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Meneer de Rector, beste collega’s, familie en vrienden, dames 
en heren,
Wind brengt de nodige frisse lucht, vervoert stuifmeel en pollen, voert 
dode bladeren af en snoeit met haar kracht oude bomen of werpt ze 
omver. Wind wakkert bosbranden aan en verplaatst woestijnen. Hij 
stuwt water tegen de kusten en stuift het zout land inwaarts. Het zijn 
constructieve en destructieve eigenschappen. Wij mensen maken 
gebruik van de wind en we moeten ons er tegen beschermen. Sommige 
religies kennen een god van de wind. De Japanse Fujin racet door de 
hemelen met woeste blik en een zak met wind op zijn rug. In Mexico 
is er Ehekataniu; in de oude culturen van Noord-Amerika kent men de 
Wind Blowers [1].
Wind omstuwt onze gebouwen. Er is overdruk aan loefzijde en onder-
druk aan lijzijde. Die drukverschillen merken we in de krachten die op 
het gebouw worden uitgeoefend. Hoge gebouwen zwaaien in de wind 
als bomen; dakbedekking wordt door de wind kapot getrokken. Het is 
verstandig de ramen tijdig voor een storm te sluiten. 
Dit afscheidscollege behandelt windkrachten en luchtstromen. Het wordt 
een overzicht in vogelvlucht. Aan de orde komen windkrachten die op 
een gebouw als geheel werken, de krachten op gevel en dak afzonderlijk 
en windhinder. Met windhinder bedoelen we de krachten die de wind 
op ons lichaam en onze kleding kan uitoefenen. We kunnen beschut 
of winderig bouwen. Ik zal bespreken hoe gebouwen zo gerangschikt 
kunnen worden, dat we zo min mogelijk windhinder ondervinden en dat 
de buitenruimte in de stad zo plezierig en functioneel mogelijk wordt. 
Windenergie, de verspreiding van luchtverontreiniging in straten en 
pleinen en windlawaai laat ik vanmiddag buiten beschouwing. Teveel 
ambitie is ook niet goed. 
Al deze onderwerpen behoren tot het vakgebied windtechnologie. 
Ik zal mij beperken tot windtechnologie en bouwkunde.

Inleiding
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1879  Firth of Forth Bridge disaster

1889  Eiffeltoren (302 m)

1930  Luchtverontreiniging Maasvallei (60 doden)

1933  Empire State Building (381 m) 

1940  Tacoma Narrows Bridge disaster  

1952  Smog in London (3500 doden)

1965  Bezwijken FERRYBRIDGE koeltorens

1975  International Association for Wind Engineering 

1989  Stuurgroep Windtechnologie, K.I.V.I.

tabel 1

tabel 2

jan. '90 feb. '90 feb. '90 feb./mrt. '90 apr. '99 dec. '99 dec. '99

4.4  1.1  1.8  1.2  2.2  5.9  2.5

tabel 3

constructie houtwerk openingen buitenlaag kleine gevel delen grote gevel delen daken

15 22 23 6 27 28 7

Geschiedenis
Al vele eeuwen kunnen we een stevig dak timmeren, een molen het 
koren laten malen en water laten oppompen. De boer beschermt ook al 
sinds mensenheugenis hoeve en gewas met houtwallen en windsingels. 
Windtechnologie was vanzelfsprekende ervaring van de ambachtsman. 
In de negentiende eeuw veranderde dit. Het constructief ontwerpen ging
met sprongen vooruit. De komst van staal en van – voorgespannen –
beton bracht veel teweeg. Constructies passeerden de grenzen van de 
ervaring. Kennis over de windkracht werd noodzakelijk. Twee bruggen 
en een pier te Brighton faalden door wind. Het was echter vooral een 
derde brug, de Firth of Forth Bridge disaster, die in de literatuur als 
mijlpaal aan het begin van windtechnologie wordt genoemd. 
De verspreiding van luchtverontreiniging vond haar wetenschappelijk 
begin in defensieonderzoek, nadat in de eerste wereldoorlog strijdgassen 
waren gebruikt.
Aandacht voor windhinder ontstond, toen stedenbouwers licht, ruimte 
en hoogbouw centraal stelden. Enkele rampen hebben de toepassing 
van windtechnologie versneld, zie tabel 1.

Stormschade
Ook nu is er nog veel schade aan gebouwen door wind. Tabel 2 toont 
de enorme schade in miljarden Euro, die een storm over West-Europa

kan veroorzaken. Technisch is die schade te beperken. De eisen aan
gebouwen zijn gebaseerd op een berekening van het risico. Uitgangs-
punt daarbij is, dat de schade aan de gebouwvoorraad aanvaardbaar moet 
blijven bij een uurgemiddelde windsnelheid, die gemiddeld eenmaal 
in de 50 jaar voorkomt. Op Schiphol is dat gemiddeld over een uur 27 
m/s of windkracht 10. In 1990 was op 25 januari de hoogst gemeten 
gemiddelde snelheid 30 m/s of windkracht 11 en op 26 februari 
26 m/s of windkracht 10. 

Bij deze stormen werd dus de windsnelheid die gemiddeld eenmaal 
in de 50 jaar voorkomt, benaderd of overschreden. Schade mocht dus 
verwacht worden. Bovendien zijn er altijd gebouwen met achterstallig 
onderhoud, wat extra stormschade kan betekenen.
De drama’s in Frankrijk vlak voor de millenniumwisseling zijn in dit 
licht ook niet verwonderlijk: in grote delen van Frankrijk kwam de 
windsnelheid overeen met een gemiddelde terugkeerperiode van 400 
jaar [2]. De schade van deze storm is geanalyseerd. Tabel 3 toont de 
percentages van verschillende soorten schades voor gebouwen in een 
stedelijke omgeving. Er was zowel schade aan de constructies als geheel, 
als aan bouwdelen. De som van de percentages in tabel 3 bedraagt 
meer dan 100%, want verschillende type schades werden aan hetzelfde 
gebouw genoteerd. 

Verzekeraars waarschuwen, dat sinds het begin van de tachtiger 
jaren de schades door grote stormen wereldwijd dramatisch zijn 
toegenomen. Van de 14 natuurrampen met een verzekerde schade 
van meer dan een miljard Euro waren er 11 stormen, waarvan 5 in 
Europa. Volgens hun analyse is dit het gevolg van: een toename van 
de bevolking; hogere levensstandaard; concentratie van mensen en 
waarden in stedelijke agglomeraties; vestiging in extreem onbeschutte 

Windtechnologie
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figuur 1

gebieden; kwetsbaarheid voor natuurrampen van de moderne samen-
leving en technologieën; grotere verzekeringsdichtheid; mogelijke 
klimaatverandering.
Het verkleinen van de kans op schade aan de gebouwenvoorraad of aan
een specifiek object is dus gebaseerd op risicoanalyse. Het gaat daarbij
om extremen, statistiek van windvlagen, gecombineerd met de mecha-
nica van de respons van gebouwen. Dit moet dan nog gecombineerd 
worden met de statistische informatie over materiaaleigenschappen en 
dergelijke.
Hoe goed deze windtechnologische exercitie ook mag zijn, het resultaat
is afhankelijk van de keuze van het risiconiveau. Uiteraard is daarbij van 
belang het type gebouw, de veiligheid voor gebruikers en publiek en
bovendien het risico dat het maatschappelijke leven wordt ontwricht.
De keuze van het risiconiveau is een bedrijfseconomische en maatschap-
pelijke taak, waarbij veel sectoren betrokken zijn. Een individuele 
opdrachtgever kan een lager risico eisen, uiteraard tegen kosten.

