
 

Windhinder, wat is daar tegen te doen? : rapport van een
onderzoek naar mogelijke oplossingen tegen windhinder bij 2
woningen in de gemeente Valkenswaard
Citation for published version (APA):
Ommeren, van, B. C. (1988). Windhinder, wat is daar tegen te doen? : rapport van een onderzoek naar
mogelijke oplossingen tegen windhinder bij 2 woningen in de gemeente Valkenswaard. (TU Eindhoven. Fac.
Bouwkunde : publicaties Bouwkundewinkel). Technische Universiteit Eindhoven.

Document status and date:
Gepubliceerd: 01/01/1988

Document Version:
Uitgevers PDF, ook bekend als Version of Record

Please check the document version of this publication:

• A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can be
important differences between the submitted version and the official published version of record. People
interested in the research are advised to contact the author for the final version of the publication, or visit the
DOI to the publisher's website.
• The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.
• The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and page
numbers.
Link to publication

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.

If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license above, please
follow below link for the End User Agreement:
www.tue.nl/taverne

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us at:
openaccess@tue.nl
providing details and we will investigate your claim.

Download date: 24. May. 2023

https://research.tue.nl/nl/publications/97b141ba-80cc-437f-abaa-84010fa15db7


WI NDHI NDER. WAT IS DAAR TEGEN TE DOEN ?

Rapport van een onderzoek naar moge
lijke oplossingen tegen windhinder bij
2 woningen in de gemeente Valkenswaard.

door: B.C. van Ommeren
begeleider: prof.ir.J.A. Wisse
tel. : 040-516749

naam

datum

B.C. van Ommeren

16-02-1988

De Bouwkundewinkel is een van de acht Wetenschapswinkels aan de
Technische Universiteit Eindhoven.

De TUE aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan personen
en zaken die voortvloeien uit de toepassing of het gebruik van
resultaten van het verrichte onderzoek.behoudens in geval
van opzet.grove schuld of grove nalatigheid van de TUE of de
onderzoekers.



Win (I h i n (I e r ,

W (I tis (I (I (I r t e9en

t e (I () en?



INHOUDSOPGAVE

SAMENVATTING.

INLEIDING .

Hoofdstuk 1 - DE SITUATIE .

Hoofdstuk 2 - CONCRETISEREN VAN HET PROBLEEM.

Par. 2.1 - Opstellen van de windhindergrafiek

Par. 2.2 - Het criterium van Davenport.

BIz

3

5

10

10

Par. 2.3 - Hoeveel beschutting is er al in de tuin? 13

Hoofdstuk 3 - DE STROMING OM DE WONINGEN

Hoofdstuk 4 - DE OPLOSSINGEN.

REFERENTIES .

BIJLAGEN

1 - Tabel1en van de potentiile windsnelheden te Eindhoven

2 - Stromingspatronen en beschuttingsfactoren van enkele
opstellingen

3 Schetsen van de strornir}gen om de woningen

20

4 - Bepaling van de hoek van afscherming veor de zon door de
woningen

5 _. Toelaatbare hoogten van te plaatsen obstakels iVffie schadtlW

6 Schetsen van een oplessing met bomen

7 - Schetsen van een oplossing met wand of haag



SAMENVATTING

In de gegeven situatie is sprake van 4% windhinder in de tijd.
Dit percentage moet teruggedrongen worden tot 0.6% in de maanden
Maart tim Oktober. Er is gekozen voor 2 500rten oplossingen nl.
een oplo5sing met toepassing van bomen en ~~n met schuttingen. In
beide gevallen wordt reductie van de windsnelheid bereikt door
obstakels zodicht bij elkaar te plaatsen dat de wind er overheen
blaast. De hoogte van de obstakels wordt beperkt door eise~ ta~

de bezonning. Met de gegeven oplossingen wordt aan de gestelde
Eisen voldaan. Indien gewenst kan een tuinarchitect binnen de
gegeven beperkingen een plan maken veer een fraaie afwerking van
de tuin.
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INLEIDING

Het doel van dit projekt is het oplessen van een windhinder
prebleem bij 2 woningen in de gemeente Valkenswaard. Rond deze 2
woningen ontstaan hinderlijke wervelingen waardoor de bewoners in
de zomer niet lekker buiten kunnen zitten. Ik heb geprobeerd een
oplossing te vinden veor dit probleem. Daartoe heb ik eerst
theorie over de wind bestudeerd en de situatie bekeken.
Vervolgens is bepaald in hoeverre de hinder de norm overschrijdt,
zodat duidelijk is geworden wat het minimale effect moet zijn van
de te nemen maatregel.
Door een model van de situatie in de windtunnel te beproeven werd
ook bekend waar deze maatregel het meest effectief zal zijn. De
oplossing is gevonden met behulp van grafieken waaruit men kan
aflezen wat de hoogte en soort van de afscherming moet zijn om de
vereiste snelheids reductie te bereiken.

