Zowel de vector- als contourfiguren zijn afgedrukt omdat op de vectorfiguren de richtingen van 
de windstromen op het terrein goed zichtbaar zijn, terwijl op de contourfiguren de 
verschillende versterkingsfactoren beter te onderscheiden zijn.  
Bij de validatie van het model zijn niet alleen de meet- en simulatieresultaten op de exacte 
meetlocatie vergeleken, maar is ook gekeken naar versterkingsfactoren en windrichtingen in 
de directe omgeving van het meetpunt. Bij de boxplots verderop in dit hoofdstuk (zie onder 
andere Figuur 58) worden meetresultaten vergeleken met simulatieresultaten in een vlak van 
2 * 2 m2 rond het meetpunt. 
Verder dient opgemerkt te worden dat bij versterkingsfactoren rond de 0,1 de windsnelheid op 
het punt zo laag is dat het overeenkomen van de windrichting niet zo belangrijk is voor de 
simulaties. 
 
 
Windrichting 24o 
 
Figuur 56 en Figuur 57 tonen de vector- en contourfiguur bij een windrichting op het 
referentiepunt van 24o. De simulaties komen voor deze windrichting goed overeen met de 
metingen. 
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Figuur 56: Vectorfiguur met windrichtingen en versterkingsfactoren van de gesimuleerde (magenta) en gemeten 

data (zwart) bij een natuurlijke windrichting van 24o 

 

 
Figuur 57: Contourfiguur met windrichtingen en versterkingsfactoren van de gesimuleerde en gemeten data. De 

kleuren geven de waarde voor de versterkingsfactoren op voetgangersniveau (1,75 m) weer 

 
Een andere manier om de resultaten te visualiseren is door middel van boxplots (zie Figuur 
58). De punten geven aan waar de gemiddelde gemeten windrichting of versterkingsfactor 
kruist met de gesimuleerde waarde. Daarnaast geven de lijnen, aan weerszijden van de 
vectoren, bij de metingen de standaarddeviatie aan. De lijnen bij de simulaties geven de 
spreiding van windrichting, danwel versterkingsfactoren, in een gebied in een straal van 1 
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meter rond het punt. Idealiter liggen alle punten op de middelste lijn, waar meting en simulatie 
exact overeenkomen. Bij een referentiewindrichting van 24o komen de windrichtingen uit de 
simulaties vrij goed overeen met de windrichtingen volgens de metingen. Meetpunt 8, bij het 
TNO-gebouw, ligt bij deze referentiewindrichting op een locatie met lage windsnelheden. 
De versterkingsfactoren laten geen trend van over- of onderschatting zien door de simulaties 
ten opzichte van de metingen. Bij punten waar de gesimuleerde versterkingsfactor sterk 
verschilt van de gemeten versterkingsfactor kunnen de eerder besproken contourplots 
verhelderend werken. 
 

 
 

 
Figuur 58: Gemeten windrichtingen en versterkingsfactoren uitgezet tegen de gesimuleerde waardes bij de 

windrichting 24o 
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Windrichting 109o 
 
Bij een oostelijke wind worden de metingen op de referentiepositie verstoord door het 
Hoofdgebouw. Hierdoor is de windsnelheid op de referentiepositie lager dan bij andere 
windrichtingen. Dit is de enige windrichting waarbij op de referentiepositie amper metingen 
voorkomen die boven 4 m/s liggen. De metingen op voetgangersniveau zijn hier uitgevoerd bij 
een windsnelheid rond de 2 m/s op de referentiepositie, terwijl de windsnelheden op 
voetgangersniveau vergelijkbaar zijn met windsnelheden bij de andere windrichtingen. De 
versterkingsfactoren zijn daardoor op sommige punten vrij hoog. De versterkingsfactoren 
komen over het algemeen goed overeen met de metingen. Een uitschieter is echter het 
meetpunt op de parkeerplaats aan de noordzijde van het Hoofdgebouw, waar de 
versterkingsfactor volgens de metingen 1.6 is terwijl de simulatie een waarde van 0.93 geeft.  
 

 
Figuur 59: Vectorfiguur met windrichtingen en versterkingsfactoren van de gesimuleerde (magenta) en gemeten 

data (zwart) bij een natuurlijke windrichting van 109o 
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Figuur 60: Contourfiguur met windrichtingen en versterkingsfactoren van de gesimuleerde (magenta) en gemeten 

data (zwart) bij een natuurlijke windrichting van 109o  
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Als naar de boxplots in Figuur 61 wordt gekeken valt op dat de gemeten en gesimuleerde 
windrichting goed overeenkomen, behalve voor meetpunt 6. Dit is het meetpunt aan de 
noordkant van Helix. Volgens de simulatie is hier sprake van een wervel (zie Figuur 59). 
Verder valt op dat in meetpunt 10 en 12 een veel hogere versterkingsfactor wordt gesimuleerd 
dan gemeten. Deze meetpunten liggen relatief dicht bij wanden van gebouwen, waar de 
windsnelheden blijkbaar worden overschat door de simulaties. 
 

 
 

 
Figuur 61: Gemeten windrichtingen en versterkingsfactoren uitgezet tegen de gesimuleerde waardes bij de 

windrichting 109o 
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Windrichting 182o 
 
Figuur 62 en Figuur 63 tonen de vergelijking van windrichting en versterkingsfactoren bij een 
zuidenwind. De metingen en simulatie komen vrij goed overeen. 
 

 
Figuur 62: Vectorfiguur met windrichtingen en versterkingsfactoren van de gesimuleerde (magenta) en gemeten 

data (zwart) bij een natuurlijke windrichting van 182o 

 

 
Figuur 63: Contourfiguur met windrichtingen en versterkingsfactoren van de gesimuleerde (magenta) en gemeten 

data (zwart) bij een natuurlijke windrichting van 182o 
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De boxplots in Figuur 64 bij zuidenwind (182o) geven een vergelijkbaar beeld als de boxplots 
bij 24o (zie Figuur 58). De gesimuleerde windrichtingen komen goed overeen met de gemeten 
windrichtingen. Daarnaast worden de versterkingsfactoren niet consequent te hoog of te laag 
berekend in de simulaties. Bij meetpunt 7 (bij de schoorsteen), 8 (voor TNO) en 10 
(achterzijde Hoofdgebouw) worden de versterkingsfactoren in de simulatie overschat ten 
opzichte van de metingen. In Figuur 63 is te zien dat deze drie meetpunten in gebieden liggen 
waar de windsnelheden sterk wisselen (donkerblauwe en groene gebieden liggen dicht bij 
elkaar). 

 

 
Figuur 64: Gemeten windrichtingen en versterkingsfactoren uitgezet tegen de gesimuleerde waardes bij de 

windrichting 182o 
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Windrichting 215o 
 
Figuur 65 en Figuur 66 tonen de vector- en contourfiguur bij zuidwesten wind (215o). Dit is 
een veel voorkomende windrichting in Eindhoven, waarbij ook vaak harde windsnelheden 
worden geregistreerd. De windsnelheid bij het meetpunt op de parkeerplaats aan de westkant 
van de W-hal (meetpunt 4) wordt in de simulatie onderschat. De versterkingsfactor is volgens 
de simulatie 0,25 tegen 0,44 volgens de metingen. Iets noordelijker ligt de versterkingsfactor 
echter wel rond de 0,44. Daarnaast wordt de windsnelheid op het veldje bij Vertigo (meetpunt 
2, rood omcirkeld in Figuur 66) sterk onderschat. 

