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Voorwoord 

Op 17 januari 2007 in een uitzending van NOS langs de lijn werd Andre 
Bruijntjes, destijds directeur van Arcadis Bouw & Vastgoed, 
ge'interviewd over de wereldwijde stadionontwikkeling. Bruijntjes sprak 
over een aantal projecten van Arcadis, waaronder de Amsterdam ArenA. 
Het interview werd afgesloten met een oneliner van Bruijntjes: uBij het 
idea Ie multifunctionele stadion is de bouwfysica op aile vlakken in 
orde. n 

Dit klonk mij als muziek in de oren, waarna ik contact heb opgenomen 
met Andre Bruij ntjes om eens te praten over een mogelijke 
afstudeeropdracht bij de Amsterdam ArenA. Hieruit volgde een gesprek 
met de ArenA waarin twee onderzoeksdelen zijn gedefinieerd: (1) het 
binnenklimaat van de ArenA en (2) het windklimaat in en om de ArenA. 
Ik heb mij het afgelopen jaar bezig gehouden met het windklimaat in en 
om de Amsterdam ArenA. 

Dit rapport is het resultaat van het afstudeeronderzoek. Het project 
heeft zeer veel fases gekend. De beginfase waarin de contacten gelegd 
zijn en de opdracht gedefinieerd is, heeft relatief veel tijd gekost. 
Echter, het feit dat het project door mijzelf ge'initieerd en gedefinieerd 
is, maakt dat ik van begin tot eind met zeer veel passie en overgave aan 
dit project heb kunnen werken. De daadwerkelijke start van het project 
heeft plaatsgevonden in juli 2007. 

Het is gepast om hier enkele mensen te bedanken . Allereerst wil ik 
Twan van Hooffbedanken. Twan heeft zich bezig gehouden met het 
andere onderzoek in de ArenA. Voor beide ondel'zoeken zijn 
grootschalige metingen uitgevoerd, waarbij we elkaar hebben geholpen. 
Zonder de hulp van Twan waren dergelijke grootschalige metingen 
nagenoeg onmogelijk. 
Ook wil ik Andre Bruijntjes bedanken voor het eerste contact met de 
Amsterdam ArenA. Tijdens het uitvoeren van de metingen in de 
Amsterdam ArenA, hebben de medewerkers van de Amsterdam ArenA 
ons op fantastische wijze ondersteund; niets was onmogelijk. Mijn 
speciale dank gaat uit naar onze vaste contactpersoon Martin Wielaart . 

De ondersteuning vanuit het labol'atorium Building Physics and Systems 
van de faculteit Bouwkunde, was eveneens onmisbaar. Mijn grote dank 
gaat uit naar Wout van Bommel, Jan Diepens, Harrie Smulders en 
Geert-Jan Maas van het laboratorium BPS. Zij hebben mij voornamelijk 



ondersteund in de uitvoering van de metingen en software-gerelateerde 
problemen. Zonder hen is het project onmogelijk te doen. 

Uiteraard wil ik mijn afstudeercommissie en met name Bert Blocken 
bedanken voor de fenomenale begeleiding. Mede door de intensiviteit 
van de begeleiding heeft het project in een mooi product kunnen 
resulteren. 

De illustraties in het verslag van het afstudeerproject zijn essentieel. 
Aile afgebeelde iIlustraties en foto's in dit verslag zijn eigendom van de 
auteur. 

Tenslotte wi! ik mijn familie, vrienden en Suus bedanken voor de 
onvoorwaardelijke steun die ik tijdens dit project en ged urende mijn 
hele studie heb mogen ontvangen. 

Jan Persoon 

Eindhoven, april 2008 



Sanlenvatting 

Introductie 
Het hinderlijke effect van wind op mensen door de gebouwde omgeving 
wordt vaak onderschat door architecten en planologen. Dit komt vooral 
omdat de kennis van deze ontwerpers van de openbare ruimte vaak nog 
ontoereikend is. Dit kan leiden tot oncomfortabele hoogbouwgebieden 
zaals de Kop van Zuid in Rotterdam, het Kennedyplein in Eindhoven en 
de ArenA Boulevard in Amsterdam. De gebruikers van de Amsterdam 
ArenA klagen dan ook over hoge windsnelheden nabij de ArenA. Daar 
komt bij, dat er in het masterplan aan de ArenA Boulevard extra 
hoogbouw gepland is. Deze hoogbouw, in de nabije omgeving van de 
ArenA, zau het lokale windklimaat kunnen verslechteren. Dit geeft 
aanleiding om het windklimaat nabij de Amsterdam ArenA nader te 
bekijken en te beoordelen. 

Het doel 
De hoofddoelstelling van dit onderzoek is het beoordelen van het 
huidige windklimaat in en om de Amsterdam ArenA. Tevens wordt 
bepaald wat de invloed van het masterplan gaat zijn op het lokale 
windklimaat. Een ander doel is het bepalen van de gevoeligheden van 
een windhinderstudie. Hierbij dient de studie naar het windklimaat 
nabij de ArenA als case. 

De methode 
Om een beoordeling van het windklimaat op een bepaalde locatie uit te 
voeren dient het lokale windklimaat bekend te zijn. Voor de voorspelling 
van het lokale windklimaat nabij de ArenA is de beschikbare 
windstatistiek van meteostations getransformeerd. Dit gebeurt in twee 
stappen: (1) transformatie van windstatistiek van een meteostation naar 
een referentiepositie en (2) transformatie van referentiepositie naar 
onderzoeksgebied. In dit project is stap 1 uitgevoerd middels de 
computerappIicatie van NPR 6097 (NEN 2006b). Deze 
computerapplicatie transformeert windstatistiek van de meteostations 
van het KNMI naar elke willekeurige plaats in Nederland. De tweede 
stap is uitgevoerd middels simulaties met CFD (Computational Fluid 
Dynamics). Met CFD-software kan onder andere de windstroming nabij 
gebouwen gesimuleerd worden. 

Door mid del van 3D stationaire CFD-simulaties is de windstroming 
nabij de ArenA bepaald. Tevens is op dezelfde wijze de toekomstige 
windstroming nabij de ArenA voorspeld, met inachtneming van het 



aan de ArenA Boulevard. In dit staat een 
woontoren van 150 meter, een entertainment centrum en een Music 
Dome Door de resultaten van de en toekomstige 
situatie te is een uitspraak over de invloed van het 

op het windklimaat nabij de ArenA. 

Ten behoeve van de validatie van het zijn de resultaten 
van de simulaties vergeleken met meetresultaten op het ArenA Dek. De 
simulatieresultaten tonen goede overeenkomst met de 
wat vertrouwen in de uiteindelijke resultaten van de simulaties. 

Conclusies naar aanleiding van de windhindel"studie 
Er voor de beoordeling van het windklimaat drie 

bekeken: (1) Het ArenA de ArenA 
Boulevard en het dak van de ArenA. Voor het ArenA Dek en de 
ArenA Boulevard is op loophoogte (+1,75 meter) het windklimaat 
beoordeeld aan de hand van de kwaliteitsklassen van NEN 8100 (2006) 

Kwaliteitsklassen volgens NEN 8100 

Actiuiteit 

Ouerschrijdings- Langdurig 
kans P(U>S m/s) Kwaliteitsklasse Dooriopen Slenteren zitten 

I 

<2,5 A Goed Goed Goed 
2,5-5 B Goed Goed Matig 
5-1 0 C Goed Matig Slecht 

10-20 D Matig Slecht Slecht 
>20 E Slecht Slecht Slecht 

ArenA Dek 
Aan de noordkant van het ArenA Dek heerst een slecht windklimaat 
voor zitten en slenteren (klasse C) en een matig windklimaat 
voor In de bocht aan de zuidwestkant tevens 
klasse C. De simulaties tonen aan dat het masterplan invloed 
heeft op het windcomfort op het ArenA Dek. 

ArenA Boulevard 
Het huidige windklimaat aan de ArenA Boulevard wordt over het 
algemeen met klasse A, wat betekent dat voor aile 
activiteiten er een windklimaat heerst. Enkel aan de 
van de ArenA en tussen de hoogbouw geldt klasse C, een slecht 
windklimaat voor zitten en slenteren. Onder invloed van het 
masterpian zal in de van de woontoren en voor de 
hoofdentree van de ArenA het windklimaat f1ink verslechteren. Hier 



verandert de kwaliteitsklasse van A naar C, wat betekent dat het 
windklimaat voor langdurig zitten van goed naar slecht gaat. 

Het dak van de ArenA 
De windcondities nabij het dak van de ArenA zijn beoordeeld aan de 
hand van een veiligheidsgrens. Het schuifdak van de ArenA mag 
namelijk niet bewogen worden bij een windkracht groter dan 7 Beaufort 
(14 m/s). 
Deze maximaal toelaatbare windsnelheid wordt 1,5 procent van de tijd 
overschreden aan de noordwesthoek van het dak. Door het zog van de 
omringende bebouwing en de recirculatiezone van het windveld rondom 
de ArenA, bevindt het meetpunt op het dak zich soms in een gebied waar 
relatief lage windsnelheden optreden. De gemeten windsnelheid op het 
dak van de ArenA geeft daarom voor een groot deel van de 
windrichtingen geen representatief beeld van de maximale windsnelheid 
nabij het dak. Enkel voor de richtingen 150· tot 240· geeft de 
meetpositie maximale waarden van de windsnelheid nabij het dak. Het 
verdient de aanbeveling meerdere meetpunten op het dak te plaatsen 
teneinde voor elke windrichting de werkelijke maximale windsnelheid 
nabij het dak te kunnen bepalen . Het valt te verwachten dat het 
masterplan de kans op hoge windsnelheden nabij het dak gaat doen 
verminderen. Dit komt doordat de hoogste windsnelheden uit de 
richting komen waarbij de ArenA zich in het zag van de woontoren 
bevindt. 

Gevoeligheden windhinderstudie 
Uit de gevoeligheidsanalyse van de windhinderstudie blijkt dat er op 
gebied van de transformatie en de resolutie van de winddata vragen 
gesteld kunnen worden over de betrouwbaarheid van de resultaten. 
De windstroming nabij de bebouwing, en daarbij samenhangende 
versterkingsfactor, lijkt sterk afhankelijk van de referentiewindrichting. 
Zelfs binnen een windsector van 30 graden treden grote verschillen op 
tussen de resultaten verkregen met twee verschillende discrete 
windrichtingen. De keuze voor een bepaalde representatieve 
windrichting in een windsector van 30 grad en bepaalt daarom voor een 
groot deel de uiteindelijke resultaten. 
De keuze voor een bepaalde transformatiemethode heeft invloed op de 
resultaten van een windhinderbeoordeling. Uit een vergelijking tussen 
de resultaten verkregen met verschillende transformatiemethoden 
blijken grote verschillen op te treden in de uiteindelijke beoordeling. 