-4-



Hoofdstuk 1 - DE SITUATIE
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last van de wind hebben
dit geval veel en wat is
te krijgen zal het een

Hoofdstuk 2 - CONCRETISEREN VAN HET PROBLEEM

De bewoners hebben opgemerkt dat ze veel
als ze in de tuin zitten. Maar wat is in
toelaatbaar ? Om daar duidelijkheid over
en ander onderzocht moeten worden.
Begonnen wordt met het opstellen van een grafiek voor de
windhinder. Uit deze grafiek is het percentage hinder in de tijd
bij verschillende waarden van de beschuttingsfactor af te lezen.
Van de tuin is ook de beschuttingsfactor te bepalen dus indirect
ook het percentage hinder dat daar optreedt. Overschrijdt dit
percentage de norm die ervoor dit soort situatie's gesteld is,
dan zal de wind in snelheid gereduceerd moeten worden. Hoeveel
deze reductie moet bedragen is uit de nu bekende gegevens te
berekenen.

Par. 2.1 - Opstellen van de windhinderqrafiek

Men spreekt van hinder op 1.75 m hoogte als de effectieve
windsnelheid 6 m/s (L~rr) bedraagt. Aangezien de snelheid van
de wind niet constant is maar varieert in de tijd zal de
gemiddelde windsnelheid ( u ) minder dan 6 m/s zijn. Daarom
noemt men een gemiddelde windsnelheid hinderlijk indien de
snelheid van 6 m/s met een kans van 16 % bereikt wordt.
Dit komt overeen met een windkracht van 4 Beaufort.
Bij een grote turbulentie-intensiteit ( I ) zal een lage u
dus al als hinderlijk aangemerkt kunnen worden en andersom
bij een lage I zal de u vrij hoog kunnen zijn voordat deze
als hinderlijk ervaren wordt. Hieronder figuren 2.1 tim 2.3
verduidelijken dit.

fig 2.1 fig 2.2 fig 2.3

Ueff U ~rr
i:i '-(err

u= 4 ...... 1$
I= 0,5

~c LI.B ",,/s I ~ 0,'15
G c: S', &OS r :- 0,1

UG!W" 6'0\"\ 15 ~~~. 6.... 1$ ~~rr: 6 ..../5

In formule .
L~ i1 + c:r = u ( 1 + I ) = 6 m/s.

Het percentage hinder wordt uitgezet tegen verschillende
waarden van de beschuttingssfactor. Nu is het zo dat een
Goede beschutting ook een hoge I met zich meebrengt en geen
beschutting een lage I. In figuur 2.4 is dat goed te zien. K
is in deze figuur de verhouding tussen de a van de lokale
wind en D van de potentiele wind.
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fig 2. 4 (ref 1)

1P 1,2 1,4 1,6 1.8 2,0

--+)K 1<=1.0 - 1=0.22

De bijbehorende hinderlijke gemiddelde windsnelheden zijn
als voIgt te berekenen

u = 4.05 m/s Llf' 5*4.05 = 2().25 m/s

- I.> 'MIs
u= u = 4.26 m/s - u,=2.5*4.26= 10.65 m/s

1 + I
Ct = 4.44 m/s uf'1. 6*4. 44= 7.7 m/s

6"", Is = I.e,OS >n/s L'",=1. 25*4. 69=u= U = 4.69 m/s - 5.86 m/s
1 '" O,L<&

LI = 4.92 m/s r'P= 1 * 4.92= 4.92 m/s

Met behulp van bijlage 1 is nu voor elke
windrichting te bepalen welk percentage van de tijd deze
windsnelheden overschreden worden. De belangrijkste
richtingen van waaruit hinder in de tuin kan ontstaan zijn
globaal Oost, Zuid en West. Tegen de wind uit het Noorden is
reeds een goede bescherming dus deze hoeft niet meegerekend
te worden. De gevonden percentage"s hinder zijn

MAART - OI<TOE:ER 0 Z W

J-:" = 0.2 - u,= 20.25 m/s 0 I. 0 I. 0 I.",

I< = 0.4 - 1.1,= 10.9 m/s 0 0 1.3
I< = 0.6 - Lito -::f 7.9 mts 0.8 0.4 6.9
V = 0.8 - Up =- 5.9 m/s 3.4 1.4 16.2",

~,., = 1.0 - up~ 4.9 m/s 5.7 2.4 21.7'.

De bijbehorende grafieken zijn te vinden in figuur

- \ I -
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Par. 2.2 - Het criterium van Davenport

De norm waaraan voldaan moet worden is het criterium van
Davenport (zie tabel 2.1).