 
Figuur 65: vectorfiguur met windrichtingen en versterkingsfactoren van de gesimuleerde (magenta) en gemeten 

data (zwart) bij een natuurlijke windrichting van 215o 

 

 
Figuur 66: Contourfiguur met windrichtingen en versterkingsfactoren van de gesimuleerde (magenta) en gemeten 

data (zwart) bij een natuurlijke windrichting van 215o  
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Opvallend in Figuur 67 zijn de sterke spreidingen in de metingen en simulaties op bepaalde 
punten. Bij meetpunt 9 is een sterke spreiding qua windrichting gemeten. Figuur 65 bevestigt 
dat in dit gebied de richting van de luchtstromingen sterkt verschilt. 
Figuur 67 toont een sterke spreiding in de gesimuleerde windrichting rond meetpunt 11. Dit 
meetpunt ligt dicht bij de noordwesthoek van de W-hal en ligt bij deze windrichting nog net in 
de luwte van het gebouw. Bij lagere versterkingsfactoren is vaak een grotere spreiding in de 
gesimuleerde windrichting te zien 
 

 
 

 
Figuur 67: Gemeten windrichtingen en versterkingsfactoren uitgezet tegen de gesimuleerde waardes bij de 

windrichting 215o 
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Windrichting 262o 
 
Bij de referentiewindrichting van 262o zijn de meeste verschillen tussen meting en simulatie 
goed te verklaren als naar het omliggende gebied wordt gekeken. Een uitzondering hierop is 
het meetpunt midden op het veld bij het Hoofdgebouw (meetpunt 1, rood omcirkeld in Figuur 
69). De windrichting in de metingen (9o) verschilt sterk van de windrichting in de simulatie 
(305o). Deze meetverschillen met CFD zijn lastig te verklaren. 

 
Figuur 68: Vectorfiguur met windrichtingen en versterkingsfactoren van de gesimuleerde (magenta) en gemeten 

data (zwart) bij een natuurlijke windrichting van 262o  

 

 
Figuur 69: Contourfiguur met windrichtingen en versterkingsfactoren van de gesimuleerde (magenta) en gemeten 

data (zwart) bij een natuurlijke windrichting van 262o  
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De gesimuleerde versterkingsfactoren van drie meetpunten aan de noordzijde van de W-hal 
(9,10 en 11) zijn lager dan de gemeten versterkingsfactoren. Uit Figuur 69 is echter goed af te 
lezen dat in het omringende gebied van deze meetpunten de gesimuleerde 
versterkingsfactoren een stuk hoger liggen. Verder komen de windrichtingen en 
versterkingsfactoren goed overeen. 
 

 
 

 
Figuur 70: Gemeten windrichtingen en versterkingsfactoren uitgezet tegen de gesimuleerde waardes bij de 

windrichting 262o 
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Windrichting 318o 
 
De laatste windrichting die hier wordt besproken is 318o, dit is wind uit het noordwesten. De 
windsnelheid bij het meetpunt onder de overstek van het Hoofdgebouw wordt sterk overschat 
(meetplek 3, rood omcirkeld in Figuur 72). Verder komen de windrichting en versterkingsfactor 
bij het veld naast Vertigo niet overeen met de metingen.  
 

 
Figuur 71: Vectorfiguur met windrichtingen en versterkingsfactoren van de gesimuleerde (magenta) en gemeten 

data (zwart) bij een natuurlijke windrichting van 318o  

 

 
Figuur 72: Contourfiguur met windrichtingen en versterkingsfactoren van de gesimuleerde (magenta) en gemeten 

data (zwart) bij een natuurlijke windrichting van 318o  
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De afwijking tussen de gemeten en gesimuleerde versterkingsfactor op meetplek 3 valt ook 
op bij de boxplots. Dit is het meetpunt onder de overstek van het Hoofdgebouw. Tussen de 
kolommen door zijn de windsnelheden hoog. De kolommen zorgen echter ook voor windluwe 
stukken op het plateau van het Hoofdgebouw. De overgang van hoge naar lage 
windsnelheden is goed te zien in Figuur 72. 
 

 
 

 
Figuur 73: Gemeten windrichtingen en versterkingsfactoren uitgezet tegen de gesimuleerde waardes bij de 

windrichting 318o 
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4.3 Conclusie 

De versterkingsfactoren en windrichtingen uit de simulaties komen redelijk goed overeen met 
de metingen. Van berekeningen met RANS is bekend dat de stromingen nabij wanden en 
dakvlakken niet optimaal worden voorspeld (Yoshie et al., 2007). In zijn geheel genomen zijn 
de resultaten echter goed en kan met dit model het windcomfort op het TU/e-terrein worden 
onderzocht en voorspeld. 
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5 Beoordeling van het windcomfort 

5.1 Inleiding 

In de Nederlandse windhindernorm (NEN 8100) staan eisen voor de beoordeling van het 
lokale windklimaat voor windhinder. In dit hoofdstuk wordt deze norm omschreven en wordt 
vervolgens uitgelegd welke berekeningen er zijn uitgevoerd om de norm te kunnen gebruiken. 
Daarna komen de resultaten aan bod. Het windcomfort is beoordeeld in drie gebieden:  
− In en rond de W-hal 
− Bij de hoofdingang van het Hoofdgebouw 
− Bij de hoofdingang van Vertigo 
Het windcomfort in de huidige situatie wordt vergeleken met het windcomfort in de situatie met 
de gerenoveerde W-hal.  
Verder is er een variantenstudie uitgevoerd om te bepalen of het windcomfort op het nieuwe 
plein kan worden verbeterd ten opzichte van het huidige ontwerp. 

5.2 Nederlandse windhindernorm (NEN 8100) 

De Nederlandse norm voor windhinder en windgevaar in de gebouwde omgeving is 
beschreven in NEN 8100. In deze norm worden eisen besproken voor de beoordeling van het 
lokale windklimaat op loop- of verblijfsniveau. Het loopniveau ligt op 1,75 meter boven de 
grond of vloer.  
De drempelsnelheid voor windhinder is een uurgemiddelde lokale windsnelheid van 5,0 m/s 
op loopniveau. Het blijkt dat vooral bij windsnelheden boven circa 5 m/s mechanische effecten 
een rol spelen. Dit is ook te zien in de uitgebreide land-Beaufort schaal in Tabel 9 van Lawson 
en Penwarden (1975) die de windsnelheid en waarneming op loopniveau weergeeft.  
 