Aanbevelingen 
Gezien de verslechtering van het windklimaat nabij de woontoren op de 
ArenA Boulevard en de hoofdentree van de ArenA, moet overwogen 
worden het masterplan te herzien. De ArenA Boulevard is publiek 



terrein waar veel bezoekers van de ArenA en de ArenA Boulevard 
vertoeven. Een slecht windklimaat kan zorgen voor minder 
waardoor er wordt gegaan aan het doel van de Boulevard. 

Het verdient voor de ArenA de aanbeveling om de op het 
dak uit te breiden met extra Het voorstel is om op elke hoek 
van het dak een meter te 

Gezien de verschillen in de beoordeling van het windklimaat en de 
klachten van de verdient het de aanbeveling nader te kijken 
naar de beoordelingscriteria in NEN 8100. Het vermoeden bestaat dat 
de huidige criteria nie! streng genoeg zijn voor het beoordelen van het 
windklimaat. 
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N omenclatuur 
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willdrichting e 
Vi illstalltalle willdsnelheid, z-compollent, positie i [mjs] 

Wi Instantane windsTlelheid, y-component, positie i [mjs] 
y Verticale coordinaat [m] 
yref Verticale coordinaat referentiepositie [m] 
ypot Verticale coordinaat meteostation [m] 
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yo Aiirodynamische ruwheidslellgte [m] 

Yo,ref AerodYllamische ruwheidslengte referelltiepositie [m] 

YO,pol Aerodynamische ruwheidslellgte meteostatioll [m] 
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Ul" DimensielozeJactor voor ver/oop van I. tussen [-J 
grondvlak en gradienthoogte 

Yi,O VersterkingsJactor tussen meteostation en positie i, [-J 
voor windrichting 8 

Yrej-i versterkingsJactor [-J 
ypot~ref Omgevingsgereiateerde versterkingsJactor [-J 
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windrichting 0 
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windrichting 0 
e(y) Turbulente snelheid op y 
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/( Von Karman constante (0,4) [-J 
GO,i Standaarddeviatie windrichting 0, positie i [graden1 





1 
Inleiding 

Dit hoofdstuk is een inleiding op het project en gaat in op de 
tweeledigheid en opzet van het onderzoek. De probleemstellingen, 
doelstellingen en methoden worden behandeld, waarna het project 
duidelijk wordt afgekaderd . 

1.1 Introductie 
Bijna iedereen he eft weI eens meegemaakt dat een paraplu kapot waait. 
Vaak wordt dan de zwakte van de paraplu als oorzaak aangedragen. 
Maar is dat eigenlijk weI terecht? Hoogbouw kan namelijk een negatieve 
invloed hebben op de windsnelheid op voetgangersniveau. Dit kan zelfs 
leiden tot zeer hoge windsnelheden, waar geen enkele paraplu tegen 
bestand is. 
De kennis van planologen en architecten ten aanzien van windhinder in 
de gebouwde omgeving is vaak nog ontoereikend. Dit leidt tot 
oncomfortabele hoogbouwgebieden zoals de Kop van Zuid in Rotterdam, 
het Kennedyplein in Eindhoven en de ArenA Boulevard in Amsterdam. 
Het is daarom gewenst de kennis van de experts over te brengen op de 
praktijk. Hierdoor kunnen problemen ten aanzien van windhinder in de 
toekomst voorkomen worden. Willemsen en Wisse (2007) zeggen hier 
onder andere het volgende over : 

" .. . urban planners have to satisfy very complex programmes ... 
To include urban physics in their design is difficult. Research 
and demonstration projects are needed ... " 

Met dit project beoogt de auteur met een specifieke case-windstudie, 
een aanvulling te leveren op het bestaande bestand van 
voorbeeldprojecten. 





1.2 Amsterdam ArenA 

Introductie 
De Amsterdam ArenA is het eerste multifunctionele stadion van 
Nederland. Sinds de opening 14 augustus 1996, zijn ca. 20 miljoen 
bezoekers getuige geweest van voetbalwedstrijden, concerten en andere 
evenementen. De ArenA is het eerste stadion in Europa dat over een 
schuifdak beschikt . 

Situatie 
De Amsterdam ArenA heeft ca. 60 vaste medewerkers in dienst. De 
werkplekken van deze medewerkers zijn vrijwel allemaal gepositioneerd 
aan het ArenA Dek. Dit is een verkeerslaag op de tweede verdieping van 
het stadion. Het ArenA Dek sluit via de zogenaamde wangen aan op de 
gracht om het speelveld (zie pijlen in Figuur 1.1a). Naast de 
parkeergelegenheid die het Dek biedt, vindt de complete aan- en afvoer 
van catering, goederen en podiumonderdelen via het Dek plaats. 
Hiermee is het ArenA Dek een onmisbare ader in het stadion (Figuur 1.1 
en Figuur l.2a). 

b 226 

:-~\ 
c 190 

Figuur 1.1 a) Plattegrond ArenA Dek, b) doorsnede f3f3' en c) 

doorsnede aa'. Maten in meter. 



Figuur 1.2 a) Een deel van het ArenA Dek. b) Een van de wangen. 

Sinds de opening van de Amsterdam ArenA is de ontwikkeling van het 
Centrumgebied Amsterdam Zuidoost in volle gang gezet. Er wordt 
gewerkt aan een nieuw centrumgebied van Nederland: de ArenA 
Boulevard. Het bioscoopcomplex Pathe ArenA, de Heineken Music Hall, 
diverse megastores, woonwinkelcentrum Villa ArenA, grote 
kantoortorens, cafes and restaurants bepalen het beeld op de Boulevard. 
In de nabije toekomst staat de bouw van een 150 meter hoge woontoren, 
een Music Dome en een groot entertainmentcentrum gepland. De 
woontoren wordt tussen Villa ArenA en de Amsterdam ArenA 
gesitueerd. Het entertainmentcentrum zal gebouwd worden naast de 
Heineken Music Hall en bevat hoogbouw varierend tussen 60 en 90 

meter (Figuur 1.3 en Figuur 1.4). Verwacht wordt dat de drie jaar 
durende bouw van de woontoren medio 2008 zal aanvangen. De bouw 
van de Music Dome en entertainmentcentrum zal starten in 2009. 



Figuur 1.3 Plattegrond van de ArenA en haar omgeving. De vlakken 
geven de bebouwing van het masterplan aan. 

Probleemstelling 
De ArenA is gelegen in een business park waar veel hoge kantoorpanden 
staan. In combinatie met het heersende windklimaat leidt dit tot hoge 
windsnelheden bij de ArenA en op de ArenA Boulevard . Medewerkers en 
bezoekers van de ArenA klagen dan ook over hoge windsnelheden op het 
ArenA Dek en de ArenA Boulevard. 
Een tweede probleem dat zich voordoet heeft te maken met een 
veiligheidscriterium aangaande het gebruik van het schuifdak. Dit 
afsluitbare dak mag enkel bewogen worden als de windkracht beneden 7 
Beaufort blijft (14 m/s) . Om dit veiligheidsvoorschrift te kunnen 
naleven, wordt de windsnelheid nabij het dak continu gemeten . De 
ArenA wordt door te hoge windsnelheden in het gebruik van het dak 
belemmerd. 
Het is onduidelijk wat de invloed van het masterplan (de woontoren van 
150 meter, de Music Dome en het entertainment-centrum) gaat zijn op 
de hierboven genoemde problemen. 
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Figuur 1.4 Isometrie van de ArenA en haar omgeving. De witte 
volumes vormen het masterplan. Hoogte in meter. 

Doel en methode 
Ten aanzien van de problemen aangaande het windklimaat nabij de 
ArenA, zijn de volgende doelstellingen gesteld: 

• In kaart brengen van het huidige en toekomstige windklimaat 
ter plaatse van drie onderzoeksgebieden (het ArenA Dek, het 
dak van de ArenA en de ArenA Boulevard, Figuur l.Sb); 

• Bepalen in hoeverre zowel het huidige als het toekomstige 
windklimaat problemen veroorzaakt ter plaatse van de 
onderzoeksgebieden; 

• Bepalen wat de invloed gaat zijn van het toekomstige 
masterplan op het windcomfort en gebruik ter plaatse van de 
onderzoeksgebieden. 



Figuur 1.5 a) de Amsterdam ArenA. b) Onderzoeksgebieden voor de 
windhinderstudie. 

Voor het bereiken van deze doelstellingen wordt gebruik gemaakt van 
CFD (Computational Fluid Dynamics), een numerieke techniek waarmee 
onder andere windstroming rond gebouwen gesimuleerd kan worden. 
Om een voorspelling van het windklimaat te kunnen doen, wordt de 
ArenA met haar omgeving gemodelleerd in CFD. Dit CFD-model wordt 
gevalideerd met de resultaten van windmetingen, uitgevoerd op het 
ArenA Dek. De resultaten van dit gevalideerde CFD-model worden 
gekoppeld aan de jaarlijkse winddistributie nabij de ArenA, verkregen 
met de Nederlandse Praktijk Richtlijn 6097 (NEN 2006b). Na deze 
koppeling is het mogelijk een windhinderanalyse uit te voeren op basis 
van NEN 8100 ter plaatse van het ArenA Dek en de ArenA Boulevard. 
Daarnaast kan een windsnelheidsanalyse uitgevoerd worden ter plaatse 
van het schuifdak. 
Tevens worden de hierboven beschreven analyses uitgevoerd met een 
CFD-model waarin het toekomstige masterplan gemodelleerd is. 
Vervolgens kunnen uitspraken gedaan worden over de invloed van het 
masterplan op het windcomfort en gebruik van de ArenA (zie Figuur 
1.6). 



Figuur 1.6 Schematisch overzicht van de methode 

Invioed van bet 
masterpian op 
wind comfort 

1.3 Betrouwbaarheid van een windhinderstudie 
Introductie 
Sinds de jaren '70 is er voor stedebouwkundigen en architecten steeds 
meer behoefte aan een methode om het windklimaat nabij bebouwing te 
duiden. Er is sindsdien veel onderzoek gedaan naar dit onderwerp (zie 
hoofdstuk 2). De hedendaagse beoordeling van een lokaal windklimaat 
gaat meestal uit van een overschrijdingskans van een bepaalde 
drempelwindsnelheid. De procedure en beoordelingscriteria voor 
Nederland zijn beschreven in NEN 8100 (2006). 

Probleemstelling 
Een koppeling van aannames en vereenvoudigingen in de methode van 
een windhinderanalyse, roept vragen op bij de betrouwbaarheid van de 
windhinderbeoordeling. Zo wordt de totale windverdeling van een 
bepaalde locatie verdeeld in twaalf windsectoren van 30 graden . Per 
windsector wordt de kans van voorkomen van een bepaalde 
windsnelheid gegeven. Vervolgens worden deze data gekoppeld aan 
resultaten van een CFD-simulatie of windtunnelstudie verkregen met 
een discrete windrichting per windsector. Vaak wordt hiervoor de 
middenrichting van de windsector gekozen. De vraag is of deze resolutie 
van dataweergave en dataverwerking nauwkeurig genoeg is om 
betrouwbare resultaten te verkrijgen. 
Daarnaast vormen de getransformeerde winddata een onzekerheid in 
windhinderstudies. Door recente ontwikkelingen is de betrouwbaarheid 
van de getransformeerde winddata vergroot. In vergelijking met 
klassieke methoden wordt geschat dat de standaardfout bij de 
winddatatransformatie afgenomen is van 15% tot 10%, dankzij NPR 
6097 (Willemsen en Wisse 2007). 