Tabel Crileriwn voJ&ens O'....pon

toeIaatbar<~ op
Ioopboogte in m/s

-.viDa beziIheid &aD,,- loeIaat- on""- ..--
....m bur zieril Iijk

1....._ Iopen < 12 IS 19 23-.......
2. parka. Iopen. sleDtemJ < 9 12 IS 23

oponlcm:itlCD

3. parkcn. pIeiDcD -..ao.zinen < 6 9 12 23
_e1ooDtra (konstoDdil

verblijf)

4. 1OrrUIetl. DtteD < 3.5 CD 9 23__ttbeaIcn
(\aDp:luril verblijf)

toeIaatbar<o~. aedumJde: I vur I UUT II111r
per_k per IIIUJI(\ per juT

T
tabel 2.1 (ref 3)

Dat wil dus zeggen dat er maximaal 0.6 X van de tijd hinder
in de tuin mag zijn. Om aan de eis van 0.6 X te voldoen moet
er een beschuttingsfactor van 0.3 voor W, 0.65 voor 0 en
0.55 voor Z aanwezig zijn. Dit is af te lezen uit figuur 2.5

Par. 2.3 - Hoeveel beschuttinq is er a1 in de tuin ?

Voordat de wind de woning bereikt bezit deze al een .
beschuttingsfactor ( K ). Deze is afhankelijk van de ruwheid
van de omgeving.
Van elke richting wordt nu geprobeerd de K-waarde van de
aanstromende wind te bepalen.

DOST - Voor deze richting is het niet mogelijk een K-waarde
eiact te bepalen. De ruwheid van de omgeving in die
richting is van klasse 7 (zie tabe1 2.2). 2 m hoogte
bevind zich dus middenin het gebied 20~+ d. Echter,
de windsnelheidsreductie op 20 m hoogte is al ± 40 %
(zie figuur 2.6). Er bevinden zich in de buurt ook
geen hoge gebouwen, dus door plaatselijke
omstandigheden zal de wind niet overdreven toenemen.
Ik neem aan dat de vereiste K-waarde van 0.65 zeker
aanwezig is.

ZUID - Voor deze richting geldt hetzelfde ais hierboven. De
vereiste K-waarde van 0.55 zal naar ik aanneem zeker
worden bereikt.

WEST - Dit is de richting van waaruit de wind het hardste en
het meest frequent waait en oak over het meest gladde
oppervlak komt aanwaaien. De ruwheidsklasse is 4 dus
zo=O.l t:'n d=O. (zie figuur 2.7 en tabel 2.2)

-13 -



Visuele beschrijving gewijzigde Davenport-ruwheidsklassen

l-zee:
z. =O,OOO2m

2-gJad:
z. = O,OO5m

3-open:
z. = O,03m

4-ruwweg open:
z. = 0,1 m

5-ruw:
z. = 0,25m

6-zeer ruw:
z. = 0,5m

7-gesloten:
z. = I,Om

8- stadskern:
z. ~ 2m

Open zee of plas, met een vrije strijklengte van tenminste 1km
(ongeacht de hoogte der eventuele golven).

Landoppervlak zonder merkbare obstakels ofbegroeiing.
Bijvoorbeeld wad, strand, ijsvlakte, sneeuwlandschap zonder bomen.

Vlak land met aileen oppervlakkige begroeiing (gras) en soms geringe
obstakels. Bijvoorbeeld startbanen, weideland zonder windsingels,
braakliggend bouwland.

Bouwland met regelmatig laag gewas, of weideland met sloten die
minder dan 20 slootbreedten van elkaar liggen. Verspreide obstakels
(Iage heggen, enkelvoudige rijen kale bomen, alleenliggende
boerderijen) kunnen voorkomen op onderlinge afstanden van
minstens 20 x hun eigen hoogte.

Bouwland met afwisselend hoge en lage gewassen. Grote obstakels
(rijen bebladerde bomen, lage boomgaarden enzovoort) met
onderlinge afstanden van omstreeks 15 x hun hoogle. Wijngaarden,
maisvelden en dergelijke.

Obstakelgroepen (grote boerenhofsteden, stukken bos en dergelijke)
gescheiden door open ruimten van omstreeks 10 x de typische
obstakelhoogte. Voorts verspreid struikgewas, jong dicht opeen
geplant bos en boomgaardgebieden.

Bodem regelmatig en volIedig bedekt met vrij grote obstakels, met
tussengelegen ruimten niet groter dan een paar obstakelhoogten.
Bijvoorbeeld grote bossen,laagbouw in dorpen en kleine steden.

Centrum van grote stad met afwisselend laag- en hoogbouw. Ook:
bossen met grote oude bomen en veel onregelmatige open plekken.

tab\?\ '1.'2 (ref '2 )

0,6 ..

,,
\

m~t -----\
bosr.nd ' .....

0.4

0,2

10

--~) STRIJKLENGTE (krT
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Landschap met ruwheidsklasse 4

2
In

0.1
K = --------- ~ 0.5

10
In

0.03

fig 2.7 (ref 2)

2 m hoegte ligt dus juist buiten het gebied 20z, + d.

De K-waarde voor de woning is al een half, maar hoeveel is
deze nu in de tuin ?

( ?

)• •
... ~ .. verhouding ?

1. bekend ~(O.5)

Veor het bepalen van deze verhouding zijn 2 manieren
mogelijk namelijk :

PRAKTISCH, plaatselijk gaan meten

THEORETISCH, een op deze situatie gelijkende opstelling
opzoeken die in de windtunnel al beproefd is.

Beide methoden heb ik geprobeerd.