De menglaag
Om de stand van zaken in de windtechnologie te kunnen bespreken, 
zullen we eerst het milieu waarin we bouwen wat verkennen. Figuur 1 
toont de zogenaamde menglaag. De eigenschappen van deze menglaag 
zijn voor de windtechnologie en voor ons leefmilieu van groot belang. De 
onderzijde is in ons voorbeeld het dak van de stad. Het dak van de stad, 
opgebouwd uit alle daken zoals men die vanaf een toren kan zien, is een 
scheiding tussen de stroming in de menglaag en het stadsklimaat. Zoals 
het dak van een woud dat een scheiding vormt tussen het microklimaat 
tussen de bomen en het weer erboven. Het dak van de stad is een 

culturele erfenis. Stedenbouwers moeten voorzichtig omgaan met het 
doorbreken van het stedelijke dak met hoge gebouwen. Als een hoger 
gebouw het dak doorbreekt, moet verslechtering van het stadsklimaat 
door slimme ontwerpen worden voorkomen. 
De bovenzijde van de menglaag wordt gekenmerkt door een meestal 
geringe toename van de temperatuur, een zogenaamde inversie. Het is 
een natuurverschijnsel dat deze inversie de verticale luchtbewegingen 
dempt. Luchtverontreiniging wordt in eerste instantie niet door deze 
inversie getransporteerd en blijft gemiddeld bijvoorbeeld 24 uur in de 
menglaag. Bij onbewolkt weer kunnen we op een berg of vanuit een 
vliegtuig de bovenzijde van de menglaag waarnemen. We zien dan een 
heiige laag, een blauwgrijs waas aan de bovenzijde van de menglaag.
De dikte van deze menglaag verandert met de zonnestand en met het 
weer. Om een indruk te geven: 50% van de tijd is de dikte 200 m, van 
zonsondergang tot zonsopgang, terwijl 50% van de tijd overdag de 
menglaag ruim 1000 m dik is. 
De atmosfeer is niet zo immens als het lijkt: 50% van de luchtmassa 
bevindt zich in een laag van ongeveer 5 km. De meeste steden zijn,
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figuur 3

horizontaal gemeten, groter dan dat de luchtlaag dik is. In feite ademen 
de steden in de menglaag, die nog dunner is. De vraag hoe groot, of hoe 
dicht een stedelijk agglomeraat kan zijn zonder dat de menglaag te sterk 
verontreinigd wordt, is bij mijn weten nog niet gesteld. 
In het milieubeheer is men gewend luchtverontreiniging slechts op 
‘leefniveau’ te meten. Een enkele maal is het verloop van concentraties 
op wat grotere hoogte onderzocht. Figuur 2 is een meting van de ozon-
concentratie in de menglaag. Het ozon werd gevormd in fotochemische 
smog in de menglaag, die tijdens de meting 1800 meter dik was. Een 
meetvliegtuig steeg op en daalde boven Nieuwkoop en omgeving [3]. Op 
de horizontale as staan de ozonconcentraties aangegeven in microgram 
per m3. Aan het aardoppervlak ontleedt ozon, terwijl er in de menglaag 
productie van ozon is en bovendien uit verdergelegen gebieden ozon 
wordt aangevoerd. De verticale pijl in figuur 2 bij een concentratie van 
120 microgram/m3 mag gedurende 8 aaneengesloten uren niet worden 
overschreden. Figuur 3 toont de SO2-concentratie in microgram per 
m3, zoals gemeten aan een 200 meter hoge mast in de Lopikerwaard 
[4] gedurende een dag in december. In de nacht trok verontreinigde 
lucht langs de mast met een SO2-gehalte van 300 microgram per m3. 
De hoogste verdieping van een woontoren staat in aanmerkelijk vuilere 
lucht dan men op het normale leefniveau kan verwachten. Dat is niet 
van belang zolang de ramen niet worden geopend en het binnenmilieu 
bepaald wordt door machines. Maar wie wil in een dergelijk technische 
omgeving wonen? 

Een hoog technisch, energiezuinig binnenmilieu?
Tot omstreeks 1980 werd de lucht in gebouwen vele eeuwen lang ver-
verst door de wind, die door ramen, naden, kieren en allerlei openingen 
in de gebouwschil blaast. Vaak werd de wind geholpen door het schoor-
steeneffect, als het binnen warmer was dan buiten. In 25 jaar tijd is 
daar drastisch verandering in gekomen. Het streven energiezuinig te 
bouwen heeft ons gebracht tot de nationale kierenjacht. Op grote schaal 
is de luchtdoorlatendheid van de gevels van woningen en kantoren 
drastisch verminderd. Moderne raamsystemen sluiten prachtig. Ook in 
de woningbouw worden ventilatiesystemen toegepast. Bij weinig wind 
is er dan toch voldoende luchtverversing en bij hogere windsnelheden 
is er minder verlies van warmte. Bovendien verbeterde het thermische 
comfort door vermindering van tocht. Het terugwinnen van warmte 
uit de afgevoerde lucht is de volgende stap. In de woningbouw lijkt dit 
een positieve ontwikkeling. Deze verbijsterende revolutie is nog niet 
uitgewoed. Sinds de thermische isolatie van woningen is luchtverversing 
de grootste verliespost van warmte. De systemen werken efficiënter en 
energiezuiniger als de ramen gesloten blijven. Wie wil dat? 
In de grote steden is er een tendens om woningen in hoge torens te 
maken. Ik hoor veelal om mij heen dat daar geen ramen in kunnen, die 
men kan openen. Ook de kantoren maken een dergelijke revolutie door. 
In 1980 gaf de Stichting Bouw Research een rapport uit ‘Zoninstraling 
en binnenklimaat’. Het bevatte handige grafieken die de ontwerper in 
staat stellen het percentage glas in een gevel, de massa van een gebouw 
en de zontoetreding zo te kiezen dat in Nederland geen kunstmatige 
koeling nodig is. Het lijkt vergeten.
In de tachtiger jaren werden symposia gehouden over ziekmakende 
gebouwen, in het Engels het Sick Building Syndrome (SBS) genoemd. 
Het gebrek aan te openen ramen en vervuilde kanalen voor de aanvoer 

figuur 2
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tabel 4

hoogte (m) vrije veld vrije veld stad stad ramen 
 gem. (m/s) vlaag (m/s) gem. (m/s) vlaag (m/s) gesloten

10 10 16 ? ? ?