Doel en methode 
Ten aanzien van het deelonderzoek over de betrouwbaarheid van 
windhinderstudies, zijn de volgende doelstellingen geformuleerd: 



• Een uitspraak doen over de betrouwbaarheid van de verkregen 
resultaten ten aanzien van de dataresolutie; 

• Het bepalen van de gevoeligheid van winddatatransformatie op 
de resultaten van een windhinderbeoordeling; 

Om een uitspraak te kunnen doen over de betrouwbaarheid ten aanzien 
van de dataresolutie, worden ter vergelijking enkele simulaties gedaan 
met een andere representatieve windrichting dan de middenwaarde van 
de betreffende windsector. Door de resultaten te vergelijken kan de 
afwijking bepaald worden, waarna een uitspraak gedaan kan worden 
over de gevoeligheid van een te kiezen representatieve windrichting. 
De gevoeligheid van de te gebruiken getransformeerde winddata op de 
uiteindelijke resultaten wordt bepaald door een vergelijking te maken 
tussen de resultaten verkregen met een klassieke transformatiemethode 
en met NPR 6097. 

1.4 Projectkadering 

Windhinder en windcomfort genoemd als in dit project, hebben 
betrekking op mechanische effecten van wind op mensen. Er wordt 
derhalve niet ingegaan op de thermische effecten van wind op mensen. 
Tevens wordt niet ingegaan op de psychische en fysiologische aspecten 
van windhinder. Uitspraken over windhinder zijn volledig gebaseerd op 
NEN 8100. 

Dit onderzoek concentreert zich op de huidige en toekomstige 
windproblematiek nabij de ArenA. Voor zover bij de auteur bekend, is 
NEN 8100 in combinatie met NPR 6097 en met behulp van CFD
simulaties nog niet op een dusdanige grootschaligheid gebruikt. De 
auteur is zich bewust van gedane studies op gebied van gevoeligheden 
en onzekerheden (Willemsen en Wisse 2002, 2007), waarop dit 
onderzoek een aanvulling zal zijn in de vorm van een 
betrouwbaarheidsanalyse middels een full-scale gevalideerd CFD
model. Er zal enkel en aIleen worden ingegaan op de in de doelstelling 
vermelde gevoeligheden. 

1.5 Uiteenzetting van bet verslag 

In dit eerste hoofdstuk werd een inleiding op het project gegeven. De 
probleemstellingen, doelstellingen en methoden worden behandeld, 
waarna het project duidelijk werd afgekaderd. 
Hoofdstuk 2 laat zien welke stappen genomen moeten worden om tot 
een windhinderbeoordeling te komen. Het hoofdstuk sluit af met een 
bespreking van de huidige norm voor windhinder in Nederland, NEN 
8100. 



Hoofdstuk 3 geeft inzicht in de meetmethode en de manier waarop de 
resultaten verkregen zijn. Tevens zal ingegaan worden op de verwerking 
van de meetresultaten en hoe deze resultaten in het vervolg van het 
project gebruikt gaan worden. 
Hoofdstuk 4 toont de meetresultaten, welke als validatiemiddel 
gebruikt zuBen worden. 
Hoofdstuk 5 gaat in op het modelleren met CFD. Naast de basistheorie 
worden bepaalde modelkeuzes aangaande dit project uiteengezet. 
Hoofdstuk 6 geeft inzicht in de verificatie en validatie van het CFD
model. In deze procedure worden vijf type fouten behandeld die voor 
komen bij het modelleren met CFD. 
Hoofdstuk 7 toont de resultaten van de windstudie nabij de ArenA. 
Tevens zal per onderzoeksgebied (Dek, dak en Boulevard) een 
beoordeling gegeven worden voor het huidige en toekomstige 
windklimaat. 
Hoofdstuk 8 behandelt de betrouwbaarheid van de resultaten. Hiertoe 
worden gevoeligheidsanalyses uitgevoerd, welke case-gerelateerd zijn. 
Hoofdstuk 9 geeft de conclusies en aanbevelingen voortkomend uit de 
resultaten van dit onderzoeksproject. 



2 
Windhinder beoordeling: 

achtergronden en procedures 

Dit hoofdstuk laat zien welke stappen genomen moeten worden om tot 
een windhinderbeoordeling te komen. Tevens worden de gevoeligheden 
van een dergelijke beoordeling behandeld. Het hoofdstuk sluit af met 
een bespreking van de huidige norm voor windhinder in Nederland, 
NEN 8100. De teksten in dit hoofdstuk zijn deels gebaseerd op stukken 
van Bottema (1993), Willemsen en Wisse (2007) en Blocken en 
Carmeliet (2008). 

2.1 Introductie 
Bepaalde windeffecten kunnen tot oncomfortabele en zelfs gevaarlijke 
situaties leiden. Hierbij kan onderscheid gemaakt worden tussen 
thermische en mechanische windeffecten. Zoals in de projectkadering is 
uiteengezet, wordt in dit project enkel ingegaan op de mechanische 
effecten van wind op mensen. Voor de complexe theorie over thermische 
effecten door wind op mensen wordt verwezen naar publicaties van 
Humphreys (1970), Penwarden (1973) en Fanger et al. (1988). 
Om gestaafde uitspraken te kunnen doen over de invloed van 
mechanische windeffecten op het comfort van mensen, dienen 
windeffecten gekoppeld te worden aan bepaalde criteria. Dit is in 
Nederland genormaliseerd door middel van NEN 8100 (2006). 



2.2 Mechanische 
Mechanische windeffecten op mensen kunnen verschillen van oorzaak. 
Grofweg is er een tweetal te onderscheiden; stationaire wind 
en windvlagen. 

Stationaire wind 
Stationaire wind vall te als wind met weinig fluctuaties om 
een gemiddelde snelheid. Dit wind kan invloed hebben op bepaalde 
activiteiten van mensen. Te denken valt aan het uit balans brengen van 
mensen (Hunt et al. 1972), invloed op van mensen, invloed op 
het haar en kleren. Een toename in de gemiddelde windsnelheid van 4 
m/s tot 8 mis, leidt tot meer en taken als bijvoorbeeld 
een jas aandoen kosten meer tijd (Hunt et al. 1976). Andere 
effecten als gevolg van een bepaalde stabiele windsnelheid zijn 
weergegeven in Tabel 2.1. 

de schaal van 

[Beaufort] [km/h] 

0 0 

1 1-5 niet 

2 6-11 

3 12-19 constant in 

4 20-28 en kleine struiken 

5 29-38 Kleine bomen met bladeren beginnen te 
zwaaien. 

6 38-49 Grote struiken gebruik van 
paraplu's wordt bemoeilijkt 

7 50-61 Complete bomen in beweging, 
ongemakkelijk wanneer men 
regen wind in 

8 62-74 Takken breken van bomen 
9 75-88 Licht-contructieve schade: Leistenen van 

dak 
10 89-102 Zelden in het bomen 

ontworteld, serieuze constructieve 
schade 

11 103-117 Zeer zeldzaam, schade 
12 118 



Windvlagen 
Veel onderzoekers hebben zich met windvlagen (Hunt et 
at Jackson 1978; Murakami et al. 1980, 1986). Ondanks het 
vele onderzoek op dit gebied, blijkt het niet eenvoudig bepaalde 
windeffecten te correleren met windvlaagsnelheden. Het is vaak niet 

aan te geven welke vlaagsnelheid, vlaagduur en vlaaggrootte 
voor een bepaald effect. Enkel effecten zijn 

Duidelijk is dat windvlagen, vanwege bun plotselinge karakter, 
voor een groot deel bet windeffect op mensen bepalen. 

Windhinderbeoordeling - algemeen 
Om als van mechaniscbe windeffecten de mate van binder op een 
locatie te kunnen beoordelen is informatie Allereerst 
wordt de windstatistiek van een meteostation 
te beoordelen locatie. Hiervoor is informatie 

naar de 

eigenschappen van bet terrein tussen meteostation en 
Vervolgens wordt de windstatistiek op 

de locatie van onderzoek gekoppeJd aan 

De windstatistiek van meteostations in Nederland bevat data van ca. 40 
jaar (1963-2002) en wordt gegeven middels ""1' .. ,,, ...... ,,",,,,,,,,,,,, 
de windsnelbeid (Upot) en windricbting (91'01). 
windricbting onderverdeeld in 12 sectoren van 30 
windsnelbeid op 10 meter boogte, waarbij de een 
ruwbeidslengte van 0,03 meter heeft. Ten beboeve van de 
bewerkbaarheid van de gegevens, is het gewenst de winddata 
in formulevorm te kunnen De van de 

windsnelheden per windricbting kan beschreven 
worden door middel van de cumulatieve WeibuUverdeling et 
al. 

{ (
u )k(O)] 

lOO.A(O)'ex _ ;~~~r 

van UTHR,pOf door UpQI,O voor 
windrichting e 

UrHR,p.1 van potentiiile windsnelheid 
Upo t,8 Potentiiile windsnelheid op her meteastation, vaal' 

A (e) 
c(8) 

k(8) 

e 
Waarschijnlijkheid vaal' windrichting e 
Schaalparameter vaal' windrichting e 

nu,'ullu"".<r vaal' windrichting 8 

(2.1) 

[-) 

[-) 

[-) 



De (A, c en k) worden bepaald uit de windstatistiek. 

eigenschappen van de omgeving 
De relatie tussen de windsnelheden op de te beoordelen locatie en het 

wordt gegeven door de versterkingsfactor. De 
",,,·,, ... cnr wordt bepaald door de gebouwconfiguraties en de 

ruwheidseigenschappen van het terre in en tussen meteostation en de te 
beoordelen locatie. 

YI,e VersterkingsJactor tussen meteostation en {-] 
onderzoeksgebied positie i, voor rllOlIlIlIfJ fJ 
Windsnelheid positie i {m/sJ 
PotentiiHe windsnelheid, meteostation, fJ {m/sJ 

Beoordelingscriteria 
Er is zeer veel onderzoek naar criteria voor een objectieve 
beoordeling van windhinder. Door verschillende van de 
onderzoekers en de lokale omstandigheden waar de criteria 
ontwikkeld, heeft dit niet tot In deze tekst wordt 
niet ingegaan op de verschillend enkel de 
terugkerende basisprincipes worden hier behandeld. Voor een 
vergelijking tussen verscbillende criteria wordt verwezen naar Bottema 
(2000) en Koss (2004). 