PRAKTISCH

Gemeten zal moeten worden op plek 1 met de bekende K-waarde.
Ga je nu op andere plaatsen meten, dan staan de gemeten
snelheden allemaa1 in verhouding tot de windsne1heid in punt
1. Op deze manier is de K-waarde van de gemeten plaatsen te
bepalen. Na dit gedaan te hebben bleek ik er toch weinig mee
te kunnen doen. Ik had gemeten met 1 handanemometer die op
een verkeerde manier de wind registreerde. Door het meten
met 1 meter is geen vergelijking mogelijk met het
referentiepunt 1. De wind fluctueert ontzettend in de tijd.
Zelfs a1 in enkele minuten kan dat zeer veel schelen. (zie
figuur 2.8).

- /5-



U (mlS)

1

--~)t fig 2.8 (r-ef 1)

Beter was ook geweest een handanemometer die direct de
windsnelheid weergeef~. Die zet je dan bijvoorbeeld 10
minuten ergens neer en na elke minuut noteer je de
windsnelheid. De verdeling van de windsnelheid zal er dan
waarschijnlijk zo uit kamen te zien :

C.
Nu was ik in het bezit van een weglengte meter die in 30
seconden de afgelegde weg van de wind berekende en deze
omzette in een gemiddelde snelheid over die 30 seconden.
Dat is natuurlijk veel onnauwkeuriger dan een gemiddelde
windsnelheid in 10 min.

CONCLUSIE

OORZAA~:::

IVleting mislukt

Verkeerde meter
2 meters nodig om een goede vergelijking te

kLtnnen maken.

Tevens zal de windrichting oak nog constant moeten zijn
gedurende de middelingsperiode.

THEORETISCH

Na de situatie als hieronder geschematiseerd te hebben, heb
ik geprobeerd in referentie 3 een daarop gelijkende
opstelling te vinden (zie bijlage 2)

.. ~/;/-fW';,J-~r -r

1-1=1

:r
lrl

'2
~ ;
k/////A

, ':2 t't 'l--l\

[,'i/// /1 tJ// /,-[



In de tuin waar het probleem zich afspeelt zou een K-waarde
van 0.8 zijn. Deze wordt echter vergroot door de garage die
de wind de tuin in stuurt en de wind daar dus versterkt. De
geschatte K-waarde is nu 1.0 dus geen beschutting t.o.v. de
voorkant van het huis. De tuin heeft dus ook een K-waarde
van 0.5 •
Er moet minimaal een K-waarde van 0.3 aanwezig zijn. De
windsnelheid zal dus met 1 - 0.3/0.5 = 40 % gereduceerd
moeten worden.

Hoofdstuk 3 - DE STROMING OM DE WONINGEN

Op grond van de theorie zijn er vermoedens over de stromingen
rond de woningen. Maar aangezien de stroming, zodra het meerdere
obstakels betreft, bijna niet meer te beredeneren is heb ik een
maquette gemaakt en in een windtunneltje beproefd. Om deze proef
tot een succes te maken zijn ervaring, een goede voorbereiding,
een goede windtunnel en een goede maquette nodig.
Ervaring met dit soort proeven had ik natuurlijk niet, maar na
een tijdje proberen krijg je al gauw in de gaten hoe je de
stroming het beste kunt visualiseren.
Een goede voorbereiding is ook belangrijk, zo niet het
belangrijkst. Voordat je met de proef begint moet je weten wat je
wil onderzoeken, zoals :

- Welke richtingen en waarom ? Niet aIle richtingen zijn even
hinderlijk

- Welke opstellingen en waarom ? - Zoals met garage, zonder
garage, met boom ,zonder boom,
met muur, zonder muur enz. om
te onderzoeken welke elementen
wat voor een invloed op de
stroming uitoefenen.

Wat dit aspect betreft heb ik niet genoeg van te voren nagedacht
over wat te gaan doen. Ik dacht dat zie ik tijdens de praef weI
maar dat is tach te laat. Daaram heb ik de proef nogmaals
uitgevoerd en toen weI met een gaede voorbereiding. De resultaten
waren aanmerkelijk beter.
Een goede windtunnel wil zeggen een windtunnel waarin je de
stroming in de stedelijke laag na kan bootsen. Oat was niet het
geval. Uit de windtunnel kwam een stroming met een te
kleinschalige turbulentie en met een te geringe intensiteit. Het
gevalg was dat de lengte van het zag welke achter het huis
ontstond veel groter was dan in het echt. Figuren 3.1 tIm 3.3
verduidelijken dit.
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In bet gearceerde gebled z1jn w1ndprof1elformules nlet toepasbaar.
Onder onstablele omstand1gbeden 1s bet zog korter. b1j stab1el
evenwicht langer.

fig 3. 1 (r- ef 1)

ell = 0.2
Reduction de 20 % des
aires protegees en vent
de ville (par rapport au
vent de campagne)

ell =0.5
Reduction de 30 % des
aires protegees en vent
de ville (par rapport au
vent de campagne)

fig 3.2 (r·ef 4)