50 13 17 9 16 6%

100 14 18 10 17 9%

200 15 19 12 19 19%

250 ? ? ? ? ? 

van verse lucht werden als boosdoeners aangewezen. Er waren in 
het debat ook installatietechnologen, die bij hoog en laag beweerden 
dat open ramen hun installaties ontregelden en dat natuurlijk het 
onderhoud en de trainingen van de gebruikers ter hand zouden moeten 
worden genomen. Inmiddels heeft ook de faculteit Bouwkunde een 
geheel gesloten gevel en een (fluitend) aircosysteem.
Wat is dit voor een revolutie, Aldous Huxley waardig? Wij lijken wel in 
een andere cultuur terechtgekomen.
Maar wie wil zich laten beheersen door een systeem? In een kantoor wil 
de werknemer zich misschien nog schikken. Maar in de eigen woning? 
Laten we de conclusie van Piet Vroon [5] niet vergeten. Hij bestudeerde 
het Sick Building Syndrome. Het ging Vroon vooral om kantoren. Hij 
concludeerde in 1990 dat een kern van het SBS is, dat de mens variatie 
nodig heeft en in sterke mate onderhevig is aan ‘operant leren’. Wij 
willen steeds in onze omgeving ingrijpen en geconfronteerd worden 
met onmiddellijke consequenties van ons gedrag. In kantoorgebouwen 
wordt aan deze basiscondities veelal niet voldaan, in tegenstelling tot 
de huiselijke situatie (denk aan: ramen open, ramen dicht, temperatuur 
omhoog, temperatuur omlaag). Het SBS is te herleiden tot een vorm van 
onnodig opgedrongen ‘onmacht’, die betrekking heeft op evolutionair 
ingeslepen ‘software’, aldus Vroon. Er valt hoegenaamd niets te bepalen 
en in te grijpen in veel kantoorgebouwen. Het ontkennen van dit 
mechanisme en de behoeften is vergelijkbaar met de stelling dat de
kniepeesreflex uit de tijd is: de reflex trekt zich daar niets van aan. 
Piet Vroon concludeert verder dat in de architectuur sprake is van een 
uiteenlopen van psychologische intuïties en psychologische feiten, ofwel 
van een ‘psychologie van een dagelijks leven’ en de ‘wetenschappelijke 
psychologie’. Bij een dergelijke confrontatie ‘winnen‘ dagelijkse intuïties 
het vrijwel altijd, met als treurig gevolg dat een aantal ontwikkelingen in 
onze samenleving uit de hand is gelopen. 
Ik zelf heb in jeugdige overmoed de vraag geventileerd wat een psycho-
loog nu moet met een technisch probleem. Dat was dwaas. Nu besef ik 
dat Piet Vroon een kern van het probleem formuleerde. 
Laten we zijn woorden ter harte nemen en alle intuïtieve vooroordelen 
terzijde leggen, die we met een quasi-technische zekerheid koesteren. 
Laten we een technische evaluatie maken van raamsystemen en hun
consequenties voor het binnenmilieu, alvorens te investeren in ge-
bouwen zonder te openen ramen. Als er installatietechnische proble-
men zijn, moeten die overwonnen worden. Er moeten systematisch 

afwegingen worden gemaakt en ontwerpbesluiten worden genomen. 
De capaciteitsgroep Fysische Aspecten van de Gebouwde Omgeving, 
FAGO, voert thans een project uit: ‘strategisch gebouw ontwerp‘. Laten 
we hopen dat het zal bijdragen tot een evenwichtiger ontwerp, dat de 
gebruikswaarde van een gebouw en het milieu voor de mensen niet 
negeert. 
We moeten nu eerst de wind boven de stad bespreken, voordat we 
op dit onderwerp wat nader in kunnen gaan.

De wind boven de stad
De stroming in de menglaag is turbulent, dat wil zeggen dat de 
stroming een wervelend chaotisch karakter heeft. Hierdoor ontstaan 
windstoten, zoals elke fietser, zeiler en molenaar die kent. Turbulentie 
is te zien aan de soms heftige, steeds veranderende slingeringen van 
een schoorsteenpluim. Het contrast tussen de turbulente stroming in 
de grenslaag en rustige stroming daarboven, is te zien aan het verschil 
in de vorm van een schoorsteenpluim en een condensatiespoor van een 
vliegtuig. De schoorsteenpluim slingert en verandert voortdurend; het 
condensatiespoor van een vliegtuig is recht en strak. 
Het turbulente karakter van de stroming in de menglaag is bepalend 
voor ons ecologisch systeem. Verdamping, warmtetransport tussen 
aardoppervlak en atmosfeer, transport van zaden en de windsnelheid 
worden door de turbulente menging bepaald. De windbelasting van 
bomen en constructies is bij windstoten maximaal. 
Tussen 50 m en 200 m kennen we de over een uurgemiddelde wind-
snelheid en de grootte van momentane, steeds fluctuerende snelheid, 
zie tabel 4. In deze tabel is verondersteld, dat op een naburig vliegveld 
de over een uur gemiddelde windsnelheid 10 m/s is op 10 m hoogte. 
Met ‘vlaag‘ is een windstoot bedoeld, die 1 seconde duurt en die we 
ongeveer eenmaal per uur kunnen verwachten. 
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figuur 4

De uurgemiddelde windsnelheid boven het vrije veld neemt toe met 
de hoogte. De windsnelheid op 10 m hoogte in de stad is vooralsnog 
onbekend, want die wordt bepaald door de gebouwen en de plaats. Als 
de lucht voldoende lang over het ruwere dak van de stad heeft gestroomd 
is de snelheid na een weg van bijvoorbeeld 5 km tot op 200 m hoogte 
geremd door de stad. In het voorbeeld van tabel 4 is de wind op 200 
m vertraagd van 15 tot 12 m/s. Als de lucht een kortere weg over de 
stad heeft afgelegd, bijvoorbeeld 2,5 km, is de snelheid boven 100 m 
hoogte boven de stad dezelfde als die boven het vrije veld. Op 200 m 
boven de stad waait het dan nog 15 m/s. Door de grotere ruwheid van 
de stad wordt de stroming boven de stad niet alleen geremd, maar 
ook vlageriger. De twee effecten: geringere snelheid door remming en 
grotere uitschieters, compenseren elkaar. Tabel 4 toont immers dat de 
snelheid van de ‘vlaag‘ boven het vrije veld en de stad vrijwel dezelfde is.
Boven 200 m is onvoldoende informatie over de wind. Ontwerpers 
van gebouwen hoger dan 200 m treden onbekend terrein binnen, de 
ervaring voorbij. De risico’s nemen daar toe. 
Beneden 50 m hoogte zijn er geen eenvoudige wetmatigheden. 
Gebouwen en bomen versnellen en vertragen de locale luchtstroom. 
Hierdoor is er geen algemeen geldig beeld te geven. Voor dit gebied 
hebben we windtunnels en computermodellen om de locale stroming 
te simuleren.
In tabel 4 is de windsnelheid boven de stad tussen 50 en 200 m geschat 
met behulp van goed onderbouwde wetmatigheden. Maar de berekening 
was gebaseerd op de windsnelheid op 10 m hoogte boven het vrije veld 
van een meteorologisch meetstation. We veronderstelden in tabel 4 
daar een windsnelheid van 10 m/s. Elke simulatie van de wind rond een 
gebouw, hetzij in een windtunnel, hetzij met een computer, moet voor 
de risico-evaluatie vertaald worden in een kans op een extreme situatie 
met behulp van klimatologie. Een dergelijke klimatologie is alleen ter 
beschikking voor de gegevens van een meteorologisch station in het 
vrije veld. We zullen dus elke simulatie in een windtunnel of met een 
computer moeten koppelen aan de windsnelheid in het vrije veld. We 
hebben de diverse koppelingsmethodes getoetst aan windmetingen op 
het vliegveld Welschap en boven op het auditorium van de TU/e. Een 
nauwkeurigheid van 10% lijkt haalbaar [6]. 
Recent is een methode ter beschikking gekomen om deze koppeling 
te verrichten op basis van interpolatie van meteorologische gegevens 
en van een kartering van de ruwheid van het aardoppervlak m.b.v. 

satellietgegevens [7]. De methode is door het Koninklijk Nederlands 
Meteorologisch Instituut operationeel gemaakt in opdracht van het 
Nederlands Normalisatie Instituut NEN. Daarmee zal deze koppeling 
genormaliseerd zijn en de advisering verbeterd.