Het is algemeen aanvaard dat een 
beoordeling, uitgaat van een tir,,,",,np 

in combinatie met een aanvaardbare 
bepaalde tijdsduur. Het vaststeUen van 

voor een objectieve 
van de lokale windsnelheid 

van voorkomen in een 
waarden voor de 

beoordelingscriteria is niet onomstreden. Een verandering van de 
geen verandering van de 

overschrijdingskans van deze Dit betekent dat een 
een relatief en arbitrair criterium is 

Daarnaast is geen informatie beschikbaar over 
het percentage van ontevreden mensen tegen een bepaalde 
windsnelheid. Wei toont data van Jackson (1978) aan dat 
een windsnelheid van 5 tot een bovengemiddelde discomfortscore 
leidt (65%), maar het is niet welk discomfortniveau acceptabel 
is voor mensen. Dit houdt in dat een maximale waarschijnlijkheid als 
criterium niet kan worden in absolute zin. 



2.4 Windhinderbeoordeling - -...."'''''~.''' ........... 
Voor de van het windklimaat op een 
beschikbare winddata van een meteostation te worden. 
Dit kan in twee stappen: (1) transformatie van winddata van een 
meteostation naar een referentiepositie en (2) transformatie van 
referentiepositie naar onderzoeksgebied. Deze worden 
" .. '0"'",...' ....... middels respectievelijk een transformatiemethode en een 
CFD- of windtunnelstudie. 

Transformatie van windstatistiek 
van formule 2.2 kan onderverdeeld worden in een 

deel en een deel 
1993). In formulevorm kan dit als voIgt beschreven worden: 

Yref-i == U 
ref 

Yi,e tussen meteostation en 
K:;~feU'.,u positie i, voor windrichting tJ 

Uj i 
Upot.lJ Potentiele windsnelheid, meteostation, voor 

windrichting (} 
Ure! Referentiewindsnelheid 
Yr.!·i versterkingsfactor 
Ypu,·re! Omgevingsgerelateerde versterkingsfactor 

(2.3) 

[-J 

[m/s] 

[m/s] 
[-J 
[-J 

In de omgevingsgerelateerde factor zijn de invloeden van de 
ruwheidseigenschappen van het terrein tussen meteostation en het 
onderzoeksgebied (transformatie 1). Via de 
ontwerpgerelateerde factor worden de invloeden van lokale 
gebouwgeometrie en orH~ntatie gegeven (transformatie Zie 2.1 

voor een schema tisch overzicht van de transformatie van de winddata. 
Elm van de methoden om de omgevingsgerelateerde verslterkllrlg:sta,ctl)T 
af te leiden, gaat uit van de tussen de ruwheidslengte ter 

van het meteostation en .... 'r .... ' .. ..,,1'I .. nO·01TlIP 



(2.6) 

Waarbij de verhouding tussen de wrijvingsnelheid op 
referentiepositie en meteostation bekend is (Simiu en Scanlan, 
1986): 

. [ )0.0706 u~! = Yo.",! 

U pol Yo. pol 

Ypol-re! Omgevingsgerelateerde versterkingsjactor, 
windrichting (J 

U·re/ 

U·pOI 

Yo.re! 

Yre! 

Yo,pot 

YPOI 

Wrijvingsnelheid rejerentiepositie 
Wrijvingsnelheid meteostation 
Ruwheidslengte rejerentiepositie 
Verticale coordinaat rejerentiepositie 
Ruwheidslengte meteostation 
Verticale coordinaat meteostation 

Vpot-ref Y ref-i 

[-] 

[m/s] 
[m/s] 
[m] 
[m] 
[m] 
[m] 

IlJl 
~ 

Figuur 2.1 Schematisch overzicht van de transformatie van de 
windstatistiek. 

Beoordelingscriteria 
Voor de beoordeling van het windklimaat wordt gebruik gemaakt van de 
overschrijdingskans van een drempelwaarde UTHR door de lokale 
windsnelheid. Formule 2.1 beschrijft de overschrijdingskans ter plaatse 
van het meteostation. Door hier de versterkingsfactoren in te 
substitueren, kan de overschrijdingskans van een drempelwindsnelheid 
ter plaatse van positie i bepaald worden: 

(2.8) 



UTHR 
U pOI ,(I > = U THR,pOI 

rref -i . r pOI-ref 

(2.9) 

(2.10) 

Vervolgens wordt de overschrijdingskans gekoppeld aan een bepaalde 
activiteit en op basis daarvan wordt een klassering gemaakt voor de 
mate van windhinder. De grootste verschillen tussen de gebruikte 
criteria wereldwijd liggen in de gedefinieerde activiteiten en de hoogte 
van de drempelwaarden (Koss 2004). 

2.5 WindhinderbeoordeHng - nieuwe methode: 
NEN 8100 en NPR 6097 

De nieuwe NEN 8100 (2006) biedt in combinatie met NPR 6097 een 
methode waarmee windhinder meegenomen kan worden in de 
ontwerpfase van nieuwbouwprojecten. De norm is voortgekomen uit de 
noodzaak voor genormeerde transformatie van windstatistiek in 
Nederland en de vraag naar uniformiteit voor windhinderbeoordelingen. 

Transfor-matie van de windstatistiek 
Voor de transformatie van winddata van meteostation naar 
referentiepositie wordt gebruik gemaakt van een computerapplicatie 
(NPR 6097). De computerapplicatie maakt gebruik van een 
ruwheidskaart van Nederland in combinatie met het twee-Iagenmodel. 
AIlereerst wordt de windstatistiek van aIle meteostations 
getransformeerd naar een hoogte van 60 meter volgens het logaritmisch 
profie!. Oit logaritmisch profiel is afgeleid uit de lokale ruwheidslengte 
(tot 600 meter stroomopwaarts). Vervolgens wordt deze data in de 
tweede laag (Ekmanlaag) getransformeerd naar macro-hoogte met 
behulp van mesoruwheidslengte (tot 10 km afstand). De verkregen 
macrowind wordt vervolgens geinterpoleerd naar een regelmatig 
rooster, waar vanuit de verkregen data op elke willekeurige locatie terug 
getransformeerd kan worden naar 60 meter. Achterliggende principes 
worden gegeven door Wieringa (1976, 1986) en Verkaik (2001). 

Na het bepalen van de Weibullparameters voor de getransformeerde 
winddata op 60 meter hoogte, kan formule 2.10 nu geschreven worden 
als: 



Nu zijn voor het bepalen van de overschrijdingskans enkel de 
versterkingsfactoren tussen de referentiepositie (60 meter) en positie i 
nodig. Deze worden bepaald middels CFD-simulaties of 
wintunnelonderzoek. Figuur 2 .2 geeft een schematisch overzicht. 

Yref-i 

NPR.6097 

lUI 
~ 

Figuur 2.2 Overzicht van de transformatieprocedure in NEN 8100 . 

Het bepalen van de overschrijdingskans gebeurt per windsector van 30 

graden. Door deze windrichtingafhankelijke overschrijdingskansen op te 
tellen wordt de totale overschrijdingskans verkregen . 

Beoordelingscriteria 
NEN 8100 is gebaseerd op windbinderstudies in de afgelopen 30 jaar, 
uitgevoerd door Nederlandse windtunnellaboratoria, waarbij criteria 
van Lawson en Penwarden (1975) als uitgangspunt zijn gebruikt. Dit 
heeft voor NEN 8100 tot de volgende keuzes geleid: 

• Er wordt gerekend met de uurgemiddelde windsnelheid; 
• De drempelwindsnelheid voor windhinder is gekozen op 5 m/s 

(Lawson en Penwarden 1975); 
• Beoordeling aan de hand van beoordelingsklassen (Tabel 2.2) 

De drempelwaarde van 5 m/s wordt al jaren gebruikt in de Nederlandse 
praktijk. De keuze van de maximale overschrijdingskans van de 
drempelwaarde is gebaseerd op bet winkeleigenaar-criterium (Lawson 
en Penwarden 1975). De grootte van de beoordelingsklassen is 
afgestemd op de nauwkeurigheid van de bepaling van de 
overschijdingskans (Willemse en Wisse 2007). De windhinderklassen 
zijn zo gekozen, dat een maximale stap als gevolg van standaardfouten 
in de studie een klasse is. 



Tabel 2.2 Beoordelingsklassen voor windhinder (NEN 8100) 
Actiuiteit 

Overschrijdings- Langdurig 
kans P(U>S m/s) Kwaliteitsk/asse Door/open S/enteren 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 

2.6 Discussie 
Er is in het kader van het HYDRA-project van het KNMI veel onderzoek 
gedaan voor het tot stand komen van de NEN BI00 en NPR 6097. Het 
voordeel van deze nieuwe norm is dat er in Nederland overal gelijk 
getoetst kan worden. Een nadeel van een dergelijke norm is de 
waardigheid van de gestelde criteria . Kunnen de gestelde criteria weI 
geldig zijn voor een heel land? Voor een inwoner aan de kust zal een 
hoge windsnelheid bijvoorbeeld minder hinderlijk zijn dan voor een 
inwoner in het binnenland. 

2.7 Besluit 
Er is in het verleden veel onderzoek verricht naar het duiden van 
windeffecten op mensen en het beoordelen van het windcomfort van 
mensen. Hieruit zijn veel verschillende richtlijnen gekomen. In 
Nederland is sinds 2006 een norm om het windklimaat op een bepaalde 
locatie te beoordelen (NEN B100). Er wordt hierbij uitgegaan van de 
overschrijdingskans van een drempelwindsnelheid van 5 m/s. Voor de 
transformatie van de beschikbare windstatistiek ter plaatse van de 
meteostations, wordt gebruik gemaakt van een computerapplicatie (NPR 
6097). Voor transformatie van de verkregen windstatistiek op de 
referentiepositie wordt vervolgens gebruik gemaakt van windtunnel- of 
CFD-simulaties. 





Meetmethode en verwerking 

Dit boofdstuk geeft inzicbt in de meetmetbode en de manier waarop de 
resultaten verkregen zijn. Tevens zal ingegaan worden op de verwerking 
van de meetresultaten en boe deze resultaten in bet vervolg van bet 
project gebruikt gaan worden. 

3.1 Introductie 
Doel 
De windsnelbeidsmetingen in bet kader van dit project, zijn uitgevoerd 
in de peri ode september 2007 - november 2007. Het doel van deze 
metingen is bet vergaren van informatie over de invloed van de ArenA 
en omringende bebouwing op de windsnelbeid nabij bet ArenA Dek. 
Deze informatie dient vervolgens als vergelijkingsmateriaal voor de 
validatiestudie van bet CFD-model van de ArenA en baar omgeving 
(boofdstuk 6). Tevens wordt middels de metingen vastgesteld of bet 
scbuifdak open of dicht gemodelleerd moet worden. Het uitgangspunt 
bierbij is de worst-case situatie ten aanzien van de windsnelbeid op bet 
ArenA Dek als gevolg van de dakconfiguratie. 