Tabel 9: Uitgebreide land-Beaufortschaal met het effect van wind op mensen (bron: Lawson & Penwarden, 1975) 

Beaufort 

number 

Description Wind Speed at 1.75m 

height (m/s) 

Effect 

0 Calm 0.0-0.1  
1 Light air 0.2-1.0 No noticable wind 
2 Light breeze 1.1-2.3 Wind felt  on face 
3 Gentle breeze 2.4-3.8 Hair disturbed, clothing flaps, newspaper difficult to 

read 
4 Moderate breeze 3.9-5.5 Raises dust and loose paper, hair disarranged 
5 Fresh breeze 5.6-7.5 Force of wind fel ton body, danger of stumbling 

when entering a windy zone 
6 Strong breeze 7.6-9.7 Umbrellas used with difficulty, hair blown straight, 

difficult to walk steadily, sideways wind force about 

equal to forwards walking force, wind noise on ears 

unpleasant 
7 Near gale 9.8-12.0 Inconvenience felt when walking 
8 Gale 12.1-14.5 Generally impedes progress, great difficulty with 

balance in gusts 
9 Strong gale 14.6-17.1 People blown over 
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In de Nederlandse windhindernorm worden kwaliteitsklassen bepaald aan de hand van de 
kans dat de drempelsnelheid, van 5 m/s op loopniveau, wordt overschreden. Hoe kleiner de 
kans op overschrijding van de drempelwaarde hoe hoger de kwaliteitsklasse van de plek is. 
Als het op een bepaalde plek bij minder dan 2,5% van de uurgemiddeldes de windsnelheid 
hoger is dan 5 m/s dan geldt voor deze plek kwaliteitsklasse A. Dit betekent dat hier een goed 
windklimaat is voor de activiteiten doorlopen, slenteren en langdurig zitten (zie Tabel 10). Op 
het overdekte plein van de W-hal komen zitmogelijkheden en daarmee is kwaliteitsklasse A 
gewenst ter plaatse van deze terrassen. De eisen voor zitten zijn overigens niet bedoeld voor 
horecaterrassen: voor dergelijke terrassen gelden hogere eisen en is een betere afscherming 
gewenst (NEN 8100, 2006).  
 

Tabel 10: Eisen voor de beoordeling van het lokale windklimaat voor windhinder volgens NEN 8100 

Activiteiten P (UDR >5 m/s) 

(% van het aantal uren 

per jaar) 

Kwaliteitsklasse 

Doorlopen Slenteren Langdurig zitten 

< 2,5 A Goed Goed Goed 

2,5 – 5 B Goed Goed Matig 

5 – 10 C Goed Matig Slecht 

10 – 20 D Matig Slecht Slecht 

> 20 E Slecht Slecht Slecht 

 
NEN 8100 geeft uitleg bij de begrippen goed, matig en slecht.  

- ‘Bij een goed windklimaat ondervindt men geen overmatige windhinder. In een 
situatie zonder overmatige windhinder heeft het merendeel van het publiek geen last 
van windhinder.  

- Bij een matig windklimaat ervaart men af en toe overmatige windhinder.  
- In een slecht windklimaat ervaart men regelmatig overmatige windhinder. In een 

dergelijke situatie heeft het merendeel van het publiek last van windhinder’. 

5.3 Bepaling van de overschrijdingskans 

Er dient te wordt bepaald hoe vaak de drempelsnelheid van 5 m/s op loopniveau wordt 
overschreden in een jaar. Hiervoor dienen, voor alle 12 windrichtingen, een aantal stappen te 
worden doorlopen; 

- versterkingsfactoren uit CFD-simulaties halen (zie 5.3.1) 
- versterkingsfactoren gebruiken om de drempelsnelheid voor windhinder op 

loopniveau om te rekenen naar een drempelsnelheid op 60 m hoogte (zie 5.3.2) 
- bepalen welk percentage van de tijd de drempelsnelheid op 60 meter hoogte wordt 

overschreden aan de hand van de windstatistiek van Eindhoven (zie 5.3.2) 
Tot slot worden de overschrijdingskansen bij de verschillende windrichtingen bij elkaar 
opgeteld en kan het windcomfort worden beoordeeld aan de hand van kwaliteitsklassen (zie 
5.4) 
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5.3.1 Versterkingsfactoren bepalen 

De versterkingsfactoren op loopniveau worden als volgt bepaald: 
 

60,
,

ref
s U

U=θγ  

 
γs,θ Versterkingsfactor bepaald uit simulaties, windrichting θ (-) 
U Gesimuleerde windsnelheid op loopniveau  (m/s) 
Uref,60 Windsnelheid op 60 m hoogte bij het inlaatprofiel (m/s) 
 
Vanuit Fluent worden tekstbestanden (ASCII) geëxporteerd met coördinaten en de 
windsnelheid (U) ter plekke van deze coördinaten. 
Er wordt gerefereerd naar 60 m hoogte omdat voor deze hoogte de windstatistiek van 
Eindhoven bekend is (zie 5.3.2). Deze versterkingsfactoren verschillen van de 
versterkingsfactoren die in paragraaf 4.2 staan beschreven. Daar werden de windsnelheden 
op loopniveau vergeleken met de referentiepositie op het Auditorium op 44,6 m hoogte, terwijl 
hier de windsnelheid op loopniveau wordt vergeleken met de windsnelheid op 60 meter 
hoogte volgens het inlaatprofiel. 
De windsnelheid op 60 meter hoogte (Uref,60) is, afhankelijk van het inlaatprofiel, 7,88 m/s of 
8,57 m/s (zie Tabel 5, bladzijde 47). Voor elk van de twaalf windrichtingen worden de 
versterkingsfactoren rond de W-hal op loopniveau bepaald. Dit geeft Figuur 74 t/m Figuur 85, 
die met Matlab zijn gemaakt. De figuren hebben allemaal betrekking op de gerenoveerde W-
hal. 

 
Figuur 74: Versterkingsfactoren op 1,75 m hoogte bij een windrichting van 30o 
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Figuur 75: Versterkingsfactoren op 1,75 m hoogte bij een windrichting van 60o 

 

 
Figuur 76: Versterkingsfactoren op 1,75 m hoogte bij een windrichting van 90o 
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Figuur 77: Versterkingsfactoren op 1,75 m hoogte bij een windrichting van 120o 

 

 
Figuur 78: Versterkingsfactoren op 1,75 m hoogte bij een windrichting van 150o 
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Figuur 79: Versterkingsfactoren op 1,75 m hoogte bij een windrichting van 180o 

 

 
Figuur 80: Versterkingsfactoren op 1,75 m hoogte bij een windrichting van 210o 
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Figuur 81: Versterkingsfactoren op 1,75 m hoogte bij een windrichting van 240o 

 

 
Figuur 82: Versterkingsfactoren op 1,75 m hoogte bij een windrichting van 270o 
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Figuur 83: Versterkingsfactoren op 1,75 m hoogte bij een windrichting van 300o 

 

 
Figuur 84: Versterkingsfactoren op 1,75 m hoogte bij een windrichting van 330o 
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Figuur 85: Versterkingsfactoren op 1,75 m hoogte bij een windrichting van 360o 
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5.3.2 Windstatistiek Eindhoven (60 m) 

Nu de versterkingsfactoren rond de W-hal en de drempelwaarde voor windhinder bekend zijn, 
kan er per punt worden berekend bij welke windsnelheid op 60 m hoogte de drempelwaarde 
voor windhinder wordt bereikt op loopniveau. Het omrekenen naar drempelwaardes op 60 
meter hoogte wordt gedaan omdat de windstatistiek van Eindhoven voor deze hoogte geldt.  
 

θγ ,

,
60,

s

HDR
mDR

U
U = , waarbij UDR,H = 5 m/s. 

 
UDR,60m Drempelsnelheid voor windhinder, omgerekend naar 60 m hoogte (m/s) 
UDR,H Drempelsnelheid voor windhinder op loopniveau (1,75 m boven 

grond of vloer) 
(m/s) 

 
Tabel 11 toont de cumulatieve relatieve windstatistiek van Eindhoven over de twaalf 
windrichtingen. Deze sprongsgewijze data is met behulp van Matlab omgezet naar een 
vloeiende Weibull-verdeling van de windsnelheden per windrichting (zie Figuur 86).  
 