Een open raam op 200 m hoogte?
Laten we nu bezien of een te openen venster in een gebouw op 200 
m hoogte bruikbaar is. Veronderstel dat een raam van een gebouw dat 
alleen staat in het vrije veld, gesloten moet worden bij een ‘vlaag’ van 
16 m/s. Deze veronderstelling betekent, dat men het raam sluit bij 
windkracht 5 tot 6 Beaufort, ongeacht neerslag en temperatuur. Op de 
vlakte van het vliegveld Schiphol is het raam dan 9% van de tijd gesloten. 
Zie tabel 4. Mijn conclusie is, dat hetzelfde raam in een gebouw op 200 
m hoogte boven een stad gedurende 19% van de tijd gesloten moet zijn. 
Dit uiteraard ongeacht neerslag en koude. 19% is in het gebruik niet 
weinig, maar het is mijn overtuiging dat een te openen raam op 200 m 
mogelijk is. 
Er zijn wel praktische problemen te overwinnen. Wanneer men een 
raam op 200 m hoogte vergeet te sluiten, zijn de effecten van inregenen 
heftiger. Als men een raam niet tijdig heeft gesloten, kan het dichtdoen 
door de grotere krachten wel eens lastig worden en schade opleveren. 
Een automatisch bediend raamsysteem is wellicht aan te bevelen. 
Bewoners sluiten een raam als er te veel luchtverontreiniging is. 
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figuur 5

Het is een uitdaging voor ontwerpers om een gevel met een geschikt 
raamsysteem te maken. 

Obstakelstroming
Als de luchtstroom op zijn weg een gebouw ontmoet, moet de lucht 
kiezen uit een weg er overheen of er omheen. Bij vraagstukken over 
windhinder en verspreiding van luchtverontreiniging is het essentieel 
om de luchtstroom te kennen. De lucht moet gehoorzamen aan natuur-
wetten, zoals de wet van behoud van massa en de wet van behoud van 
impuls of van hoeveelheid beweging. Nu is de stroming turbulent, 
wervelend of chaotisch. De betekenis van deze wetten is hierdoor zowel 
wiskundig als praktisch lastig. Maar laten we eerst kennismaken met de 
fenomenologie van obstakelstroming. Het tonen van de verschijnselen 
is al lastig. In de menglaag trekken grote en kleine wervels voorbij. We 
kunnen die niet tegelijkertijd intekenen. Het zou ons duizelig maken en 
het biedt weinig informatie. We bezien dus de tijdgemiddelde stroming. 
Zo is figuur 4 een keurig plaatje met lijnen en pijlen waar de lucht-
stroom niet van weet [8]. Het is een abstractie voor een schijnbaar 
rommelige zaak. Een discussie van twee basisvormen van obstakel-
stromen biedt de mogelijkheid windtechnologische aspecten van 
stedenbouw naar voren te brengen. Die basisvormen zijn evenwijdig 
geplaatste schuttingen en een blok met een hoogte groter dan de breedte. 
Figuur 4 toont de stroming over een schutting. Aan de loefzijde zien 
we op ongeveer 2/3 van de hoogte een scheiding tussen een opwaartse 
en een neerwaartse beweging. De opwaartse stroming gaat met een 
grote versnelling over de rand; de neerwaartse beweging laat een op-
gestuwde stroming zien aan de loefzijde. Uiteindelijk moet deze lucht 
de hoek passeren en geeft daar een zogenaamde hoekstroom, een zone 
met grotere snelheden. Aan de lijzijde staat een wervel, daar buigt de 
stroming naar de achterzijde van de schutting. Nabij het aardoppervlak is 
er inderdaad voor en vlak achter een lang gestrekt gebouw een stroming 
tegen de algemene windrichting in. Figuur 5 toont schematisch de 
stroming over twee langgerekte blokken. In het bovenste deel zijn de 
blokken zo ver van elkaar verwijderd, dat het volgende blok ver achter 
de lijwervel van het vorige staat. Achter elk blok kan de oorspronkelijke 
stroming zich dan herstellen. In het onderste deel van figuur 5 staan 
de blokken zo dicht achter elkaar, dat de volgende in de ruimte voor de 
lijwervel van het vorige blok staat.

 

De hoofdstroming scheert nu over de blokken heen. Tussen de blokken 
staat een wervel. Op grondniveau is de windrichting omgekeerd aan
die van boven de blokken. Van belang is, dat aërodynamisch de afstand
tussen de blokken niet gemeten wordt in meters, maar in gebouw-
hoogten. Als straten nauwer zijn dan bijv. 3x de hoogte van de gebouwen 
is beschutting tegen te grote windsnelheden mogelijk. Is echter de straat-
breedte kleiner dan 2x de hoogte van de gebouwen, dan is de beschutting 
goed, maar de verspreiding van luchtverontreiniging slecht. Steegjes 
zijn te smal t.o.v. de hoogte van de gebouwen. Het is er donker en muf. 
Fifth Avenue in New York is aërodynamisch een steeg. Druk bezochte 
straten als de Kalverstraat in Amsterdam, met een breedte kleiner dan de 
hoogte van de gebouwen, ruiken op zaterdagmiddag ook onprettig. Er is 
te weinig luchtverversing. 
Brede straten worden vaak als winderig ervaren, zeker als de oriëntatie 
west-oost is. Daar is geen beschutting. Hoewel het leuk is om op deze
manier naar een stad te kijken, moet men bedenken dat in ons voor-
beeld is verondersteld, dat de wind loodrecht op de schutting waait. Als 
dat niet het geval is, wordt de stroming aanmerkelijk ingewikkelder. 
Figuur 6 toont de tweede basisvorm: een blok met een hoogte groter
dan de breedte [8]. De stroming is analoog aan die nabij een schutting. 
De hoekstroom is nu veel duidelijker dan in figuur 4. De hoekstroom 
blijkt een functie van de hoogte en van de breedte van het blok. Er zijn
schattingen voor de afstand tot de hoek waarop de snelheid op loop-
niveau aanmerkelijk toeneemt [9]. Voor een gebouw van bijvoorbeeld 
100 m hoogte en 50 m breedte en 25 m diepte is deze afstand 75 m.  
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figuur 7

figuur 6

Dit resultaat toont aan dat aandacht voor windhinder bij het ontwerpen 
een groter gebied betreft dan het eigenlijke bouwproject. Windhinder is 
een aandachtsgebied voor vele partijen in de bouw.