Aanpak 
De vergaarde informatie moet relatief zijn ten beboeve van de 
validatiestudie. Aileen dan is een vergelijking met de result at en uit de 
simulaties goed mogelijk. Hiertoe wordt de dimensieloze 
windricbtingafhankelijke versterkingsfactor van de windsnelbeid 
bepaald tussen een referentiepositie en een positie op bet ArenA Dek. 
De referentiepositie is bij voorkeur een positie waar de windstroming 
geen directe invloed van baar omgeving ondervindt. 
Naast deze versterkingsfactor ten beboeve van de validatiestudie, wordt 
de windricbting op verscbeidene posities op bet ArenA Dek in kaart 



gebracbt. Hiermee kan bet voorspelde stromingsveld nabij het ArenA 
Dek gevalideerd worden. 
Een meting in de wangen van bet stadion tijdens sluiting van het 
scbuifdak moet uitsluitsel geven over de worst-case situatie op het 
ArenA Dek, als gevolg van een bepaalde dakconfiguratie. 

3.2 Meetapparatuur 

ArenA Dek 
Voor het meten van de windsnelheid en windrichting op het ArenA Dek, 
is gebruik gemaakt van ultrasone anemometers (zie Figuur 3.1). De 
werking van deze meters is gebaseerd op de invloed van luchtsnelheid 
op de voortplantingsnelheid van geluid in lucht. De output bestaat uit 
drie voltages, welke een maat zijn voor de windsnelheid in X-, y- en z
ricbting (R.M. Young Company 2004 en Gill Instruments 2005). Deze 
output wordt gelogd met een frequentie van 5 Hz. De gebruikte loggers 
zijn van bet type Grant 2020 2F8 (Grant Data Logging 2002). 

Referentiepositie 
De referentiemeting vindt plaats op het dak van het ABN Amro 
kantoorpand (95 meter). Dit is het hoogste punt in de omgeving van de 
Amsterdam ArenA, wat als voordeel heeft dat de meting geen directe 
invloed van de omgeving ondervindt (Figuur 3.2). Bij de 
referentiemeting is dezelfde apparatuur gebruikt als bij de metingen op 
bet ArenA Dek. Vanwege de moeilijk bereikbare locatie van deze meting, 
worden de data bij deze meting echter gelogd op een laptop. Het 
uitlezen van de data kan dan aan het eind van de meetperiode 
geschieden, dankzij het relatief grote opslagvermogen van de laptop. Ter 
vergelijking, het gebeugen van de Grant-logger is vol na ca. 6 uur meten 
van ruwe data met een frequentie van 5 Hz. 

Figuur 3.1 a) Ultrasone anemometer, b) Meetstation 



~ Referentiemeting 

Referent-

Figuur 3.2 Locatie van de referentiemeting. 

3.3 Meetopstelling en configuraties 

ArenA Dek 
Ten behoeve van de gewenste mobiliteit van de windmeters zijn deze 
geplaatst op een meetstation (Figuur 3.1b), waarin tevens de logger en 
een accu zijn geplaatst. Dit maakt dat de meetstations eenvoudig, als 
losse elementen, verplaatst kunnen worden. In totaal zijn er 4 
meetstations gebruikt. De windmetingen vinden allen plaats op 
loophoogte; 1,75 meter boven het ArenA Dek (NEN 2006a). Bij plaatsing 
van de meters is het van belang de orienta tie van de meters in acht te 
nemen, met het oog op de te bepalen windrichting. Dit is gedaan door 
middel van richtpunten op het ArenA Dek te definieren. 
In totaal zijn er metingen uitgevoerd op 20 posities. De notatie van de 
meetposities wordt gegeven aan de hand van twee plaatskenmerken: een 
sector en een nummer. De plattegrond van de Amsterdam ArenA is 



denkbeeldig verdeeld in 8 sectoren: Noord, Noordoost, Oost, Zuidoost, 
Zuid, Zuidwest, West en Noordwest. De nummers in de notatie van een 
meetpositie refereren naar een van de denkbeeldige ringen in de 
plattegrond (Figuur 3.3). 

a b 

Figuur 3.3 a) Denkbeeldige sectoren en ringen, b) voorbeelden van 
meetposities. 

Op plaatsen waar relatief grote windsnelheden voorkomen is nog een 
aantal unieke meetposities gedefinieerd. Voor de specificatie van deze 
posities wordt verwezen naar digitale appendix A. 

Referentiepositie 
De windmeter op bet dak van bet ABN Amro kantoorpand is bevestigd 
middels een 10 meter boge mast. Dit maakt, dat de windmeter op een 
boogte van 105 meter boven maaiveld uitkomt. 

Figuur 3.4 De meetmast voor de referentiemeting op het ABN Amro 
kantoorpand 



3.4 Verwerking van de m4eeltJU~Re!ve!n 
Voor bet van de wordt uitgegaan van 
uurgemiddelde waarden van de windsnelbeid. Dit beeft als reden dat 

waarde zicb in bet gat van bet 
van wind bevindt (Van der Hoven 1957). Hierdoor is de 

gemiddelde windsnelheid het meest stabiel. De verkregen meetsets 
hebben een van ca. 90-120 minuten. Hieruit wordt een stabiel 
uurinterval gekozen. Om de meetsets te kunnen beoordelen op 
stationariteit, is gemeten met een van 5 Hz. 

Van ruwe data naar bruikbare waarden 
De output van de wind meters bestaat uit drie welke na 
verschaling elk een windsnelheid representeren de x-,y- en z-as. 
Voor dit onderzoek is de resulterende windsnelheid van belang, gegeven 
door: 

Vi,m 

N 

Uurgemiddelde resultante windsnelheid positie i 
Instantane resultante i meting m 
Instantane windsnelheid, x-component, positie i 

m 
Instantane windsnelheid, z-component, positie i 
meting m 
Instantane windsnelheid, y-component, positie i 
meting m 
Aantal metingen 

r2E~ml:aael(le windricbting wordt met behulp van de 

[m/sl 
[m/sl 

[m/s1 

[m/s] 

[m/s1 

[-] 

uurg,emcid,dellde waarden van de windsnelheden per component. Op deze 
wijze wordt een gewogen windrichting Voor het geval waar 
de naar het noorden is en de v-component naar bet 

bet 

Uurgemiddelde windrichting, [gradenl 

Uurgemiddelde windsnelheid, x-component, [m/s] 



k 

Uurgemiddelde windsnelheid, z-component, 
positie i 
Dimensieloze factor 

Waarbij voor, 

- ui en + Vi k=2 

+ Ui en - Vi k=l 

[m/sJ 

[-J 

Wanneer de windrichting gedurende een uur wordt gemeten zal deze 
tijdens dit uur altijd in bepaalde mate fluctueren. Om de fluctuaties van 
de windrichting gedurende het meetinterval te kunnen bepalen, wordt 
de standaarddeviatie van de windrichting bepaald volgens: 

00,; Standaarddeviatie windrichting, positie i 

8i Uurgemiddelde windrichting, positie i 

N Aantal metingen 
O;,m Instantane windrichting, positie i meting m 

[gradenJ 

[gradenJ 

[-J 
[gradenJ 

Middels de door formules 3.2 en 3-4 verkregen data, worden de 
metingen beoordeeld en geselecteerd op bruikbaarheid. 

Beoordeling van de metingen 
Voor de validatiestudie dienen de metingen stabiel te zijn, om een 
gepaste vergelijking met de CFD-resultaten te kunnen maken. De 
literatuur geeft geen uitsluitsel over te toetsen criteria ten aanzien van 
deze stabiliteit. In dit project worden de volgende criteria gehanteerd. 

1. Vi > 2 m/s 

2. an,i < 30 grad en 

3. Zowel de referentiemeting als de corresponderende lokale 
meting voldoen aan (1) en (2) 

Door de verkregen uurgemiddelde waarden te toetsen en te selecteren 
volgens de gestelde criteria, wordt de bruikbaarheid van de resultaten 
voor de validatiestudie gewaarborgd. Door aan het eerste criterium te 



voldoen wordt voorkomen dat de gemeten uurgemiddelde windsnelheid 
onderhevig is aan lokale invloeden, zoals thermische effecten. Voldoen 
aan het tweede criterium zorgt ervoor dat de bepaalde windrichting 
relatief stabiel is. 
Om de vergaarde data te toetsen aan bovengenoemde criteria, is de 
volgende beoordelingsstrategie gebruikt: 

a) Verwerk ruwe data tot lopend lo-minuutgemiddelde, met 
tijdstap van 1 minuut. 

b) Bepaal aan de hand van de gemiddelde grafieken welk 
uurinterval aan de criteria lijkt te voldoen. 

c) Toets het interval uit b) aan criterium 1, 2 en 3. 

Als voorbeeld wordt hier een meting op 24 september ter plaatse van 
positie Nl getoond. De whiskerplots geven de standaarddeviatie van de 
windrichting aan, ten opzichte van de lo-minuutgemiddelde waarden 
(Figuur 3.5). In dit voorbeeld voldoet het laatste uur van het 
meetinterval aan criteria 1-3. 
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Figuur 3.5 Ruwe data voor a) rejerentiepositie, b) positie Nl 

De resultaten van deze beoordelingmethode zijn te zien in digitale 
appendix A. In het vervolg van dit project worden enkel en aIleen de 
meetresultaten gebruikt, die aan bovenstaande criteria voldoen. 

Versterki ng sfacto r 
Uit de bruikbaar geachte meetintervallen wordt de versterkingsfactor 
tussen referentiepositie en een positie op het ArenA Dek bepaald. Er 



dient duidelijk onderscheid gemaakt te worden tussen de 
versterkingsfactor afgeleid uit de metingen en de versterkingsfactor 
afgeleid uit CFD-simulaties later in dit onderzoek. Bij de metingen 
bevindt de referentiepositie zich op het dak van het ABN Amro 
kantoorpand (105 meter hoogte). 

U r. -~ (1-

.... UABN.D 

Ym,6 

UDEll: 

UABN,(J 

Versterldngsfactor bepaa/d !lit metingen, 
windrichting (J 

U!lrgemiddelde gemeten windsnelheid ArenA Dek 
Uurgemiddelde gemeten referentiewindsnelheid, 
windrichting (J 

3.5 Diseussie 

{-} 

{m/s} 
{m/s} 

lets waar men vraagtekens bij kan zetten, is de te bepalen 
windrichtingafhankelijke versterkingsfactor. Wanneer in situ de 
windrichting gedurende een uur wordt gemeten zal deze tijdens dit uur 
altijd in bepaalde mate fluctueren. In dit project zijn deze fluctuaties in 
kaart gebracht middels de standaarddeviatie van de uurgemiddelde 
windrichting. 
In de simulaties van dit onderzoek zal de gemodelleerde 
referentiewindrichting stabiel zijn. De verkregen simulatieresultaten 
komen met andere woorden voort uit een "zuivere" 
referentiewindrichting. Dit kan leiden tot verschillen in de 
validatiestudie. In dit project is middels de genoemde toetsingscriteria 
getracht deze verschiHen te beperken. 
Het vennoeden bestaat, dat bij het plaatsen van de windmeters een 
kleine fout wordt gemaakt met betrekking tot de orientatie van de 
meters. Hierdoor kan er een afwijking in de bepaalde windrichting 
ontstaan. 