.. J

•• 0,2
~••_m'

t-... aeoom'f-
.. •1210'"

------------1
i
!
,..,
;

. J

Protections It I'evel d'un
~cran permeable
(cI> = 0,2, h = 5 m
et L = 120 m) pour deux
types de vent incident

..0,2
~·"""'t
St J:·
....ao ... fig (r-ef 4)

Door- veel tr-oep (bouten, moer-en, r-ingen) voor- de maquette te
gooien is gepr-obeer-d de stroming in de stedelijke laag na te
bootsen.
Als laatste is een goede maquette ver-eist. Dat houdt in dat alles
op schaal moet ZlJn en aIle dichtheden van de toegepaste
mater-ialen moeten over-eenkomen met de wer-kelijkheid. Ook dit
bleek niet goed te zijn uitgevoer-d. Bomen waren in gr-ootte ster-k
over-dr-even en de dichtheid van deze bomen was veel te gr-oot
genomen. Hier-door- hadden ze een gr-ote invloed op het
stomingspatr-oon dat niet met de wer-kelijkheid over-eenkwam. Bij de
tweede poging was ook dit probleem ver-holpen.
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Hat resultaat van deze proef is in de vorm van schetsen in
bijlage 3 weergegeven.

Kommentaar bij de schetsen :

1 - De luchtstroom rond 2 evenwijdig opgestelde langgerekte
woonrijen.

2 De hoofdstroom veroorzaakt achter de muur een onderdruk. Er
moet daar lucht aangevoerd worden. Dat gebeurt op de
aangegeven manier. Er onstaat een lijwervel.

3 Bij deze schets vallen 2 zaken op. De lijwervel van huis 1
ligt nl. wat naar links en-is langgerekter dan die van huis
2. Oorzaken - De luchtstroom via A ondervind minder

weerstand dan via B. Het overgrote deel zal
weg a kiezen. De opstijgende wervels worden
daarom wat naar links verplaatst.
Luchtstroom C gaat na het passeren van huis
1 het vrije veld in. Luchtstroom D ontmoet
na het passeren van huis 2 weer een
obstakel. Daarom is het zog van luchtstroom
C langgerekter dan die van D.

4 - De garage is een obstakel voor de hoofdstroom. Afhankelijk
van de manier waarop de lucht op de garage toestroomt
ontstaan er subwervels. Deze zijn in de schets aangegeven.

5 - De garage"s en de muren vormen vrlJ grote obstakels. De
lijwervels worden kleiner en komen dichter achter het huis
te liggen. Luchtstroom a en b worden door de muren omhoog
gestuwd. Ze komen dan terecht in luchtstroom A en B die ze
verder vervoert naar de achterliggende tuinen.

6 - Door de aanbouw ontstaat een grotere onderd~uk. Dit
veroorzaakt een snellere toestroming dus een sterke wervel.
De richting van de wervels is in de platte projectie
aangegeven.

7 - De schutting in de tuin bij huis 1 veroorzaakt veel wervels.
Er blijft echter een stroming staan naar het huis toe. Het
windklimaat is in deze situatie weI verbeterd.
De haag in de tuin van huis 2 heeft geen invloed op de
wervelingen evenals de pergola. Er verandert dus niets.

8 - Bij huis 1 verandert er weinig door de plaatsing van de
boom. Bij huis 2 beinvloeden de bomen gedeeltelijk de
hoofdstroom. Er blaast nl. lucht tegenaan. Deze gaat er
gedeeltelijk doorheen en overheen~ maar het resterende
gedeelte verdwijnt naar beneden en opzij. Het gedeelte dat
naar beneden wordt afgevoerd zorgt voor een versterking van
de lijwervel.



Het stromingspatroon van de lucht in de uiteindelijke situatie is
nu vrij gedetailleerd bekend. Oit werd mogelijk door de langzame
opbouw van de maquette. Op deze manier werd een zeer goed inzicht
verkregen in wat is de hoofdstoom en hoe veroorzaakt deze een
substroom ? Ook werd duidelijk welke elementen invloed hadden op
de stroming in de onderzochte tuinen.
Nu het stromings patroon geanalyseerd is kan begonnen worden met
het bedenken van de oplossingen die de stromingen in deze tuinen
zoveel mogelijk beperken. Oit gebeurt in het volgende hoofdstuk.

Hoofdstuk 4 - DE OPLOSSINGEN

Bi j het zoeken naar de" beste II opl ossi ng z a.I met een aantal
facetten rekening gehouden moeten worden.
Ik noem : het beperkte aantal plaatsings mogelijkheden van

de schuttingen en hagen.
de bezonning die voldoende moet blijven.
en het stromingspatroon dat verstoord moet worden
in de tuin, speciaal in de zitkuil en bij de
aanbouw.

Er zijn 2 typen oplossingen te onderscheiden :

1 Het cre~eren van een algeheel rustig klimaat dm~ veel bomen.
2 Het gericht verstoren van de hoofdstroom zodat op de vereiste

plaatsen de wind gereduceerd wordt.