In de Verenigde Staten staan veel wolkenkrabbers ‘downtown’, als een 
groep hoge gebouwen. Dat is heel wat anders dan de huidige trend 
in Nederland om hier en daar een toren te bouwen. Ik spreek van 
gegroepeerde hoogbouw en afzonderlijke hoogbouw. Aërodynamisch 
is een bos ook heel wat anders dan een alleenstaande boom.

De twee basisvormen zijn slechts een eerste begin van een reeks voor-
beelden van de luchtstroom in de stad. Men mag verwachten dat in 
de komende jaren een systematische reeks voorbeelden zal worden 
ontwikkeld. De technische middelen zijn nog gebrekkig en bij het 
ontwerp zal de ervaring van een windtechnoloog moeten worden 
ingezet om windhinder te vermijden.

Windhinder
In het voorgaande is achteloos overgegaan van de bespreking van de 
windsnelheid in de stad op het onderwerp windhinder voor voetgangers. 
Het is een onderwerp dat een onderdeel vormt van de stedenbouwfysica. 
De geometrie van straten en pleinen is bepalend voor wind, regen en 
regenbeschutting als ook voor bezonning. Stedenbouwfysica gaat dus 
over de kwaliteit van de buitenruimte in de stad. 
Een begripsbepaling en kwantificering van het begrip windhinder 
is noodzakelijk. Met windhinder bedoelen we het mechanische 
effect van de wind op mensen. Het wapperen van haren en kleding, 
het moeizaam lopen, van het voetpad worden geblazen tot aan het 
omverwaaien van zwakkere personen. Er is ook het verschijnsel van 
thermische behaaglijkheid: voetgangers ondervinden in de winter bij 
sterke wind extra koude en in de zomer ontberen zij verkoeling bij te 
weinig wind. Over de samenhang van thermische behaaglijkheid en 
temperatuur, zonneschijn, wind en kleding is nog te weinig bekend om 
enige uitspraak te kunnen doen. Over mechanische windhinder is wel 
informatie ter beschikking. Er is geënquêteerd in een winkelstraat in 
Nieuw-Zeeland, een woonwijk in Japan en een studentenstad in London, 
Ontario. Bovendien hebben we ervaring. Sinds de zestiger jaren zijn 
wereldwijd door windtechnologen bouwplannen getoetst op windhinder 
en de opinie van het publiek is hen niet bespaard gebleven. Er is dus 
ervaring opgebouwd. Een windhindernorm bestaat uit een criterium 
en een kans. Het criterium is een grenswaarde voor de windsnelheid. 
Boven die grenswaarde ondervinden de mensen op straat windhinder. 
In Nederland hebben we ervaring met een over een uur gemiddelde 
windsnelheid van 5 m/s als criterium. Dit is in het vrije veld zo ongeveer 
de overgang van windkracht 4 (matige wind) naar windkracht 5 (vrij 
krachtige wind). 
De kans dat de windsnelheid hoger mag zijn dan 5 m/s moet worden 
vastgelegd. Natuurlijk stormt het af en toe. Een overschrijdingskans nul 
is onmogelijk en onnodig. Het is gebleken dat een winkelstraat een goed 
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tabel 5

1 2 3 4 5
overschrijding kwaliteit doorlopen slenteren lang zitten
in procenten

< 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 

tot matig windklimaat heeft, als de windsnelheid van 5 m/s niet meer 
dan 10% van de tijd voorkomt. Klachten zijn dan niet te verwachten. 
Ter vergelijking, in ons land regent het 7% van de tijd. Op vliegveld 
Eindhoven komt op loopniveau een windsnelheid van 5 m/s 17% van 
de tijd voor.
In Nederland zijn thans meerdere grenswaarden en criteria in gebruik 
voor het beoordelen van bouwplannen op windhinder. Om in deze 
situatie verbetering te brengen heeft het Nederlands Normalisatie 
Instituut NEN een project gestart. De voorbereiding van de conceptnorm 
is nu in haar eindfase. In deze conceptnorm wordt onderscheid gemaakt
in 5 kwaliteitsniveaus A tot E. De eisen die aan de luchtstroom gesteld 
moeten worden om overmatige windhinder te voorkomen, zijn afhanke-
lijk van de activiteiten van de mensen op straat. Voor voetgangers die 
doelbewust doorlopen, is een hogere windsnelheid acceptabeler, dan 
voor flanerende, winkelende mensen. Wanneer men rustig langere tijd 
wil zitten, is men extra gevoelig voor windhinder. Een norm heeft dus 4 
grootheden: een criterium (5 m/s), een overschrijdingskans in procenten 
in kolom 1, een kwaliteitsniveau in kolom 2, activiteiten gebieden in 
de kolommen 3, 4 en 5. Het door de werkgroep ontwikkelde voorlopige 
concept is in tabel 5 weergegeven [10].

 

Besluitvorming
Het is de vraag of deze normering de kwaliteit van de bouwplannen 
zal verhogen. Er zijn hierbij drie factoren van belang. De eerste is de 
beoordeling van de klimaatsverandering in de stad door een bouwplan. 
De tweede factor is de kwaliteit van het pakket van eisen die partijen aan 
het bouwplan stellen. Als derde factor zie ik de kwaliteit van het traject 
van initiatief tot realisatie. Overmatige windhinder wordt veroorzaakt 
door ingrepen in de geometrie van de stedelijke buitenruimte. Een 