3.6 Besluit 
De versterkingsfactor tussen het ABN Amro kantoorpand en het ArenA 
Dek voortkomend uit de metingen, zal als vergelijkingsmateriaal dienen 
voor de validatiestudie. Door de metingen volgens opgestelde criteria op 
stationariteit te beoordelen en te selecteren wordt de vergelijkbaarheid 
van de meetresultaten met de validatieresultaten vergroot. 







Meetresult ten 

In dit hoofdstuk worden de meetresultaten getoond, v<>'rl"'·"13 .. n 

beschreven in hoofdstuk 3. Er worden enkele 
behandeld. Het complete overzicht van de resultaten, zowel 13 ... <IT,.,rn 

is te vinden in A. 

4.1 Introductie 
Om de overvloed aan data te is gekozen voor 
grafische weergaven. Hierbij is per meetset gebruik gemaakt van een 
vectorplot, waarin de uurgemiddelde windsnelheid als vector te zien is. 
Een meetset bevat uurgemiddelde resultaten voor vier posities op het 
ArenA Dek en de referentiepositie. 
Om inzicht te in een groter van het stromingsveld op 
het ArenA Dek is het om resultaten van meer dan vier 
(1 in een figuur weer te geven. Hiertoe zijn de resultaten van 
meerdere meetsets met een gelijke referentiewindrichting geclusterd. 
De resultaten per cluster worden als versterkingsfactor. 
Hierdoor zijn de resultaten relatief van aard en bruikbaar voor de 
validatie 3.1). 

4.2 ArenA Dek 

Meetsets 
Per meetset is een gemaakt. De vectoren in de richting 
naar waar de wind stroomt. De witte vlakken aan van de 
vector de standaarddeviatie van de windrichting. De 
lengte van de vectoren zijn allen op schaal, waardoor een overzichtelijk 



beeld wordt verkregen van de grootte van de windsnelheid. Figuur 4.1 
geeft voorbeelden van vectorplots. Voor aIle vectorplots wordt verwezen 
naar digitale appendix Al. 

Figuur 4.1 Voorbeelden van vectorplots 

Meetclusters 
Door voor verscbillende meetsets met een gelijke referentiewindrichting 
de resultaten (paragraaf 3-4) te clusteren, wordt een breder beeld 
verkregen van bet stromingsveld nabij het ArenA Dek. De geclusterde 
meet result at en verschillen in referentiewindrichting maximaal 10 

graden. In totaal zijn er vijf meetclusters samengesteld met 
referentiewindricbtingen 60,78, 210, 280 en 345 graden . Per 
meetcluster zijn de resultaten als dimensieloze snelheidsvectoren 
weergegeven (zie Figuur 4.2). Voor een overzicht van aile meet clusters 
wordt verwezen naar digitale appendix Al. 

c 60k 

Figuur 4.2 Dimensieloze snelheidsvectoren van meetclusters met 
referentiewindrichh'ng a) 210 graden, b) 345 graden en c) 60 graden . 



4.3 Invloed dakopening 

Windsnelheidsvectoren in de wangen 
Met het dak open, blijkt de windrichting in aile wangen naar binnen 
gericht te zijn bij een referentiewindrichting van 226 graden (zie Figuur 
4.3) . Tijdens het sluiten van het schuifdak neemt de windsnelheid in de 
wangen af, bij een gelijkblijvende referentiewindsnelheid. Tevens 
verandert de windrichting in drie van de vier wangen met ca. 180 

graden. Enkel ter plaatse van de zuidwestwang blijft de windrichting 
naar binnen gericht. 
Uit de meetresultaten kan geconcludeerd worden dat de hoogste 
windsnelheden in de wangen zich voordoen bij een open dak. Uitgaande 
van de worst-case situatie, zal in het vervolg van het onderzoek de 
ArenA gemodelleerd worden met een open dak. 
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Figuur 4.3 Windsnelheid in de wangen tijdens het sluiten van het dak. 
a) Windsnelheden gedurende sluiting van het dak b) veetorplot dak 
open en e) veetorplot dak dieht. 



4.4 Discussie 
De resultaten van de metingen vormen een empirische basis van het 
onderzoek. Vanaf dit punt in het onderzoek gaan de simulatiemodeHen 
antwoord geven op de onderzoeksvragen. Door in de volgende 'H~'IJI!''''l1 
van het onderzoek de hier basis te voor 
validatie van het simulatiemodel, wordt de betrouwbaarheid van de 
simulatieresultaten vergroot. 

4.5 Besluit 

Door meet sets met 
te wordt een groter beeld van 

het stromingsveld duidelijk. De windrichtingafhankelijke 
zuBen per rneetcluster gebruikt worden als 

validatiemiddel. 

Uit de meetresultaten kan geconcludeerd worden dat de 
windsnelheden in de wangen zich voordoen bij een open dak. 
van de worst-case situatie, zal in het vervolg van het onderzoek de 
ArenA gemodeUeerd worden met een open dak. 



Modelleren met CFD 

In dit hoofdstuk zal worden ingegaan op het modelleren met CFD. Naast 
de basistheorie worden modelkeuzes aangaande dit project 
uiteengezet. moet worden dat delen van de tekst 

op de reader Stedenbouwfysica: Wind en regen -CFD 
(Blocken en Carmeliet 

5·1 
De laatste decennia is CFD Fluid Dynamics) een 
krachtige tool in het werk van onder andere windingenieurs. 
Numeriek modelleren met CFD is in een goed 
alternatief voor windtunnelstudies. Het soms minder tijd en is 

Daarnaast is het resultaat van de simulaties 
onuitputtelijk, daar waar men bij vaak beperkt is tot 
analyse van enkele discrete Gezien deze voordelen is het 
wenselijk de windstudies de ArenA uit te voeren door middel van 
een numerieke simulatie met CFD. De van complexiteit en 
vereenvoudiging van het model van de 
oplossing. Dit hoofdstuk geeft de van CFD en de in dit 
project gebruikte VIJ'V~">""';'''' 

5.2 Numeriek modelleren van stroming 
Voor het voorspellen van de rond de ArenA worden 
simulaties uitgevoerd met de commercitile CFD code Fluent 6.3.26. In 



deze paragraaf wordt kort ingegaan op de theorie van het modelleren en 
de instellingen van de simulaties. 

RANS en turbulentiemodel 
De vergelijkingen die de stroming van flulda beschrijven zijn gebaseerd 
op 3 fysische principes: (1) behoud van massa, (2) behoud van 
momentum en (3) behoud van energie. In de stromingsleer worden deze 
vergelijkingen de Navier-Stokes vergelijkingen genoemd. De instantane 
driedimensionale Navier-Stokes vergelijkingen voor een 
onsamendrukbare isotherme stroming zijn als voIgt: 

Continulteitsvergelijking: 

divv = 0 
Momentumvergelijkingen: 

p au + fXliv(uv) = _ ap + div(pgradu) 
at ax 

p av + fXliv(w) = _ ap + div(pgradv) 
at dy 

p aw + fXliv( wv) = _ ap + div(pgradw) 
at az 

(5·1) 

(5·2) 

waarin v de instantane snelheidsvector is, u, v en w zijn de X-, y- en z

component van de instantane snelheidsvector, t is de tijdcoordinaat, p is 
de instantane druk, p. de dynamische viscositeit en p de dichtheid van 
het fluid urn. Dit is een gesloten set van vier vergelijkingen met vier 
onbekenden, die in principe een exacte oplossing geeft voor een 
stromingsprobleem. 

In de gebouwde omgeving zal stroming altijd turbulent zijn. Er zijn 
verschillende manieren om turbulente stroming te voorspellen (Ferziger 
en Perie 1996). Elm daarvan is het middelen van de instantane Navier
Stokes vergelijkingen. Hierdoor wordt de gemiddelde stroming opgelost 
en dient de turbulente stroming gemodelleerd te worden. Deze set van 
vergelijkingen worden de Reynolds-Averaged Navier-Stokes (RANS) 
vergelijkingen genoemd en ziet er als voIgt uit: 

Continuiteitsvergelijking: 

divV =0 
Momentumvergelijkingen: 



p- + pdlV(UV) == --+ d,VvtgradU + - --- ----"---au . - ap .,.. ) [ apu'2 apu'v' apu'W'] 
at ax ax ay az 

(5·6) 

av . - ap .,.. ) [ apu'v' apv,2 apv'w'] p-+ pdIV(W) = --+dlv\}igradV + ---------
~ ~ ~ ~ ~ 

(5.7) 

aw . - ap . I.. ) [ apu'w' apv'w' ap w
02

] p-+pdlv(WV)=--+dlv\}igradW + - ------at az ax ~ az 
(5.8) 

waarin V de gemiddelde snelheidsvector is, U, V en W zijn de X-, y- en 
z-component van de gemiddelde snelheidsvector, t is de tijdcoordinaat, 
P is de gemiddelde druk, !1 de dynamische viscositeit en p de dichtheid 
van het fluldum. u', v' en w' zijn de fluctuaties ten opzichte van de 
gemiddelde snelheden in de X-, y- en z-richting. Ais de RANS
vergelijkingen vergeleken worden met de instantane Navier-Stokes 
vergelijkingen, is duidelijk dat er door de middeling extra termen zijn 
bijgekomen; de Reynoldsspanningen. Deze termen representeren de 
invloed van de turbulentie op de gemiddelde stroming. Door deze extra 
termen is er geen sprake meer van een gesloten set van vergelijkingen. 
Het sluitend krijgen van de vergelijkingen kan door de 
Reynoldsspanningen te modelleren middels de turbulentiemodellen. 

In dit project is gekozen voor het Realizable k-c model (Shih et al. 
1995). Dit model voorspelt een groot aantal stromingstypen substantieel 
beter dan andere modellen. Vooral de voor comfortstudies belangrijke 
grenslaagstromingen en afscheidende stromingen, worden door het 
Realizable k-e model beter voorspeld dan door vele andere 
turbulentiemodellen (Shih et al. 1995). 

Modelleren nabij een oppervlak 
Het turbulentiemodel (k-c) is aneen geldig voor gebieden waar de 
stroming volledig turbulent is. Nabij oppervlakken is het Reynoldsgetal 
klein en zullen viskeuze effecten een belangrijke rol spelen. Het 
modelleren van stroming langs een oppervlak vraagt daarom om een 
speciale behandeling. Voor de beschrijving van de stroming nabij een 
oppervlak moeten de volgende lagen onderscheiden worden: 

1. De lineaire sublaag. Viskeuze effecten domineren de stroming. 
Het snelheidsprofiel in deze laag is lineair. 



2. De bufferlaag. Viskeuze en turbulente effecten zijn 
geHjkwaardig. De laag is een overgang van de lineaire sub-Iaag 
naar de log-wet laag. 