Kommentaar bij type 1

Geprobeerd wordt een algeheel rustig klimaat te creeeren door het
plaatsen van veel bomen. Oeze worden zo gesitueerd dat een
aaneengesloten schakeling van obstakels ontstaat (zie fig 4.1).
Oe wind blaast op grote hoogte over de tuin heen en in de tuin
ontstaat een klimaat met een K-waarde van 0.2 ~ 0.3 •
Oat houd in ongeveer 0.3 I. hinder in de tijd en voldoet dus aan
de eis van maximaal 0.6 I. •

~. ,
"''.l ~...... ~ , .............

plOOls~IIJke obstokelstorlng (xlH >201

voortdur.nd. obstak.lstorlng (x/H- 15 j

Invloed van de gemlddelde afstand x tussen obstakels aet hoogte H
op het wlndproflel.

fig 4.1
(ref 1)
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Beperking is echter de bezonning. Eerst zal dus bekeken moeten
worden wat waar kwa hoogte mogelijk is en daarna worden ingevuld.
Uit bijlage blijkt dat de obstakels gemiddeld een hoek van 23

0

afschermen. Mbv. de bezonningsschijf is dan af te lezen dat de zon
om ongeveer 16 uur in de zomer uit de tuin verdwijnt. Daarom zal
geprobeerd moeten worden om de bomen en struiken binnen de
schaduw van de woningen te plaatsen. Welk gebied dat is, is
aangegeven in bijlage 5.
In bijlage 6 wordt een advies gegeven over de plaatsing en de
hoogten van de beplanting. Welke bomen en struiken hier het meest
geschikt voor zijn kan het beste aan een hovenier of
tuinarchitect gevraagd worden. Zij houden dan tevens rekening met
de grondsoort, kleurcombinatie"s, minimaal mogelijke afstand van
de bomen, gezellige inrichting, etc.

Kommentaar bij type 2

Bij dit type oplossing is het de bedoeling de stroming gericht te
verstoren zodat het in de zitkuil en bij de aanbouw rustig is.
Dit kan door het plaatsen van vlakken. Het beste kunnen deze
vlakken voer 20 X open zijn. Dit veroorzaakt een hoge mate van
beschutting (zie fig 4.2).
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Deze dichtheid kan benaderd worden door een bouwkuridige oplossing
of door toepassing van hagen. Voorbeelden hiervan worden gegeven
i n b i j I ag e 7.
Voor de plaatsing zijn er weinig mogelijkheden. Belangrijk is dat
de wand of haag niet ver van de " plek des onheils "af ligt en
de hoofdstromen effectief tegenhoud.

hoofdstromen

De getekende oplossing in bijlage 7 voldoet daar het"beste aan.
Aan de bezonningseisen is voldaan omdat de hoogte van de wand en
of hagen binnen de toegestane grenzen liggen (zie bijlage 5).



De bereikte beschutting is te berekenen mb~ figuur 4.3.
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fig 4.3
(r-ef 1)

~fstind (+) )

H=±3m}
>:=zbm

x/H = 2

middel hoge dichtheid
beschutting = 40 I. dus

60 I. reduktie

Door tur-bulente stroming zal dit wat minder zijn maar aan de eis
van 40 I. r-eduktie uit par 2.2 wordt zeker voldaan.
De K-waarde is nu ongeveer 0.25 dus het per-centage hinder in de
tijd zal liggen om en nabij de 0.3 I..
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BIJlAGE 1 - TQ be.1I ~ " van de pot e.~ t i i l e

winds ne\h«!de.n tQ Ein dhoVQ'l. (ref. '1)

DISTRIBUTIEVE FREKWENTIEVERDELING VAN UURGEMIDDElDE POTENTIELE liINDSNELHEID (PER 100 000 WURNEMINGEN)

EINDHOVEN (370) 1960 TIM 1980 MURT TIM APRIL OPEN TERREIN

ItLASSEN IlOORD OOST ZUID WEST STlL OF
(MIS) :BO 360 0;l0 060 090 120 150 180 210 2110 270 300 VARIABEL TOTUL

0.0 TIM 0.9 9~ 65 72 36 39 81 94 65 55 42 66 65 50111 5858
1.0 TIM 1.9 556 660 888 455 ;l64 459 7~5 644 546 660 595 462 1324 8369
2.0 TIM 2.9 8~3 966 12115 849 491 839 " 55 995 1057 1083 1015 866 218 11654
:1.0 TIM 3.9 999 1145 1799 1470 966 1086 1210 1 151 1216 1779 1233 1073 26 15154
11.0 TIM 4.9 1008 1207 1656 1795 1038 960 839 1034 1373 1913 1363 1021 9.8 15216
5.0 TIM 5.9 768 722 1135 1402 885 608 1126 673 1246 1608 1142 781 11596
6.0 TIM 6.9 794 712 963 1132 709 420 2113 576 1552 1987 1197 1025 11349
7.0 TIM 7.9 618 3,2 546 1207 517 286 120 283 9&9 1408 716 559 75li2
8.0 TIM 11.9 426 224 342 553 221 114 33 169 712 1285 631 442 5152
9.0 TIM 9.9 332 98 163 423 114 55 26 62 546 764 524 361 3467