nieuwe gebouwmassa verandert, in combinatie met de gekozen plaats, 
de geometrie. De vorm en de details van het nieuwe gebouw detailleren 
het effect op de wind. In een vroeg stadium van de bouwplannen moet 
men zich bewust zijn van wat men van plan is te doen met betrekking 
tot windhinder. Als het voorlopige ontwerp op tafel ligt, resteren slechts 
noodoplossingen, zoals een schutting hier en een paar bomen daar. Laat 
ik het traject van initiatief tot realisatie becommentariëren. 
In enkele hoofden ontstaat een Beeld. Een ondernemende geest krijgt 
een idee, of wordt op een idee gebracht door bijvoorbeeld de eigenaar 
van een perceel. Deze ondernemende geest begint anderen voor zijn 
idee te winnen en zo ontstaat een initiatiefgroep rondom een Beeld. Dat 
Beeld heeft een enorme kracht. Die kracht kan intrinsiek aan het Beeld 
ontleend worden; die kracht kan ook gekoppeld zijn aan de financieel-
maatschappelijke positie van de leden van de initiatiefgroep. Na jaren 
werken komt het misschien tot een eerste architectkeuze. Weer vele 
jaren later zal het gebouw er misschien staan. 
Wanneer moet nu de windtechnoloog, de bouwfysicus of de installatie-
technicus door de initiatiefgroep worden ingeschakeld? Was er maar 
iemand die deze vraag stelde. Als een adviseur mee mag gaan denken 
met de initiatiefgroep, nádat het Beeld gevormd is en krachtig is 
geworden, wordt het slecht adviseren. 
De adviseurs moeten ook leren hun nek uit te steken om in de 
initiatieffase een goed advies te geven. Elke technicus is opgevoed 
om degelijk werk te leveren en te adviseren op basis van metingen 
en berekeningen. Een windtechnoloog wil met een maquette van het 
Beeld naar een windtunnel; een bouwfysicus wil de energieprestatie 
uitrekenen en heeft daarvoor de details van het gebouw nodig; de 
installatietechnicus moet ook erg veel details kennen voor zijn werk. 
In de initiatieffase zijn die details en die maquette er misschien nog 
niet. Indien wel, mag misschien zelfs niemand buiten de initiatiefgroep 
de maquette zien. De adviseur moet dus op basis van zijn ervaring 
een intuïtieve bijdrage durven leveren. Dat zal vooral een bijdrage zijn 
om partijen goed naar het Beeld te laten kijken. Iedereen kijkt door 
zijn eigen bril, zijn eigen koker. Verbreding van het blikveld is een 
sleutelwoord in de initiatieffase.
De Gemeente Rotterdam heeft dit managementvraagstuk onderkend en 
voor haar hoogbouw een kwaliteitsgroep ingesteld. Deze groep probeert 
zo vroeg mogelijk in de initiatieffase behulpzaam te zijn. Soms lukt het 
om een initiatief in een pril begin op tafel te krijgen; soms zijn het
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helaas toch al uitgewerkte ontwerpen. Het is voor de leden een moeilijke, 
maar leerzame opgave om onder de leuze ‘Rotterdam, the learning city’
te reageren op de prille initiatieffase. Soms lukt dat, soms zijn de plan-
nen al in een te laat stadium om echt te kunnen helpen. 
Het is noodzakelijk dat in de initiatieffase ondernemende, besluit-
vaardige types gaan samenwerken met meer contemplatieve geesten. 
De gemeente Rotterdam biedt hiertoe wat betreft de hoogbouw een 
klankbord van deskundigen aan.
Uiteraard is later bij het maken van het voorlopige en definitieve ontwerp 
tijdige inbreng van specialisten noodzakelijk. Het adagium ‘eerst 
denken, dan doen’ wordt nogal eens vergeten. Elke verandering in het 
bouwplan verhoogt in sterkere mate de kosten, naarmate de initiatieffase 
langer geleden is en de realisatie nadert.
De adviseurs streven naar oplossingen voor dit communicatieprobleem 
op hun typisch specialistische wijze. Ze denken integratie te bevorderen 
met beter ontwerpgereedschap, in het bijzonder gebruikersvriendelijke 
computermodellen. Er wordt al decennia aan gewerkt. Het is echter
onbegrip voor de huidige stand van zaken. Wie zal een computer-
programma wat gaan vragen, als hij geen vraag heeft? Wie zal de moeite 
nemen een programma te leren gebruiken, als een gesprek met een 
senior adviseur verhelderend werkt? Die computermodellen zullen 
beter gereedschap blijven voor de adviseurs zelf. Het grote knelpunt is al 
decennia geleden geformuleerd door prof. Hamaker. Hij was de nestor 
van de capaciteitsgroep FAGO en hij nam het initiatief een klimatoloog 
bij het werk te betrekken. Hamaker hield in 1978 een afscheidscollege 
onder de titel: ‘Integratie?!’. Het was een pleidooi de kloof tussen 
architectonische waarde en gebruikswaarde te dichten. 
De locale overheid heeft duidelijk een rol om deze samenwerking 
in de initiatieffase te bevorderen; de huidige rol om gerede plannen 
te beoordelen is noodzakelijk, maar niet voldoende. De Gemeente 
Rotterdam heeft dat goed gezien.

Hulpmiddelen in de windtechnologie
De wiskundige beschrijving van de stroming om gebouwen is door de 
turbulentie zo lastig, dat men sinds ir.Eiffel een windtunnel gebruikt 
om de verschijnselen na te bootsen. Het is in feite een grote ventilator, 
die lucht blaast door een kanaal met een rechthoekige doorsnede. Men 
plaatst een maquette van een gebouw met zijn directe omgeving op 
een schaal 1:200 tot 1:500 in de luchtstroom en men meet snelheids-

verhoudingen, drukverschillen en krachten. Het nabootsen van de 
stroming in de menglaag met de juiste statistische eigenschappen tussen 
50 en 200 m is een vak. Men kan in een windtunnelexperiment eigenlijk 
niet aan alle schaalwetten tegelijkertijd voldoen. Het is ingenieurskunst 
om een praktisch relevant resultaat te verkrijgen. 
Pas de laatste decennia wordt voortgang geboekt met het berekenen van 
de stroming om gebouwen, de zogenaamde Computer Fluid Dynamics 
of CFD. Een jaar of 20 geleden poneerden senior windtechnologen 
van naam nog, dat het onmogelijk zou zijn een bruikbaar resultaat te 
verkrijgen en dat men zich beter zou kunnen inspannen om de analoge 
computer, dat is hun windtunnel, te verbeteren. 10 Jaar later werd er 
schamper gereageerd op verschillen tussen windtunnelsimulaties en
berekeningen. Thans blijkt dat men CFD alleen kan beoordelen als 
speciaal voor het doel ingerichte en gespecificeerde windtunnel-
simulaties worden gebruikt. In situ metingen zijn duur en praktisch 
lastig uitvoerbaar. Door FAGO verrichte berekeningen leidden 
tot een andere keuze van sensoren in de windtunnel, voordat er 
overeenstemming werd bereikt. De ontwikkelingen zijn hoopvol en 
gaan snel. In de afgelopen 4 jaren zijn 5 ‘key papers’ gepubliceerd 
met essentiële verbeteringen. Het laat zich aanzien dat CFD de 
tekortkomingen van windtunnelsimulaties kan aanvullen. In de 
komende jaren kunt u voorstellen verwachten om de effecten op de 
stroming van verticale warmtestroom en gradiënten op de meso-schaal 
in de modellen op te nemen. Maar enkele kanttekeningen zijn hier 
nodig. De bewegingsvergelijkingen voor de stroming zijn bekend, 
maar we kunnen ze niet oplossen. De chaotische turbulentie moeten 
we milliseconde na milliseconde uitrekenen. Met zeer grote computers 
is dat voor eenvoudige geometrieën als bollen en cilinders mogelijk. 
Voor de ingewikkelde geometrieën van de bouwkunde is dit praktisch 
uitgesloten. Er zijn daarom handige modellen ontwikkeld om het 
effect van de turbulentie in de bewegingsvergelijkingen te schatten. Dit 
blijkt nu praktisch voor luchtsnelheden op een hoogte van bijvoorbeeld 
de halve gebouwhoogte. Voor geringere hoogten, waar voetgangers 
lopen, zijn verdere benaderingen in ontwikkeling. Voor het berekenen 
van windhinder zijn we echter een praktische methode dicht aan het 
naderen. Vooralsnog is CFD gereedschap waarmee alleen deskundigen 
kunnen omgaan. Het berekenen van drukken op de gebouwschil levert 
nog meer problemen op dan snelheden, maar het gaat steeds beter. 
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figuur 8