3. De log-wet laag. Het snelheidsprofiel is logaritmisch. 
Turbulente effecten hebben hier de bovenhand. 

4. De buitenste laag. De stroming is hier vrij van direct viskeuze 
effecten. 

Er zijn twee manieren om het gebied nabij een oppervlak te modelleren: 
(1) wandfuncties of (2) Low-Reynolds-number-modellering. Met de 
wandfunctie-methode wordt de binnenlaag (laag 1,2 en 3) niet opgelost, 
terwijI dit met Low-Reynolds-number-modellering weI kan. Bij de 
wandfunctie-methode dient P (centrumpunt van de eerste eel nabij het 
oppervlak) zich in de log-wet laag te bevinden. Bij Low-Reynolds
number-modellering dient P zich in de lineaire sublaag te bevinden, wat 
inhoudt dat bij deze methode het raster fijn is nabij het oppervlak. 
In complexe driedimensionale stromingen, met hoge Reynoldsgetallen, 
is het vaak onmogeUjk om de zeer dunne lineaire sublaag op te lossen 
(Kim en Choudhury 1995). Hierdoor zijn wandfuncties vaak de enige 
optie. In dit project is gekozen voor standaard wandfuncties (Launder 
en Spalding 1974). 

Oplossingsinstellingen 
De genoemde vergelijkingen worden in dit project per controlevolume 
opgelost middels de controlevolumemethode. Aangezien het in dit 
project in eerste instantie om stationaire berekeningen gaat is het 
voldoende om de koppeling tussen snelheid en druk (pressure-velocity 
coupling) op te lossen volgens bet SIMPLE schema. Bij de 
discretisatiemethode is gekozen voor een tweede orde benadering. Deze 
instellingen zijn aanbevelingen volgens NEN 8100 (2006). 

5.3 Het rekenraster 
Het rekenraster vormt de basis van elke CFD-simulatie. In dit project is 
Gambit 2.2.30 gebruikt om het rekenraster op te bouwen. Hiertoe zijn 
de volgende stappen uitgevoerd: (1) Het modelleren van de 
gebouwgeometrie, (2) het afkaderen van het rekendomein en (3) het 
genereren van het raster. Het is zaak om bij deze stappen zeer 
zorgvuldig te werk te gaan volgens opgestelde richtlijnen, teneinde 
betrouwbare result at en te kunnen verkrijgen. 



De gebouwgeometrie 
Bij het geometrisch modelleren speelt de afweging tussen 
rekentijdefficientie en mate van detail een belangrijke rol. Er is gekozen 
om de ArenA zeer gedetailleerd te modelleren met extra aandacht voor 
details ter plaatse van het ArenA Dek en het dak (twee van de drie 
onderzoeksgebieden). Enkel kleine obstakels zoals constructiedelen en 
kolommen zijn niet gemodelleerd (zie Figuur 5.1). 

Figuur 5.1 Details van de geometrie op het ArenA Dek. a)Raster 
noordoost-wang, b) raster westzijde, c) Joto noordoost-wang en d) Joto 
westzijde. 

De bebouwing in de omgeving is binnen een straal van ca. 300 meter 
vanaf het midden van de ArenA gemodelleerd. Met name de 
kantoorpanden aan de zuidkant van de ArenA zijn gemodelleerd, 
evenals de bebouwing aan de ArenA Boulevard. Deze gebouwen zijn, 
gezien de relatief grote afstand tot de ArenA, als solitaire blokken 
gemodelleerd (zie Figuur 5.2). 



Figuur 5.2 Mate van detail in de omgeving. aJ Huidige situatie en bJ 
toekomstige situatie. 

Het originele ontwerp van de woontoren in het masterplan bevat 
verspringende verdiepingen, waardoor er een getrapte gevel ontstaat . 
Wanneer dit ontwerp een op een gemodelleerd zou worden kost dat zeer 
veel rekencellen. Er is daarom in dit project gekozen om de woontoren 
eveneens als blok te modelleren. Om er zeker van te zijn dat deze 
vereenvoudiging geen foutieve situatie voorspeld ten opzichte van het 
originele ontwerp, is een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd (zie digitale 



appendix C). In deze is een vergelijking tussen de 
simulatieresultaten verkregen met de woontoren als blok en de 
simulatieresultaten met het originele Ten aanzien 
van het voorspelde windveld is de belangrijkste conclusie dat het 
invloedsgebied van de gevel niet tot de onaerzc)elcsg;eD 
dit project reikt. Het is met andere woorden 
als blok te modelleren. 

Dimensies van 
De aanbevolen afstanden van de begrenzingen van het rekendomein ten 
opzichte van het centrum(onderzoeksgebied) zijn (Franke et a1. 2007); 

- Dak van het domein 
- Inlaat van het domein 
- UitIaat van het domein 8H 
- Zijvlakken aan iniWHe stroming) 

zijn aIle vanaf het 
waarbij H de maximale is van de bebouwing. In dit is de 
maximale hoogte van de bebouwing in het domein 150 
meter (woontoren Omdat betzelfde raster wordt 
voor simulaties met 12 verschillende windrichtingen, is de aanbevolen 
maat van centrum tot uitlaat maatgevend voor de van het 
gehele domein. Dit leidt tot een relatief groot domein van 
3000x3000x900 m3 (lxbxh) 5.6). 
Een andere aanbeveling is een maximale blokkeringsgraad van 3 % 

(Franke et al. 2007). Deze ratio is de verhouding tussen de vlakke 
van de bebouwing en de doorsnede van het domein. In 

van een stedelijke cluster dient een equivalente doorsnede te 
worden. De keuze van een raster voor aIle windrichtingen maakt de 
doorsnede van het domein relatief waardoor de 
1,5 % is. 

Structuur en dichtheid van het raster 
Wanneer een raster gestructureerd is opgebouwd, kan de relatie tussen 
naburige cellen eenvoudiger berekend worden dan wanneer het raster 

is. Hierdoor een raster 
aanzienlijk minder opsIagcapaciteit tijdens een berekening Online 

Een dergelijk raster wordt door de tussen 
de controlevolumes dat het beste 

terugkerende 3D rasters 
worden verbinding 

tussen de controlevolumes. Vanwege de van de te 
modelleren in dit is het raster hybride: 
ongestructureerd en daar waar mogelijk gestructureerd. Zo kan het 



raster optimaal aangepast worden aan de gewenste lokale fysische en 
geometrische resolutie (NEN 2006a). Aan de rand en van het domein is 
gestructureerd gerasterd, waardoor de buitenste cellen loodrecht op de 
grensvlakken van het domein aansluiten. 

Een ander belangrijk aspect is de dichtheid van het raster. Het raster 
dient een celdichtheid te hebben waarbij rasteronafhankelijke 
resultaten verkregen worden ter plaatse van het onderzoeksgebied. 
Ideaal gesproken zouden door een oneindig fijn raster, 
rasteronafhankelijke resultaten verkregen worden. Echter, dit kost zeer 
veel rekentijd. Het is dan ook zaak een balans te bewerkstelligen tussen 
een rekentijdefficiente celdichtheid en rasteronafhankelijkheid. 
Om nabij het onderzoeksgebied (ArenA Dek) nauwkeurige resultaten te 
verkrijgen, is een gedetailleerd raster nodig. Dit leidt bijvoorbeeld tot 
een grof raster nabij de inlaat, uitlaat en dak van het domein. Het raster 
nabij de ArenA is een stuk fijner. Over het algemeen is er getracht de 
opgestelde richtlijnen in Best practice guideline for the CPD simulation 
of flows in the urban environment (Franke et al. 2007) te volgen. 
Uiteindelijk zal de rasteronafhankelijkheid van de resultaten getoetst 
worden door middel van een rastergevoeligheidanalyse (hoofdstuk 6). 







Het raster is opgebouwd met behulp van de sweep-methode (Fluent 
2005). Hierbij worden tweedimensionale doorsneden geextrudeerd 
langs de zogenaamde sweep-lijn. De driedimensionale cellen ontstaan 
op deze wijze uit de tweedimensionale cellen in de doorsneden en de 
eendimensionale rasterverdeling op de sweep-lijn. Figuur 5.3 toont de 
tweedimensionale vlakken en sweeplijnen. 

Figuur 5.3 Schematische isometrie van de tweedimensionale vlakken 
en sweep-lijnen. 

Voor de opbouw van het raster in dit project is de volgende volgorde 
gebruikt: 

1. Sweep doorsnede ArenA (1) langs lijn A; 
2. Sweep grondvlakken veld (2) langs lijn B; 
3. Sweep grondvlakken omgeving (3) langs lijn C; 
4. Sweep bovenste vlakken ArenA-volumes, veld-volumes en 

omgeving-volumes langs lijn D, tot dak van het domein. 

Het rekenraster van de huidige situatie bevat 2.812.028 cellen en het 
rekenraster van de toekomstige situatie bevat 2.784.300 cellen. 



5.4 Randvoorwaarden 
Daar waar het domein wordt begrensd door de grensvlakken, zorgen 
randvoorwaarden als in- en uitlaatcondities voor bet definieren van een 
stroming. Tevens wordt aan de grondvlakken een ruwheid gegeven. 

In- en uitlaatcondities 
Bij de inlaat (velocity-inlet) worden de volgende parameters 
gespecificeerd middels een User Defined Function UDF (Fluent 2005): 

gemiddelde windsnelheid, turbulente kinetische energie en de 
turbulente dissipatie. De volgende formules zijn hiervoor gebruikt. 
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is voor het gemaakt van de logwet 
5.9). De turbulente kinetische "''''''''0''''' wordt uit de 

turbulentie-intensiteit (formule 5.12), onder aanname van au == 0" == Ow. 

De gradH~nthoogte komt uit de literatuur (van der Voorden 1982). 
Formule 5.13 is afgeleid uit experimentele data van Stathopoulos et al. 
(1986). 

Ruwheidseigenschappen 
Naast de in- en uitlaatcondities van het rekendomein, kunnen 
ruwheidseigenschappen worden. Door de 
ruwheidseigenschappen van de grondvlakken in het domein af te 
stemmen op de ruwheidseigenschappen van de inlaatprofielen, wordt 
horizontale homogeniteit bereikt (zie paragraaf Aangaande de 
ruwheidsparameters van een oppervlak in Fluent de volgende 
relatie (Blocken et al. 2007): 

Ks 

K. 
yo 
C, 
yp 

zandkorrelruwheid 
Aerodynamische ruwheidslengte 
Ruwheidseonstante 
Halve hoogte van oppervlakaangrenzende eel 

[mj 
[mj 
[-j 

Ks en C. zijn oppervlakeigenschappen in Fluent. C. is te varieren tussen 
o en 1. De onderste celhoogte Kg volgens formule 5.15, waarmee 
tevens de maximaal te modelleren aerodynamische ruwheidslengte yo 
wordt Bepaalde simulaties vragen vanwege gewenste 
horizon tale homogeniteit om een grotere ruwheidslengte. Oit kan 
bereikt worden door Cs middels een UDF (user-defined-function) een 
gewenste waarde te geven, teneinde aan formule 5.14 te kunnen 
voldoen. 