Tabel 11: Cumulatieve relatieve frequentietabel van de 60 meter windsnelheid (U60m) in Eindhoven (coördinaten 

Rijksdriehoekstelsel X162239 Y384522) over de jaren 1963-2002 (bron: NPR 6097) 

 Windrichting (o) 

Windsnel-

heid (m/s) 

350- 

10 

20- 

40 

50- 

70 

80- 

100 

110- 

130 

140- 

160 

170- 

190 

200- 

220 

230-

250 

260-

280 

290-

310 

320-

340 

0,0 - 0,9 0,22 0,21 0,24 0,20 0,23 0,27 0,29 0,29 0,29 0,27 0,27 0,25 

1,0 - 1,9 0,85 0,84 0,96 0,79 0,89 1,03 1,27 1,34 1,18 1,08 1,05 0,94 

2,0 - 2,9 1,66 1,76 1,99 1,65 1,85 2,12 2,59 2,83 2,52 2,25 2,03 1,80 

3,0 - 3,9 2,48 2,82 3,15 2,63 2,80 3,20 4,10 4,83 4,23 3,51 3,11 2,66 

4,0 – 4,9  3,21 3,87 4,44 3,65 3,61 4,18 5,61 7,09 6,11 4,84 4,02 3,42 

5,0 – 5,9  3,80 4,79 5,60 4,47 4,20 4,87 6,95 9,23 8,02 5,96 4,79 3,96 

6,0 – 6,9 4,24 5,53 6,45 5,09 4,59 5,33 8,04 11,12 9,77 6,92 5,42 4,34 

7,0 – 7,9 4,48 6,08 7,09 5,56 4,84 5,65 8,87 12,80 11,27 7,66 5,85 4,59 

8,0 – 8,9 4,60 6,45 7,54 5,87 4,96 5,82 9,48 14,17 12,49 8,17 6,11 4,76 

9,0 – 9,9 4,66 6,67 7,86 6,06 5,01 5,91 9,88 15,18 13,37 8,54 6,28 4,82 

10,0 -,10,9 4,70 6,80 8,05 6,17 5,03 5,95 10,12 15,88 14,03 8,78 6,37 4,86 

11,0 – 11,9 4,72 6,87 8,16 6,22 5,03 5,97 10,24 16,34 14,43 8,95 6,41 4,88 

12,0 – 12,9 4,73 6,90 8,22 6,26 5,04 5,97 10,31 16,61 14,67 9,05 6,43 4,90 

13,0 - 13,9 4,73 6,92 8,25 6,27 5,04 5,98 10,34 16,76 14,82 9,11 6,44 4,90 

14,0 – 14,9 - 6,92 8,25 6,28 - - 10,35 16,83 14,90 9,14 6,44 4,90 

15,0 - 15,9 - 6,92 8,26 6,28 - - 10,36 16,88 14,94 9,16 6,45 4,90 

16,0 – 16,9 - - 8,26 - - - 10,37 16,90 14,96 9,17 6,45 - 

17,0 – 17,9 - - - - - - 10,37 16,91 14,97 9,18 6,45 - 

18,0 – 18,9 - - - - - - - 16,91 14,97 9,18 6,45 - 

19,0 – 19,9 - - - - - - - 16,92 14,97 9,18 6,45 - 

20,0 – 20,9 - - - - - - - 16,92 14,98 9,18 6,45 - 

21,0 – 21,9 - - - - - - - 16,92 14,98 9,18 6,45 - 

22,0 – 22,9 - - - - - - - 16,92 14,98 9,18 - - 

23,0 – 23,9 - - - - - - - - 14,98 - - - 
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Figuur 86: Cumulatieve Weibull-verdeling van de windsnelheid in Eindhoven op 60 m hoogte 

 
Met deze grafiek kan voor een drempelsnelheid op 60 m hoogte worden bepaald wat de 
overschrijdingskans voor windhinder op loopniveau is. Dit is namelijk de maximale 
cumulatieve frequentie bij die windrichting min de cumulatieve frequentie bij de 
drempelsnelheid op 60 m hoogte. Stel de drempelsnelheid op 60 m hoogte is 10 m/s voor de 
windrichting 210o (zie Figuur 86). Dan wordt in 15,18 % van de tijd de drempelsnelheid voor 
windhinder op loopniveau niet overschreden. In 1,74 % van de tijd wordt de drempelsnelheid 
voor windhinder wel overschreden.  
De overschrijdingskansen bij alle windrichtingen worden vervolgens bij elkaar opgeteld. Dit 
heeft Figuur 87 als resultaat. 
 

 
Figuur 87: kans dat de drempelwaarde voor windhinder van 5 m/s wordt overschreden op loopniveau bij de 

gerenoveerde W-hal (percentage van het aantal uren per jaar) 
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5.4 Resultaten 

Als de totale overschrijdingskans bekend is dan kan aan elk gebied een kwaliteitsklasse voor 
windcomfort worden toegekend. In deze paragraaf zullen de resultaten van de verschillende 
varianten worden besproken. 

5.4.1 TU/e-terrein met de huidige W-hal 

Figuur 88 toont de kans op windhinder op het TU/e-terrein met de huidige W-hal. In deze 
figuren komt het effect van hoogbouw op het windklimaat duidelijk naar voren. Bij de 
noordwesthoek van Vertigo is volgens de simulatie vaak sprake van windhinder. Daarnaast 
zorgt de hoogte van het Hoofdgebouw ervoor dat ter plaatse van de overstekken bij beide 
ingangen vaak een harde wind voorkomt. Dit gebeurt ook onder de overstek van het TNO-
gebouw. Verder komen bij Potentiaal en de doorgang tussen Matrix en Helix vaak hoge 
windsnelheden voor.  
 

 
Figuur 88: Kans op windhinder op het huidige TU/e-terrein 

  

Figuur 89 toont de kwaliteitsklassen volgens NEN 8100 die zijn gekoppeld aan de 
overschrijdingskans voor windhinder, waarbij kwaliteitsklasse A het beste is. Aan de rode 
vlekken in de gebieden aan de noordwestkant van deze figuren moeten niet te snel 
conclusies worden verbonden. Deze gebieden zitten namelijk dicht bij de grens van het 
expliciet gemodelleerde gebied (zie Figuur 29), waardoor hier wellicht hogere windsnelheden 
worden voorspeld dan mag worden verwacht. Ten noordoosten van deze figuren ligt wel een 
groot expliciet gemodelleerd gebied.  
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De blauwe gebieden worden goed beoordeeld op de activiteiten doorlopen, slenteren en 
langdurig zitten (zie Tabel 12). Voor de rode gebieden geldt een matig windklimaat voor 
doorlopen en een slecht windklimaat voor slenteren en langdurig zitten. 

 
Figuur 89: Kwaliteitsklassen volgens NEN 8100 van het huidige TU/e-terrein 

 
Tabel 12: Eisen voor de beoordeling van het lokale windklimaat voor windhinder volgens NEN 8100 

Activiteiten P (UDR >5 m/s) 

(% van het aantal uren 

per jaar) 

Kwaliteitsklasse 

Doorlopen Slenteren Langdurig zitten 

< 2,5 A Goed Goed Goed 

2,5 – 5 B Goed Goed Matig 

5 – 10 C Goed Matig Slecht 

10 – 20 D Matig Slecht Slecht 

> 20 E Slecht Slecht Slecht 
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5.4.2 TU/e-terrein met de gerenoveerde W-hal 

Bij de renovatie wordt de W-hal ingrijpend veranderd. Het gebouw krijgt een hoogbouw en er 
wordt een overdekt plein gecreëerd (zie Figuur 90). 
 