Drukverschillen
De wind veroorzaakt drukverschillen op een gebouw. Die drukverschillen 
brengen luchtverversing, windlawaai en destructieve krachten. We 
kunnen ons er een voorstelling van maken hoe die drukverschillen 
ontstaan met behulp van de wet van Bernouilli. Deze wet luidt, dat de 
som van de bewegingsenergie en de luchtdruk constant is. Dus een 
afnemende snelheid betekent een oplopende druk; een toenemende 
snelheid betekent een afnemende druk. De wet van Bernouilli wordt al 
in het middelbaar onderwijs geleerd en is eenvoudig te illustreren aan 
een pijpstroming. Zo dadelijk zal blijken, dat de wet van Bernouilli niet 
opgaat bij de turbulente stroming om gebouwen. De lucht stroomt niet 
door een pijp, maar wordt voortdurend door de turbulentie gemengd 
met de omgeving. Helaas hebben we geen beter beeld. Figuur 8 toont 
metingen van de druk op een loods. De richting van de pijlen geeft over- 
of onderdruk aan. De lengte van de pijlen is een maat voor de grootte 
ervan. De aanstromende lucht wordt door de loods geremd en er ontstaat 
een overdruk. Aan de hand van de figuren 4 en 6 kunnen we ons 
indenken dat de aanstromende lucht weer op 2/3 van de hoogte splitst in 
een neerwaartse en een opwaartse stroom. Figuur 8 toont inderdaad op 
2/3 van de hoogte een maximum in de stuwdruk. Bij een windsnelheid 
die gemiddeld eenmaal in de 50 jaar voorkomt op Schiphol, windkracht 
10, en een hoogte van het schuurtje van 10 m is die druk maximaal 
1000 N/m2 . Aan de rand van het dak versnelt de lucht aanmerkelijk 
en er ontstaat een onderdruk van maximaal 2500 N/m2. Aan de lijzijde 

is de snelheid geringer dan aan loefzijde, maar de stuwdruk is gering, 
zelfs negatief. De wet van Bernouilli gaat nu niet op. Door turbulente 
menging en wrijving heeft de stroming nabij het gebouw zoveel 
bewegingsenergie verloren, dat de stuwdruk zich niet herstelt. Voor 
de verdere discussie moeten we een grof onderscheid aanbrengen. 
Enerzijds de constructeurs, die zich vooral richten op de constructie van 
een gebouw als geheel; anderzijds de bouwtechnici die zich bezighouden 
met de gevel en het dak. In onze faculteit zijn deze specialisten verdeeld 
over meerdere capaciteitsgroepen. Ook in de bouwpraktijk betreft het 
vaak verschillende personen. 
De constructeur is geïnteresseerd in de windkracht op een gebouw als 
geheel. Hij is dus geïnteresseerd in het drukverschil tussen loef- en 
lijzijde. Wij onderzochten in hoeverre de windvlagen tegelijkertijd het 
gehele oppervlak van de gevel van het hoofdgebouw belasten of dat 
die vlagen statistisch gezien op een kleiner oppervlak druk uitoefenen 
[11]. Het gebouw moet niet omwaaien en de constructie mag ook niet 
te veel trillen in de wind, anders worden de bewoners onrustig. De 
windbelasting van het merendeel van gebouwen kan statisch of quasi-
statisch worden behandeld, maar juist bij lichtere en hogere gebouwen 
worden aëro-elastische en dynamische verschijnselen belangrijker. 
De ruwheid van het terrein en van de omliggende gebouwen gaat dan 
een belangrijke rol spelen. Het is dan zaak om in een windtunnel niet 
een stijf model van een gebouw te plaatsen, maar een model met de 
juiste elastische eigenschappen. Voor constructeurs is het lastig de 
elastische eigenschappen van een toekomstig gebouw, zoals de demping, 
voldoende nauwkeurig te schatten. Vervolgens is het nabootsen van die 
elastische eigenschappen in een model ook een vak apart. Nederlanders 
wijken dan uit naar een windtunnel in het buitenland. Er zijn nog veel 
theoretische uitdagingen. Zo is de thans gebruikelijke harmonische 
analyse van een serie windsnelheden voor het beschrijven van extreme 
windstoten zeer onbevredigend. 
De bouwtechnicus heeft heel andere problemen. Hij moet gevel en 
dak zodanig construeren dat er geen windschade kan ontstaan. De 
windkracht is nu het verschil tussen de luchtdruk aan de buiten- en 
binnenzijde. Wanneer aan loefzijde een raam openstaat, is de druk 
binnen gelijk aan de stuwdruk op de gevel aan loefzijde. Is een raam 
aan lijzijde geopend dan is er binnen een onderdruk. Eventuele schade 
ontstaat door vlagen en pieken in de druk. De vraag hoe snel de druk 
binnen oploopt door een windvlaag buiten, is echter lastig. Er zijn nog 
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tabel 6

   Drukverschil buiten - binnen Drukverschil over buiten

gemiddeld  100     38

maximum  235     102

geen bevredigende modellen beschikbaar. Veelal gaat het niet om de 
luchtdruk in een vertrek, maar om de luchtdruk in een spouw, onder 
een dakpan of onder een andere dakbedekking. We hebben nog geen 
goede methode om te schatten hoe de druk in een spouw, of onder een 
dakpan, kortstondig een piek in de winddruk volgt. De afmetingen van 
naden en kieren en het volume van de spouw of van de ruimte onder 
de dakbedekking zijn factoren van belang. Overigens is de windzuiging 
op dak en gevel sterk afhankelijk van de detaillering en de windrichting. 
Een probabilistische studie is zeer aan te bevelen. 
FAGO heeft er voor gekozen om de luchtdruk te bestuderen in een 
spouw met door ons ontworpen openingen [12]. Als de luchtdruk aan de 
binnenzijde de pieken in de druk aan de buitenzijde precies zou volgen, 
zou er over het desbetreffende dak of de gevel geen drukverschil zijn. We 
spreken dan van drukvereffening. Tabel 6 geeft enkele metingen aan de 
gevel van het hoofdgebouw van de TU/e. Het resultaat is mogelijk van 
praktisch belang voor de beheersing van de penetratie van regenwater 
door naden en kieren. 

Een te groot drukverschil kan de capillaire krachten overwinnen en 
de gevel doen lekken. Dit is ongunstig voor de duurzaamheid van 
het bouwdeel.
Vooral is het onderzoek van belang om beter inzicht te verkrijgen in de 
fysica van bouwtechnische oplossingen. We combineren het onderzoek 
van drukvereffening met onderzoek van de hoeveelheid slagregen [13]. 
In Nederland en België wordt ook de windbelasting op dakpannen 
onderzocht. Het is markant voor de bouwkunde dat een eeuwenoude 
bouwwijze nog niet wetenschappelijk onderbouwd is. 
De voedingsbodem voor innovatie is dus zwak. 