10.0 TIM 10.9 202 81 65 153 59 29 3.3 "2 371 511 345 273 2134
11.0 TIM 11.9 133 119 29 55 55 20 9.8 202 276 189 169 l1b7
12.0 TIM 12.9 55 6.5 6.5 23 36 29 9.11 156 1 17 130 115 65~

13.0 TIM 13.9 16 3.3 6.5 16 16 3.3 68 68 62 39 299
'''.0 TIM 14.9 9.8 3· ~ 23 20 85 33 172
15.0 TIM 15.9 9.8 29 13 39 6.5 98
16.0 TIM 16.9 9.6 3.3 9.8 6.5 29
17.0 TIM 17.9 3.3 3.3 6.5 13
18.0 TIM 18.9 3.3 3.; 6.5
19.0 TIM 19.9 6.5 6.5

20.0 TIM 20.9 3·3 3.3
21.0 TIM 21.9
22.0 TIM 22.9
23.0 TIM 23.9
24.0 TIM 24.9
25.0 TIM 25.9
26.0 TIM 26.9
27.0 TIM 27.9
28.0 EN MEER

TOTALEN 6853 6207 6951 9563 5510 5003 "925 5718 10155 137"6 9355 7276 6658 100000

DISTRIBUTIEVE FREKWENTIEVERDELING VAN UURGEMIDDELDE POTENTIELE WINDSNELHEID (PER 100 000 WURNEMIIlGEN)

EINDHOVEN (370) 1960 TIM 1980 MEl TIM JUNI OPEN TERREIN

ItLASSEN 1l00RD OOST ZUID WEST STIL OF
(MIS) 330 360 030 060 090 120 150 1110 210 240 270 300 VARIABEL TOTUL

0.0 TIM 0.9 81 72 88 62 55 75 1110 75 88 81 18 18 6099 7071
1.0 TIM 1.9 807 751 927 667 426 546 608 598 976 732 716 764 2173 107 "
2.0 TIM 2.9 1158 1073 1486 1086 550 755 963 1282 1460 1262 1109 1083 468 13736
3.0 TIM 3.9 1558 1626 2007 1672 934 862 930 979 1877 11115 1552 1269 98 17177
•• 0 TIM ~.9 1285 1360 1727 1844 10411 585 566 927 1633 2157 1564 1190 15902
5.0 TIM 5.9 989 680 "51 " 81 829 429 390 390 1246 1939 1099 1151 3.3 11479
6.0 TIM 6.9 7911 1162 5~0 771 "62 312 127 361 1295 1698 680 1015 3.3 8519
7.0 TIM 7.9 559 514 407 934 1120 224 III 221 696 11131 966 608 7062
8.0 TIM 8.9 280 185 120 309 166 55 20 611 530 665 4bl 4118 35611
9.0 TIM 9.9 185 98 39 189 88 ~6 9.8 b8 351 592 371 2b9 2345

10.0 TIM 10.9 143 52 9.8 55 9.8 29 23 33 146 342 231 205 1278
11.0 TIM 11.9 59 3.3 29 3.3 9.8 9.8 13 III 127 130 143 608
12.0 TIM 12.9 ::'3 6.5 3.3 3.3 6.5 49 59 91 81 332
13.0 TIM n.9 6.5 9.8 16 33 9.8 75
14.0 TIM 1~.9 3.3 9.& 23 16 13 65
15.0 TIM 15.9 20 13 9.11 3.3 46
16.0 TIM 16.9 'I, 3 3.3 3.3 3.3 13
17.0 TIM 17.9 3.3 6.5 3.3 13
16.0 TIM 18.9
19.0 TIM 19.9

20.0 TIM 20.9
21.0 TIM 21.9
22.0 TIM 22.9
2~. 0 TIM 23.9
24.0 TIM 24.9
25.0 TIM 25.9
26.0 TIM 26.9
27.0 TIM 27.9
28.0 EN MEER

TOTAlEN 7963 6876 8502 88C5 4990 3932 3667 5042 10454 13160 9150 11415 llb44 100000



DISTRIBUTIEVE FREKWENTIEVERDELING VAN UURGEMIDDELDE POTENTIELE WINDSNElHEID (PER 100 000 WAARNEMINGEN)

EINDHOVEN <370 ) 1960 TIM 1980 JULI TIM AUGUSTUS OPEN TERRElI'

KLASSEN NOC/IID Oc/ST ZUID WEST STIL OF
(MIS) 330 360 030 060 090 120 150 lliO 210 2110 270 300 VARIABEL TOTAAl

0.0 TIM 0.9 93 90 611 58 38 511 131 115 166 511 112 160 656'{ 770b
1.0 TIM 1.9 7711 765 11112 6211 11711 509 682 666 9&6 970 912 925 2035 114b3