 
Figuur 90: De gerenoveerde W-hal heeft een hoogbouw en biedt middels een overdekt plein ruimte aan de 

Groene Loper (bron: Ector Hoogstad architecten) 

 
Om de effecten van de renovatie op het windklimaat te onderzoeken worden de figuren met 
overschrijdingskansen en kwaliteitsklassen voor (Figuur 88, Figuur 89) en na de renovatie 
(Figuur 91, Figuur 92) met elkaar vergeleken.  
 

 
Figuur 91: Kans op windhinder op het TU/e-terrein met de gerenoveerde W-hal 
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Figuur 92:Kwaliteitsklassen volgens NEN 8100 van het TU/e-terrein met de gerenoveerde W-hal 

 
De plaatsing van een zuidingang kan comfortproblemen geven. Vanuit Dienst Huisvesting is 
echter aangegeven dat zij het belangrijk vinden dat er een ingang aan de zuidzijde komt. Er is 
een variantenstudie uitgevoerd waarbij is gevarieerd met de breedte en plaatsing van de 
zuidingang om te onderzoeken of een verbetering van het windklimaat ter plekke mogelijk is. 
Deze variantenstudie komt in de volgende paragraaf aan bod.  
De extra hoogbouw lijkt nauwelijks effect te hebben op het windklimaat op 
voetgangersniveau. Dit komt doordat het dak van de oude W-hal als een plateau fungeert 
onder de nieuwe hoogbouw (zie Figuur 93). 
 

 
 

 
Figuur 93: Bij oostenwind (90o) fungeert het dak van de W-hal als plateau zodat de windsnelheden op het 

overdekte plein laag zijn. Doorsnede ter plekke van de hoogbouw van de W-hal 
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Het slechte windklimaat onder het Hoofdgebouw lijkt geen effect te hebben op het 
windklimaat op het overdekte plein. Figuur 94 toont hoe bij westenwind, op ongeveer 2/3 van 
de hoogte van het Hoofdgebouw, een gedeelte van de wind naar beneden stroomt en onder 
de overstek doorwaait. Vervolgens buigt de wind naar boven af omdat in de luwte van het 
gebouw een wervel met tegengestelde richting is ontstaan. De versnelling van de westenwind 
onder het Hoofdgebouw door heeft daarom geen nadelig effect op het windklimaat op het 
overdekte plein. 
 

 
 

 
Figuur 94: Bij westenwind (270o) ligt het overdekte plein in de luwte van het Hoofdgebouw. Doorsnede ter plekke 

van de overstek aan de zuidkant van het Hoofdgebouw  

5.4.3 Variantenstudie zuidingang W-hal 

Bij de geplande zuidingang (zie Figuur 95) heerst een minder goed windklimaat dan op de 
rest van het overdekte plein. Bij harde wind uit het zuidwesten ontstaat er windhinder ter 
plekke van de zuidingang. Dit komt doordat deze ingang aansluit op de weg tussen Matrix en 
Helix. 
Door middel van een variantenstudie is onderzocht of het verplaatsen of verbreden van de 
zuidingang resulteert in een beter windklimaat ter plekke. Hiervoor zijn simulaties met de 
windrichtingen 210o en 240o uitgevoerd; dit is wind uit het zuidwesten. 
 

 
Figuur 95: plaatsing zuidingang volgens het originele ontwerp (bron: Ector Hoogstad architecten) 
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In totaal zijn vier varianten van de zuidingang doorgerekend. Deze zijn schematisch 
weergegeven in Figuur 96. Het totale plein is vijf bij zes dakvlakken groot; waarbij elk 
grijsomrande vlak een afmeting heeft van 12,4 * 12,4 m2. Daarnaast zijn met rode lijnen de 
geplaatste gevels weergegeven. Met de volgende varianten van de zuidingang zijn simulaties 
uitgevoerd: 

- variant 1: verbreding van de zuidingang 
- variant 2: de zuidingang twee traveeën naar het oosten verplaatsen 
- variant 3: de zuidingang één travee richting het westen verplaatsen 
- variant 4: de zuidingang één travee richting het oosten verplaatsen 

 

   

   
 Figuur 96: vier varianten voor de zuidingang. Het stramien geeft de plaatsing van de dakvlakken weer, terwijl de 

rode lijnen de gevels representeren. 

 
De hoekgevels blijven in alle varianten aanwezig omdat ze voor de architect en opdrachtgever 
belangrijk zijn voor het ontwerp. De hoekgevels zorgen namelijk voor een duidelijke 
afbakening van het gebouw.  
Een andere mogelijkheid om windhinder via de zuidzijde te verminderen is het plaatsen van 
schermen tussen de gebouwen Helix en Matrix, zodat de harde wind al eerder worden 
getemperd. Deze optie geniet echter niet de voorkeur van de opdrachtgever en is verder niet 
onderzocht. 
 

1 2 

3 4 
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Variant 1 
 
Het verbreden van de zuidingang (variant 1) zou ervoor kunnen zorgen dat de windsnelheid 
lager ligt dan bij een smalle ingang omdat de lucht niet meer door een smalle ingang wordt 
geperst. Het klopt dat de wind zich wat uitwaaiert (zie Figuur 97 en Figuur 98) maar de 
snelheden blijven hoog zodat de kans op windhinder even groot is als bij de originele ingang. 
 

 
Figuur 97: Versterkingsfactoren op 1,75 m hoogte bij windrichting 210o (zuidingang variant 1) 

 

 
Figuur 98: Versterkingsfactoren op 1,75 m hoogte bij windrichting 240o (zuidingang variant 1) 
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Variant 2 
 
De tweede variant bestaat uit het maximaal verplaatsen van de zuidingang naar het oosten. 
Figuur 99 en Figuur 100 tonen dat de wind uit het zuidwesten grotendeels van de zuidingang 
afdraait. Dit is een sterke verbetering ten opzichte van het originele ontwerp. 
 

 
Figuur 99: Versterkingsfactoren op 1,75 m hoogte bij windrichting 210o (zuidingang variant 2) 

 

 
Figuur 100: Versterkingsfactoren op 1,75 m hoogte bij windrichting 240o (zuidingang variant 2) 
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Variant 3 
 
Het verplaatsen van de zuidingang naar het westen (variant 3) levert ook een verbetering op 
ten opzichte van het originele ontwerp. Dit is te zien in Figuur 101 en Figuur 102. Deze 
verbetering is echter niet zo goed als bij variant 2. 
 

 
Figuur 101: Versterkingsfactoren op 1,75 m hoogte bij windrichting 210o (zuidingang variant 3) 

 

 
Figuur 102: Versterkingsfactoren op 1,75 m hoogte bij windrichting 240o (zuidingang variant 3) 
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Variant 4 
 
Tot slot zijn er ook simulaties gedraaid bij een situatie waarin de zuidingang één travee naar 
het oosten is verplaatst. De wind uit het zuidwesten waait bij deze variant nog steeds door de 
W-hal heen. Eén travee verplaatsen is dus niet voldoende om het windklimaat op het plein 
evenveel te verbeteren als bij het verplaatsen van twee traveeën het geval is. 
 