Van verleden naar toekomst
Toen in de negentiende eeuw het construeren in de bouw zich met
grote sprongen ontwikkelde, werd de behoefte aan informatie over de
windbelasting acuut. In het bijzonder mislukkingen in de bruggenbouw 
– zie tabel 1 – stimuleerden onderzoek en begrip. Na de tweede wereld-
oorlog werd de bouw nog lichter. De gemiddelde dichtheid van 
gebouwen daalde van 300 naar 150 kg/m3; de materiaalsterkte van 
constructie staal en beton nam een factor 2 toe. Hierdoor werden 
dunnere kolommen en liggers mogelijk, maar nam de stijfheid en de 
demping af. Aërodynamische effecten werden hierdoor belangrijker [1]. 
Nu, 125 jaar na de bouw van de Eiffeltoren, lijkt het vak zich te hebben 
gevestigd. 
Sommige windtechnologen zijn technische marketeers van grote 
laboratoria, die wereldwijd opereren. Tijdens een bezoek aan hun
windtunnels laat men met trots een enorme rij maquettes zien:
hangbruggen, tuibruggen, fly-overs over valleien voor hogesnelheids-
treinen, torens voor straalverbindingen en TV, beroemde en spannende 
gebouwen, voetbalstadions met grote getuide overkappingen. Ze onder-
zoeken windbelasting, trillingen in de wind van flexibele constructies, 
windhinder en verspreiding van luchtverontreiniging, windproblemen 
bij de start van raketten. Deze laboratoria verdienen hun geld met 
advisering voor bouwwerken die buiten het gangbare werk liggen.
Naast het spectaculaire is er ook het normale. Een grote groep bouw-
werken zijn gangbare oplossingen voor een bouwopgave. De wind-
belasting wordt voor deze ‘normale’ constructies bepaald door niet-
gespecialiseerde ingenieurs met behulp van voorschriften, waarin de 
ervaring is neergelegd. Het wordt echter spannend in de overgangszone 
tussen het gangbare en het niet-gangbare. Wanneer is het voorschrift 
nog wel toepasbaar en wanneer niet? De voorschriften zijn op dit punt 
niet duidelijk. Het is even verheugend als kenmerkend voor de situatie 
thans in Nederland, dat recent een project is gestart om de resultaten 
van windtunnelonderzoek formeel te kunnen gebruiken bij het ontwerp 
van een bouwwerk. In feite moeten elke constructeur en adviseur inzicht 
hebben in het geldigheidsgebied van het voorschrift. Deze moeten 
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dus getraind zijn in windtechnologie. Een definitie van een Europese 
ingenieur luidt: ‘someone who is able to design beyond the codes’. Voor 
deze training is onderwijs en onderzoek aan de Nederlandse technische 
universiteiten in windtechnologie noodzakelijk. Het is essentieel dat 
we kunnen beschikken over constructeurs en bouwtechnici die weten 
waar ze mee bezig zijn. Gisse ingenieurs die hun weg weten voorbij 
het gangbare in de bouw voor creatieve, vooruitstrevende en spannende 
architectuur. 
In de wereld van de windtechnologie kent men naast de technische 
marketeers en de getrainde ingenieurs ook onderzoekers. Dit soort 
neemt sterk af door de steeds strakkere bedrijfsvoering van de 
instellingen. Er komen alleen fondsen ter beschikking voor onderzoek 
waarbij men bij aanvang het nut of de winst al kan ruiken – pecunia 
non olet. Voor de inhoudelijke voortgang van de windtechnologie is de 
hoop gevestigd op de academische wereld, hoewel ook daar geld meer 
en meer een rol speelt. Samenwerking met groepen, gespecialiseerd 
in stromingsleer, om de computermodellen verder te ontwikkelen; 
de wisselwerking over en weer tussen windstoten en de respons van 
constructies vragen om wetenschappelijke actie. Extreme windvlagen 
beschrijven we thans met harmonische analyse. Een principieel 
onjuiste methode, die niet bevorderlijk is voor samenwerking met hen 
die tijdafhankelijke modellen van constructies ontwikkelen. Zonder 
voortgang resteert achteruitgang.

Traditionele en hedendaagse techniek
In de wijsbegeerte van de techniek onderscheidt men de overgang van 
de traditionele in de hedendaagse techniek. 
In de traditionele techniek gebruikte men materialen die in de natuur 
gevonden werden, als hout, steen, ijzer, brons. Het denkbeeld om iets
te realiseren berustte op kennis, die door ervaring was verkregen: 
stapelbouw, de eerste windmolens, ovens.
De hedendaagse techniek echter is gebaseerd op de verborgen eigen-
schappen van de natuur, die de wetenschap heeft ontdekt. Zo komen we 
tot materialen zoals staal en polymeren, die men niet direct in de natuur 
aantreft. Ook de denkbeelden die we realiseren berusten eerder op 
analyse en de mogelijkheden van nieuwe materialen, dan op de natuur. 
Televisie, computers en auto’s staan heel ver weg van wat de natuur ons 
biedt. Zulke artefacten staan wel dicht bij de natuurwetten. 
Deze overgang van traditionele naar hedendaagse techniek heeft een veel 

wijdere betekenis, dan alleen die voor de techniek en de economie. Deze 
overgang heeft geleid tot een afstandelijke houding van de mensen tot de 
natuur, tot bodem, water en lucht. Het onbegrip voor de wisselwerking 
tussen de mens en zijn fysieke omgeving is een symptoom van deze 
afstandelijkheid.
Windtechnologie sluit aan bij de beleving van het natuurverschijnsel 
storm. Dat lijkt nog traditionele techniek. De kwantificering van de 
effecten is echter een zeer abstracte en technische zaak, die velen 
ontgaat. Het is typisch hedendaagse techniek.
Ook de bouwkunde is thans tegelijkertijd traditionele en hedendaagse 
techniek. Het gebruik van natuurlijke materialen en ‘organische’ vormen 
wordt op prijs gesteld. Het denkbeeld om te bouwen en beschutting te 
maken hebben we zelfs met de dieren gemeen. Tegelijkertijd zijn de 
moderne bouwmaterialen, productiemethoden, bouwtechnieken en 
comforteisen kenmerkend voor deze technische en welvarende tijd. 
Stedenbouwers en architecten hebben, evenals het merendeel van hun 
tijdgenoten, geen oog meer voor het bouwen op de aarde en in de lucht. 
Het is ook typisch dat veel gebouwen als het ware de grond niet meer 
ontmoeten. De plint is saai en levenloos. De leuze ‘het moet kunnen’ is 
vanzelfsprekend. De moderne gebouwde omgeving is ook een abstractie 
van de werkelijkheid. We leven met CV en lamplicht tot diep in de nacht. 
We kleden ons alsof er geen seizoenen meer bestaan. 
Waar het om gaat is, dat we de natuur weer ontdekken; dat we de 
abstractie van de hedendaagse techniek doorkrijgen; dat we de gevolgen 
van het bouwen voor de processen in de natuur weer zien. Dan volgt 
ook erkenning van de uitwerking van de natuur op onze bouwwerken. 
Windhinder, slechte verspreiding van luchtverontreiniging en door 
droge stof en neerslag treurig vervuilde gebouwen en ook vaak over-
bodige airconditioning zouden kunnen worden voorkomen. Ook het 
vakkenpakket van middelbare scholieren zou dan wat evenwichtiger 
kunnen worden. Nu kiest slechts 15% voor Natuur en Techniek en leert 
de natuurwetten.
Als onze politici hun ogen zouden openen voor onze positie in de
natuur, zouden ze ook geen uitspraken doen over kernenergie, zonder
een oplossing voor de opslag van kernafval aan te geven. De ont-
mythologisering van de natuur is gereed. Laten we nu onze hersens 
gebruiken.
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