2.0 TIM 2.9 922 1053 1626 1326 6311 7112 950 1190 1757 16611 "'30 12111, 36b 14951
3.0 TIM 3.9 1328 1190 1767 17111 9;18 867 790 893 2512 21135 20115 ,1510 35 lli452
11.0 TIM 11.9 1222 10116 1213 1562 -8611 630 1190 736 20115 3351 1866 1293 3.2 16321
5.0 TIM 5.9 957 560 528 659 5311 29li 192 3811 13 1111 27113 11137 1008 3.2 106117
6.0 TIM 6.9 6311 365 269 320 282 163 86 3011 1056 2511 1 1069 11117 11276
7.0 TIM 7.9 502 2116 202 205 109 102 51 192 7H 1597 10115 6211 5690
8.0 TIM 8.9 157 19 19 51 35 29 13 70 5311 1027 1199 43b 3.2 21196
9.0 TIM 9.9 173 6.11 3.2 22 3.2 13 112 330 682 3:'3 20tl 11115

10.0 TIM 10.9 711 3.2 P 3.2 19 116 29b 160 195 bb3
11.0 TIM 11.9 29 3.2 9.6 3.2 99 157 125 32 1156
12.0 TIM 12.9 6.11 3·2 511 102 70 311 27b
13.0 TIM 13.9 :'1.2 9.6 35 19 6.11 74
111.0 TIM 111.9 16 19 9.6 115
15.0 TIM 15.9 3.2 9.6 6.11 19
16.0 TIM 16.9 9.6 6.4 3.2 1!1
17.0 TIM 17 .9 6.11 6.4
18.0 TIM 18.9
19.0 TIM 19.9

20.0 TIM 20.9
21.0 TIM 21.9
22.0 TIM 22.9
23.0 TIM 2;1.9
211.0 TIM 2/1. 9
25.0 TIM 25.9
26.0 TIM 26.9
27.0 TIM 27.9
28.0 EN MEER

TOTALEN 68711 53U 6836 6573 ~930 3/102 311 02 11615 11825 lb091 11162 8913 9015 100000 .

DISTRIBUTIEVE FREKWENTIEVERDElING VAN UURGEMIDDELDE POTENTIELE VINDSNELHEID (PER 100 000 WURNEMINGEN)

EINDHOVEN (370) 1960 TIM 1980 SEPTEMBER TIM OKTOBER OPEN TERREIN

ItLASSEN NOORD OOST ZUID VEST .STlL OF
(MIS) 330 :'160 0;10 060 090 120 150 180 210 2"0 270 300 VARIABEL TOTAAL

0.0 TIM 0.9 117 1211 120 66 65 88 195 182 176 120 72 HI5 8707 10220
1.0 TIM 1.9 673 631 1025 9113 787 966 1197 1330 1109 722 6111 605 1747 12376
2.0 TIM 2.9 553 6511 1334 1171 992 1808 1987 1971 1877 11173 1100 576 185 153112
3.0 TIM 3.9 537 615 1311 11160 13117 1906 1675 1532 2501 2160 1109 651 13 161116
".0 TIM 11.9 309 3611 693 1321 1187 1002 921 1636 2111 2306 1135 5119 3.3 13577
5.0 TIM 5.9 289 228 /110 690 839 693 1146 907 1617 2215 1126 11711 96311
6.0 TIM 6.9 198 111 2111 280 1107 335 166 59b 19611 2290 612 381 7585
7.0 TIM 7.9 150 68 153 179 205 306 143 1165 1197 1555 833 228 5500
8.0 TIM 8.9 101 9.8 16 26 59 66 52 296 927 1187 "711 137 3357
9.0 TIM 9.9 39 3.3 1;1 29 29 1;1 150 758 6119 371 111 2335

10.0 TIM 10.9 23 6.5 6.5 13 9.8 85 556 533 267 75 15711

" .0 TIM 11.9 16 6.5 3.3 55 296 195 127 39 736
12.0 TIM 12.9 ;1.;1 9.8 119 lli2 118 III 16 1129
1;1.0 TIM 13.9 3.;1 26 72 59 59 13 231
1/1.0 TIM 111.9 6.5 16 116 68 13 9.6 159
15.0 TIM 15.9 ;1.3 13 23 6.5 116
16.0 TIM 16.9 3.3 1:; 6.5 23
17 .0 TIM 17 .9 3·3 3.3
18.0 TIM 18.9 3·3 3.3
19.0 TIM 19.9 3.3 3·3 6.5

20.0 TIM 20.9
21.0 TIM 21.9
22.0 TIM 22.9
23.0 TIM 23.9
24.0 TIM 211.9
25.0 TIM 25.9
26.0 TIM 26.9
27.0 TIM 27.9
28.0 EN MEER

TOTALEN 3012 2820 5302 6151 592~ 7221 bll18 9~25 1511111 1511117 74115 11063 10656 100000



10 x 80 x 12,5 In

s = 50 In

cp = 0° 10 x 80 x 12,5 In

s = 50 m
cp = 45 C
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t = 20 In

h = 35 In s = 170 In

BIJLAGE 2
(ref 3)

t = 20m
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