 
Figuur 103: Versterkingsfactoren op 1,75 m hoogte bij windrichting 210o (zuidingang variant 4) 

 

 
Figuur 104: Versterkingsfactoren op 1,75 m hoogte bij windrichting 240o (zuidingang variant 4) 
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5.4.4 Keuze verplaatsing zuidingang 

Uit de simulaties in paragraaf 5.4.3 kan worden geconcludeerd dat variant 2 de beste optie is 
voor de zuidingang. Dit is de variant waarbij de zuidingang twee traveeën (24,8 m) naar het 
oosten wordt verschoven. Voor deze variant zijn ook voor alle andere windrichtingen de 
versterkingsfactoren gesimuleerd. Vervolgens is bepaald hoeveel procent van het aantal uren 
per jaar de drempelsnelheid voor windhinder wordt overschreden. Tot slot worden de 
bijbehorende kwaliteitsklassen aan het gebied gekoppeld. 
 

 
Figuur 105: Versterkingsfactoren op 1,75 m hoogte bij een windrichting van 30o (zuidingang variant 2) 
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Figuur 106: Versterkingsfactoren op 1,75 m hoogte bij een windrichting van 60o (zuidingang variant 2) 

 

 
Figuur 107: Versterkingsfactoren op 1,75 m hoogte bij een windrichting van 90o (zuidingang variant 2) 
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Figuur 108: Versterkingsfactoren op 1,75 m hoogte bij een windrichting van 120o (zuidingang variant 2) 

 

 
Figuur 109: Versterkingsfactoren op 1,75 m hoogte bij een windrichting van 150o (zuidingang variant 2) 
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Figuur 110: Versterkingsfactoren op 1,75 m hoogte bij een windrichting van 180o (zuidingang variant 2) 

 

 
Figuur 111: Versterkingsfactoren op 1,75 m hoogte bij een windrichting van 210o (zuidingang variant 2) 
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Figuur 112: Versterkingsfactoren op 1,75 m hoogte bij een windrichting van 240o (zuidingang variant 2) 

 

 
Figuur 113: Versterkingsfactoren op 1,75 m hoogte bij een windrichting van 270o (zuidingang variant 2) 
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Figuur 114: Versterkingsfactoren op 1,75 m hoogte bij een windrichting van 300o (zuidingang variant 2) 

 

 
Figuur 115: Versterkingsfactoren op 1,75 m hoogte bij een windrichting van 330o (zuidingang variant 2) 
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Figuur 116: Versterkingsfactoren op 1,75 m hoogte bij een windrichting van 360o (zuidingang variant 2) 

 
Het combineren van de versterkingsfactoren met de windstatistiek van Eindhoven leidt tot 
Figuur 117. Deze toont de jaarlijkse kans op windhinder. In Figuur 118 is vervolgens te zien 
dat voor het gehele overdekte plein kwaliteitsklasse A geldt. Dit betekent dat er een goed 
windklimaat heerst voor de activiteiten zitten, slenteren en doorlopen. 
 

 
Figuur 117: Overschrijdingskans windhinder bij het verplaatsen van de zuidingang (variant 2) 
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Figuur 118: Kwaliteitsklasse volgens NEN 8100 bij het verplaatsen van de zuidingang 

5.4.5 Windcomfort hoofdingang Hoofdgebouw 

Naast het windklimaat in en rond de W-hal is ook het windcomfort bij de hoofdingang van het 
Hoofdgebouw onderzocht. De hoofdingang van het Hoofdgebouw ligt op een plateau onder 
een overstek (zie Figuur 119 en Figuur 120). Het is bekend dat hier geregeld sprake is van 
windhinder. Met behulp van de simulaties is in kaart gebracht hoe vaak deze windhinder 
jaarlijks ongeveer voorkomt.  
 

 
Figuur 119: Hoofdingang van het Hoofdgebouw (bron: site TU/e) 
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Figuur 120: De ingang van het Hoofdgebouw ligt onder een grote overstek. Foto genomen vanuit het zuidwesten 

(bron: site TU/e)  

 
Figuur 121 toont de overschrijdingskans voor windhinder op loopniveau op het plateau voor 
het hoofdgebouw. Dit betekent dat de simulaties gelden op 1,75 m hoogte bovenop de hoogte 
van het 1,20 m hoge plateau. Naast de overschrijdingskansen toont Figuur 121 ook de 
bijbehorende windklassen. Volgens de Nederlandse windhindernorm (NEN 8100) zijn de gele 
en rode vlakken niet geschikt voor langdurig zitten en matig tot slecht geschikt om doorheen 
te slenteren. Er zijn kleinere windluwe gebieden te zien rond de brede kolommen en de 
brandtrap die zijn aangegeven met zwarte vlakken in de figuren. 
De renovatie van de W-hal heeft amper effect op de gesimuleerde windklassen op het plateau 
voor het hoofdgebouw. 
 

 
Figuur 121: Percentage van het aantal uren per jaar dat de drempel voor windhinder waarschijnlijk wordt 

overschreden op het plateau voor het Hoofdgebouw, met de bijbehorende kwaliteitsklassen. Deze figuur geldt voor 

de situatie met de gerenoveerde W-hal volgens het originele ontwerp, maar deze figuur ziet er in de situatie met de 

huidige W-hal vrijwel hetzelfde uit. 
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5.4.6 Windcomfort ingang Vertigo 

De ingang van Vertigo ligt niet op de begane grond, maar bezoekers worden via een trap naar 
de eerste verdieping geleid (zie Figuur 122). Er is onderzocht of volgens de simulaties deze 
hoger gelegen ingang tot windhinder leidt. Dit blijkt amper het geval te zijn, in ongeveer 2% 
van de jaarlijkse uren wordt de drempelwaarde van 5 m/s overschreden. Dit betekent dat de 
gehele trap kwaliteitsklasse A toegekend krijgt.  
 

 
Figuur 122: ingang van Vertigo (bron: site TU/e) 

 
Wat wel opvalt, is dat bij de hoeken van het gebouw het windklimaat slechter is dan om de 
rest van het gebouw heen. Vooral de noordwesthoek valt op, omdat hier volgens de 
simulaties sprake is van windklasse D. Dit betekent dat dit gebied matig is voor doorlopen en 
slecht voor slenteren en langdurig zitten. Het gaat hier om een gebied waar bezoekers 
mogelijk doorheen lopen voordat de ingang van Vertigo wordt bereikt. Daar is volgens de 
simulaties een snelle overgang tussen een windklimaat met kwaliteitsklasse D en een 
windklimaat met kwaliteitsklasse A. 
 

 
Figuur 123: Vooral bij de noordwesthoek van Vertigo is sprake van veel windhinder 
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6 Aanbevelingen 

Het windcomfort rondom de gerenoveerde W-hal zal niet verslechteren ten opzichte van de 
huidige situatie. De focus is daarom vooral komen te liggen op het realiseren van een zo goed 
mogelijk windklimaat op het overdekte plein. Uit het onderzoek blijkt dat de zuidingang het 
windcomfort op het plein negatief beïnvloedt. Vervolgens zijn, met verschillende varianten van 
de zuidingang, simulaties uitgevoerd om te onderzoeken of een verbetering van het 
windklimaat op het plein mogelijk is. Het wordt aanbevolen om de zuidingang twee traveeën 
in oostelijke richting te verplaatsen. Dit heeft als gevolg dat het windklimaat op het gehele 
plein goed is. Aan het hele plein wordt dan kwaliteitsklasse A toegekend, wat staat voor een 
goed windklimaat voor de activiteiten langdurig zitten, slenteren en doorlopen. Wel dient te 
worden opgemerkt dat deze kwaliteitsklasse geldt voor openbare ruimtes en dat aan 
bijvoorbeeld horecaterrassen hogere eisen worden gesteld. Dit betekent dat als er sprake is 
van een horecaterras er extra schermen kunnen worden geplaatst. 
 

 
Figuur 124: Aanbevolen plaats voor de zuidingang. De grijsomrande vlakken geven aan waar de dakvlakken 

zitten, terwijl de rode lijnen de gevels rond het overdekte plein representeren. 

 
Bij de aanleg van de Groene Loper kan het strategisch plaatsen van bomen en struiken de 
windhinder nabij de ingang van Vertigo en ten zuiden van de W-hal wellicht verminderen. 
Hiervoor was geen ruimte meer in deze studie maar dit kan in een vervolgstudie worden 
onderzocht. Paragraaf 7.2 gaat verder in op groen in het model. 
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7 Discussie 

7.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk komen twee zaken aan bod die een interessante aanvulling vormen op het 
onderzoek en het model wellicht kunnen verbeteren. Allereerst wordt er ingegaan op het 
plaatsen van bomen en struiken in het model. Vervolgens wordt de mogelijkheid besproken 
om het effect van turbulentie mee te nemen in het windcomfortonderzoek.  

7.2 Groen in het model 

Binnen dit onderzoek was er geen ruimte meer voor het bekijken van het effect van bomen en 
struiken op het windklimaat op het TU/e-terrein. Het is wel mogelijk om het model hiervoor te 
gebruiken aangezien de plaatsen waar boomkruinen en struiken zich bevinden wel zijn 
benoemd in het model. In het huidige model bestaan deze volumes uit lucht. Het is echter 
mogelijk om in Fluent een functie voor de luchtdoorlaatbaarheid van de boomkruinen en 
struiken in te bouwen. Hetzelfde geldt voor het fietsenhok dat tussen de Hal en Helix gelegen 
is. 
Het TU/e-terrein is bijna geheel omrand met groen (zie Figuur 125 en Figuur 126). Het effect 
van dit groen op het windklimaat is vooral van belang als wordt gekeken naar de omgeving 
van gebouwen die aan de rand van het terrein liggen. 
 

 
Figuur 125: Gemodelleerde gebouwen en groen op en rond het TU/e-terrein 
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Figuur 126: Satellietfoto van het TU/e-terrein (bron: Bing maps) 

 
Daarnaast kan het model worden gebruikt om het windklimaat op de toekomstige Groene 
Loper te analyseren. Het is interessant om te onderzoeken wat het strategisch plaatsen van 
bomen, struiken en heggen voor effect heeft op het windklimaat ter plaatse. De Groene Loper 
is nog niet ontworpen en kan dus nog vrij ingericht worden. Het model kan aan de westzijde 
worden uitgebreid met enkele woonblokken (roodomrand in Figuur 126) zodat ook aan de 
deze zijde van de Groene Loper gebouwen expliciet zijn gemodelleerd. 

7.3 Turbulentie  

De Nederlandse windhindernorm houdt geen rekening met turbulentie en harde windvlagen, 
terwijl deze factoren wel effect hebben op het windcomfort. Turbulentie is niet in de norm 
meegenomen omdat er in de wetenschappelijke wereld nog geen consensus is over een te 
gebruiken norm (Willemsen et al., 2007). Een onderzoek waar in de literatuur veel naar wordt 
verwezen is van Hunt et al. (1976). Hunt heeft uitgebreid windtunnelonderzoek gedaan naar 
het effect van turbulente wind op het windcomfort. Van turbulente wind wordt een effectieve 
windsnelheid berekend die kan worden vergeleken met een gelijkmatige windsnelheid. Deze 
effectieve windsnelheid wordt als volgt berekend: 
 

)31( IUU e ⋅+=  

 

Ue Effectieve windsnelheid (m/s) 

Ū Uurgemiddelde windsnelheid op loopniveau (m/s) 

I Turbulentie-intensiteit (-) 

 
 
 
 



 Technische Universiteit Eindhoven University of Technology 

 

103 Windcomfortstudie voor de renovatie van de W-hal op de TU/e-campus 

De turbulentie-intensiteit kan per richting of totaal worden bepaald: 
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In Fluent wordt de turbulente kinetische energie k geëxporteerd terwijl deze voor de metingen 
kan worden berekend uit de standaarddeviaties van de windsnelheid met de volgende 
formule: 
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7.3.1 Vergelijking turbulentie metingen en simulaties 

Als de gemeten turbulentie-intensiteit wordt uitgezet tegen de gesimuleerde turbulentie-
intensiteit valt op dat de mate van turbulentie wordt onderschat in de simulaties volgens 
Figuur 127 en Figuur 128. Dit beeld klopt echter niet voor alle windrichtingen (zie Figuur 129). 
Voor de CFD-simulaties geldt dat gebruik is gemaakt van het Realizable k-ε model. 
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Figuur 127: Vergelijking turbulentie-intensiteit metingen met simulaties voor de windrichting 24o 
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Figuur 128: Vergelijking turbulentie-intensiteit metingen met simulaties voor de windrichting 262o 
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Figuur 129: Vergelijking turbulentie-intensiteit metingen met simulaties voor de windrichting 109o 

 
Er kunnen verschillende turbulentiemodellen worden gebruikt in Fluent. In Figuur 130 zijn de 
simulatieresultaten van een aantal turbulentiemodellen naast de meetresultaten 
geprojecteerd. Er is gerekend met de volgende modellen:  

- Realizable k-ε model(Rke) 
- Standard k-ε model(Ske) 
- Reynolds Stress model 
- Re-Normalisation Group k-ε model (RNG) 

 
Verdere informatie over deze modellen staat in de Fluent-handleiding. 



 Technische Universiteit Eindhoven University of Technology 

 

105 Windcomfortstudie voor de renovatie van de W-hal op de TU/e-campus 

-

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12       
AUD

      
HG

     
VRT

meetpunten

tu
rb

ul
en

tie
-in

te
ns

ite
it 

[-
]  

metingen

Rke

Ske

Reynolds Stress

RNG

 
Figuur 130: Vergelijking turbulentie-intensiteit metingen ten opzichte van simulaties met enkele 

turbulentiemodellen bij 215o 

7.3.2 Criterium voor windhinder (Hunt et al.) 

Volgens Hunt et al. worden windeffecten waarneembaar als Ue > 6 m/s. In Figuur 131 is te 
zien hoeveel procent van de jaarlijkse uren de effectieve windsnelheid van 6 m/s wordt 
overschreden. De schaalverdeling van de kleurenmap is overigens anders dan in de rest van 
het verslag omdat de overschrijdingskansen hier hoger zijn. Ook als turbulentie wordt 
meegenomen in de berekeningen lijkt het windklimaat op het overdekte plein gunstig te zijn.  
In Figuur 132 is met groen aangegeven in welke gebieden jaarlijks minder dan 10 % van de 
tijd, de effectieve windsnelheid van 6 m/s wordt overschreden. Hier heerst een goed 
windklimaat. 
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Figuur 131: Jaarlijkse kans dat de effectieve windsnelheid (Ue) groter is dan 6 m/s 

 

 
Figuur 132: Overschrijdingskans van een effectieve windsnelheid van meer dan 6 m/s. In de groene gebieden 

heerst volgens de simulatie een goed windklimaat. In het rode gebied heerst een matig tot slecht windklimaat. 
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Daarnaast geeft Hunt aan dat de meeste prestaties niet worden beïnvloed als Ue < 9 m/s. Als 
criterium voor windcomfort wordt vervolgens gegeven dat de windcondities op een plek 
tolereerbaar zijn als in 90% van de tijd de meeste prestaties niet worden beïnvloed (zie Tabel 
13). Figuur 133 toont het jaarlijks percentage uren dat de effectieve windsnelheid van 9 m/s 
wordt overschreden. In gebieden waar de overschrijdingskans hoger is dan 10 % heerst 
volgens Hunt et al. een slecht windklimaat. Op het TU/e-terrein blijkt een slecht windklimaat te 
heersen onder de overstekken van het Hoofdgebouw en het gebouw van TNO. Daarnaast is 
aan de noordwesthoek van Vertigo een grensgebied qua windcomfort. 
 
 

Tabel 13: Windcomfortcriteria Hunt et al. (1976) 

 Drempelwaarde Pmax 

Amper discomfort door wind Ue > 6 m/s 10 % 

Meeste prestaties niet beïnvloed. 

Grens toelaatbaar windklimaat 

Ue > 9 m/s 10 % 

 
 

 
Figuur 133: Jaarlijkse kans dat de effectieve windsnelheid (Ue) groter is dan 9 m/s 

 
Het samenvoegen van de twee comfortcriteria leidt tot Figuur 134. Groene gebieden hebben 
een goed windklimaat. In gele gebieden is het windklimaat matig en in rode gebieden is het 
windklimaat onacceptabel en zouden dus zeker maatregelen tegen windhinder moeten 
worden getroffen. 
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Figuur 134: Gebieden met een goed, matig en onacceptabel windklimaat volgens comfortcriteria van Hunt et al. 

(1976) 

 
Hunt zegt overigens dat dit windcomfort-criterium nog niet volledig is. Er zou bij temperaturen 
onder bijvoorbeeld 15oC ook rekening dienen te worden gehouden met een koudefactor (chill 
factor). 
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8 Conclusies 

Twee zaken maken dit project uniek; (1) er is een hoogwaardig rekenraster opgebouwd van 
een groot domein (circa 2,9 x 2,7 km2) en (2) er zijn metingen gedaan om de CFD-simulaties 
mee te valideren.  
Daarnaast is geverifieerd of de juiste rasterfijnheid is gebruikt voor de simulaties. Hiervoor is 
een sensitiviteitsstudie uitgevoerd waarbij een grover en een fijner raster zijn vergeleken met 
het basisraster. Hieruit bleek dat het basisraster een goed compromis was tussen rekentijd en 
nauwkeurigheid van de simulatieresultaten. 
 
Het onderzoek bestaat uit het beoordelen van het windcomfort in en rond de gerenoveerde 
W-hal, en bij de hoofdingangen van zowel Vertigo als het Hoofdgebouw. Hiervoor is gebruikt 
gemaakt van de Nederlandse norm voor windhinder en windgevaar in de gebouwde 
omgeving (NEN 8100, 2006). Aan de hand van de kans dat uurgemiddelde windsnelheden 
boven een drempelwaarde van 5 m/s uitkomen wordt bepaald tot welke kwaliteitsklasse een 
gebied behoort. Deze kwaliteitsklassen lopen van A (goed) tot E (slecht) en geven een 
beoordeling van het windklimaat voor de activiteiten doorlopen, slenteren en langdurig zitten.  
Uit het onderzoek blijkt dat de aanpassingen aan de W-hal geen negatief effect hebben op het 
windklimaat in de omgeving. Het oude dak van de W-hal fungeert als plateau onder de 
nieuwe hoogbouw zodat er geen windhinder op loopniveau ontstaat. Daarnaast was het de 
vraag of het slechte windklimaat onder het Hoofdgebouw effect zou hebben op het 
windklimaat op het overdekte plein. Dit blijkt niet het geval te zijn en wordt goed geïllustreerd 
door Figuur 94 (blz. 82). Er zijn echter wel problemen met het huidige ontwerp van de 
zuidingang. Deze sluit precies aan op de weg tussen de gebouwen Matrix en Helix en is 
problematisch bij harde zuidwestenwind. Het zuidwesten is de prevalerende windrichting in 
Eindhoven, waarbij ook de hardste windsnelheden voorkomen (zie ook Tabel 11 op bladzijde 
76). Uit het onderzoek blijkt dat het twee traveeën (24,8 m) verplaatsen van de zuidingang 
richting het oosten ervoor zorgt dat het windklimaat op het plein ter plaatse van de zuidingang 
sterk verbeterd. Op het hele overdekte plein geldt nu de hoogste kwaliteitsklasse. Het 
verplaatsen van de zuidingang is een belangrijke verbetering van het ontwerp met betrekking 
tot het windcomfort.  
 
Daarnaast zijn twee andere interessegebieden onderzocht; dit zijn de gebieden voor de 
hoofdingang van Vertigo en voor de hoofdingang van het Hoofdgebouw. Het model blijkt het 
windcomfort hier goed te voorspellen. Tussen de kolommen bij de ingang van het 
Hoofdgebouw geldt kwaliteitsklasse D; dit betekent dat het gebied matig geschikt is om 
doorheen te lopen en zelfs een slecht windklimaat heeft voor de activiteiten slenteren en 
langdurig zitten.  
Voor de ingang van Vertigo valt vooral op dat er een groot verschil is in windsnelheden in een 
klein gebied. Kwaliteitsklasse A en D liggen dicht bij elkaar aan de voet van de trap, die leidt 
tot de ingang van het gebouw. De grote windsnelheden voor de ingang zorgen er ook voor dat 
fietsen die niet in de rekken voor het gebouw worden geplaatst grote kans lopen om te vallen. 
 
Tot slot zijn er in de discussie enkele kanttekeningen bij het onderzoek geplaatst. Allereerst is 
er op ingegaan dat de bomen en struiken in het model ontbreken. Met name bij een 
windcomfortonderzoek ten behoeve van de Groene Loper of bij het bepalen van het 
windcomfort nabij bomen en struiken op het terrein is het interessant om te onderzoeken wat 
het effect van dit groen is. In de huidige situatie is het aannemelijk dat het effect van de 
omliggende gebouwen veel groter is op het windklimaat in en rond de W-hal dan het 
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geplaatste groen. De meeste bomen en struiken staan namelijk relatief ver van de W-hal af of 
staan zo dicht bij gebouwen dat de bijdrage van dit groen op het windklimaat klein is. 
Een tweede discussiepunt is het ontbreken van aandacht voor turbulentie in de Nederlandse 
windhindernorm (NEN 8100). Een criterium voor windhinder door turbulentie is niet 
opgenomen in de norm omdat hierover nog geen consensus bestaat in de wetenschap 
(Willemsen et al., 2007). Er is wel onderzoek gedaan naar het effect van turbulentie op 
windcomfort door onder andere Hunt et al. (1976). Als zijn criteria worden toegepast op de 
gerenoveerde W-hal met verplaatste zuidingang dan blijkt ook hier sprake te zijn van een 
goed windklimaat voor het gehele overdekte plein. 
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Bijlagen 

De bijlagen bij dit verslag staan op de CD-rom. Dit bevat de volgende hoofdstukken: 
1. Stromingsveld rond een rechthoekig gebouw van 1:1:2 
2. Calibratie anenometers met behulp van windtunnel Cascade-gebouw 
3. Vergelijking anemometers 
4. Verwerking meetdata met Matlab 
5. Verwerking simulatiedata met Matlab 
 
Daarnaast staan op de CD-rom 

- dit verslag 
- de gemaakte m-files 
- de gebruikte UDF voor het verhogen van de ruwheidsconstante Cs 

 
 
 
 
 
 