Ingevoerde randvoorwaarden 
Om tot gepaste randvoorwaarden te komen, is een analyse van de 
mesoruwheden van de gedaan. In dit project is een ri .... ",.I .. 

• ".""" ... t'I met behulp van een ruwheidskaart (zie 
De ruwheidskaart heeft een straal van 10 kilometer vanaf het 
onderzoeksgebied. Er zijn in dit onderzoek 12 windrichtingen bekeken. 
Per windrichting is een omgevingsruwheid bepaald, op basis waarvan de 

zijn 
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Figuur 5.4 Ruwheidskaart van de omgeving met bepaalde 
mesoruwheid per windsector 

Na validatie (hoofdstuk 6) is gebleken dat de ruwheden als weergegeven 
in Figuur 5.4 voldoende vertrouwen geven in de resultaten. De twee sets 
inlaatprofielen horende bij deze ruwheidslengten worden getoond in 
Figuur 5.5. De eigenschappen van de inlaatprofielen zijn te zien in Tabel 
5·1. 

Tabel 5.1 Eigenschappen van de gebruikte stromingsprofielen 
ProjielJ Projiel2 

Ruwheidslengte yo [mJ 0,5 1,0 
Referentiehoogte yre! [mJ 60 60 
Referentie windsnelheid Ure! [m/sJ 7,88 8,57 
]u,y=o [-J 0,3 0,4 
]u,y=G [-J 0,05 0,08 
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Figuur 5.5 De inlaatrandvoorwaarden voor a) profiel1 (Yo=O,5 m) en 
b) profiel 2 (yo=1 m) 

Om betrouwbare resultaten met CFD-simulaties te verkrijgen dient de 
aanloopstroming horizontaal homogeen te zijn (Richards et al. 1993, 
Blocken et al. 2007). Dit houdt in dat de opgelegde inlaatcondities in 
een leeg rekendomein, gevrijwaard blijven van gradienten in de 
stromingsrichting. Dit kan bereikt worden door de 
ruwheidseigenschappen van de grondvlakken in het domein af te 
stemmen op de ruwheidseigenschappen van de verschillende 
inlaatprofielen (Tabel 5.1). Het grondvlak van het rekendomein is 
hiertoe denkbeeldig opgedeeld in drie zones (Figuur 5.6). Zo kunnen per 
zone de gewenste ruwheidseigenschappen ingevoerd worden. (Tabel 
5.2). 

De uitlaat van het domein is ingesteld als pressure outlet. De overige 
grensvlakken van het rekendomein zijn ingesteld als symmetry (boven
en zijvlakken). 



1050 

Figuur 5.6 Plattegrond van het rekendomein. 

Tabel 5.2 Ruwheidseigenschappen van de grondvlakken in het domein 

Zone t Zone 2 Zone 3 
yo 0,5 t 0,5 t 0,5 t 

yp 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 

c. 7 7 7 7 0,5 0,5 
Ks 0,7 1,1 0,7 1,1 0,6 0,6 

5.5 Horizontale homogeniteit 
De ruwheidseigenschappen als genoemd in Tabel 5.2, zorgen voor 
horizontale homogeniteit tot zone 3. De relatief grote ruwheid in de 
eerste twee zones voIgt uit het feit dat de bebouwing in deze zones niet 
gemodelleerd is . In zone 3 is de bebouwing weI gemodelleerd. Hierdoor 
wordt de stroming vanaf zone 3 bepaald door de daar heersende 
werkelijke ruwheidseigenschappen van het grondvlak en de 
gebouwconfiguraties. Om de horizontale homogeniteit van zone 1 en 2 te 
toetsen is een simulaties uitgevoerd in een 'Ieeg' rekendomein (zonder 
bebouwing), gelijkaardig aan het originele domein. Het lege 
rekendomein (1050XlOX900 m3) heeft dezelfde verticale rasterverdeling 
als het originele rekendomein. 
Gesteld kan worden, gezien de resultaten in Figuur 5.7, dat het 
snelheidsprofiel vrij horizontaal homogeen is tot zone 3. Dit betekent 
dat de stroming in de uiteindelijke simulaties louter belnvloed zal 
worden door de geometrisch gemodelleerde bebouwing en de 
ruwheidseigenschappen in zone 3. 
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5.7 Horizon tale homogeniteit in het CFD-model voor a) 

inlaatprofiel met Yo=o,5 m. en b) inlaatprofiel met Yo=l m. 

5.6 Discussie 
Er zal bij CFD-simulaties altijd de vraag blijven of het model wei 
betrouwbare resultaten oplevert. De ontwikkeling op gebied van CFD is 
de afgelopen tien jaar groot geweest, waardoor veel expertise is 
uitgewisseld over hoe juist te modelleren. Er is inmiddels een aantal 
documenten verschenen met daarin richtlijnen en aanbevelingen voor 

en betrouwbaar simuleren met CFD. Door deze te 
wordt door de auteur getracht de betrouwbaarheid van de 

resultaten te waarborgen. 

5.7 Besluit 
Voor het voorspeUen van de rond de ArenA worden 
simulaties uitgevoerd met de commerciele CFD code Fluent 6.3.26. 

wordt het Realizable k- e model gebruikt voor het modelleren 
van de turbulente stroming. Het rekendomein is rekentijdefficient 
opgebouwd, detail in gebouwgeometrie en raster van centrum 
naar rand van het domein afneemt. 
Verdeeld over de 12 verschillende windsectoren worden twee sets 
inlaatprofielen welke zijn uit de 
omgevingsruwheidskaart. De voor de windsnelheid zijn 
horizontaal nOm()2E~e 





Validatie en verifi atie va het 
CFD-mod 1 

in op de validatie en verificatie van het CFD-model. 
In deze worden vijf fouten behandeld die voor kunnen 
komen bij bet modeUeren met CFD. 

6.1 Introductie 
Bij het formuleren van een stromingsprobleem worden aannames 
gedaan om de van de te verkleinen. Door deze 

zouden essentiiHe aspecten van berekening veri oren 
kunnen gaan. Om tocb de betrouwbaarheid van CFD-simulaties te 
kunnen wordt er een verificatie en validatie uitgevoerd. 
Door validatie en kunnen de fouten beperkt 
blijven: 

1) Fysiscbe modelleringsfout 
2) Computer afrondingsfout 
3) Iteratieve ... """"',~,..."~ 
4) Discretisatiefout 
5) Computer 

De eerstgenoemde fout valt onder de validatie, waarmee bepaald kan 
worden of bet simulatiemodel overeenkomt met de werkelijkbeid. De 
overige fouten hebben betrekking op verificatie. Middels verificatie 
wordt bepaald of de modelimplementatie met voldoende 
nauwkeurigbeid de beschrijving van bet model en de 
oplossing representeert (AIAA 1998). 



6.2 Verificatie 

Bij verificatie is er sprake van twee aspecten: (1) verificatie van de code 
en (2) verificatie van de berekening. Het eerste aspect houdt het 
weghalen van computer programmeringsfouten in, het tweede aspect 
beperkt zich tot het bepalen van de fouten in de iteratieve convergentie 
en de discretisatie. Computer roundoff wordt, in vergelijking met de 
andere fouten, als verwaarloosbaar aangenomen (Blocken 2004). 

Iteratieue conuergentiefout 
Iteratieve convergentiefouten kunnen optreden, doordat op een bepaald 
moment in de berekening het iteratieve proces wordt gestopt. Dit type 
fout kan geminimaliseerd worden door iteratieve convergentie te 
bereiken. In dit project is het iteratieve proces gestopt, nadat de 
residuen van de berekening voor circa 1000 iteraties constant zijn. 

Discre tisa tiefou t 
Discretisatiefouten worden bepaald door de kwaliteit van het raster. Het 
raster vormt namelijk een gediscretiseerd rekendomein, waarin per cel 
de stromingsvergelijkingen opgelost worden. Dit type fout wordt ook 
weI "numerieke fout" genoemd en is gelijk aan nul wanneer de oplossing 
onafhankelijk van het raster is. Ideaal gesproken wordt dit bereikt met 
een oneindig fijn raster. Omwille van de beperkte beschikbare 
rekencapaciteit, is ervoor gekozen het rekenraster rekentijdefficient op 
te bouwen met zo min mogelijk cellen. Om toch zeker te zijn van een zo 
rasteronafhankelijk mogelijke oplossing, is een 
rastergevoeligheidsanalyse uitgevoerd. Bij een dergelijke analyse 
worden de resultaten van rasters met een verschillend aantal cellen 
vergeleken. Rasteronafhankelijkbeid wordt bereikt, wanneer de 
resultaten van twee opeenvolgende rasters niet verschillen. Uit 
efficientieoverwegingen wordt dan in bet vervolg van het onderzoek 
gerekend met dat raster van de twee met het laagst aantal cellen. 

De rastergevoeligbeidsanalyse is uitgevoerd middels een drietal 
simulaties, waarbij met rasters van verschillende dichtheid is gerekend. 
Voor deze analyse is bet raster van de huidige situatie gebruikt. Er is 
uitgegaan van een basis raster met 2.812.028 cellen. Het grove raster 
bevat 1.805.338 cellen en bet fijne raster bestaat uit 3.574.104 cellen. 
De verschillende celaantallen zijn verkregen door de rasters van de te 
sweepen doorsneden te verfijnen en te vergroven (zie paragraaf 5.3 voor 
rasterstrategie). De rasterverdeling van de sweep-lijnen is niet 
verschaald. 
De resultaten van het basisraster geven nauwelijks een verschil met de 
resultaten van bet verfijnde raster, wat een vermoeden geeft van 



rasteronatbankelijkbeid voor bet basisraster (Figuur 6 .1). Een 
gemiddelde afwijking (Bavg) van 2,0% bevestigt dit vermoeden. De 
resultaten zijn afgeleid van de gedefinieerde lijnen in bet midden van de 
zijden op bet Dek (Figuur 6.2). Er is gekozen bet vervolg van bet 
onderzoek uit te voeren met bet basisraster. 

a 

0.5 ..... 
~ _ 0.4 

e 
mO.3 

0.0 0.1 0.2 0 .3 0.4 0.5 0.6 

U/Uref basis [-] 

b 

0 .5 

"'i'" 
~ 0.4 

C 
~ 0 .3 

! 
::l 0.2 :s 

0.1 

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 

U/U
ref 

basis [-] 

Figuur 6.1 UjUrej voor lijnen 1, 2, 3 en 4 voor a) grof- en basisraster 
en b) fijn- en basisraster. 
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Figuur 6.2 Lijnen 1, 2, 3 en 4 voor verwerking van de resultaten 

Computer programmeringsfout 
Deze fout vindt zijn origine in bet scbrijven van de computercode. Dit 
type fout kan ontdekt worden door systematiscb verificatieresultaten 
verkregen met twee vergelijkbare codes te vergelijken. De 
programmeringsfouten zijn de verantwoordelijkbeid van de 



softwareontwikkelaar en moeten 
software. 

6.3 Validatie 

Algemeen 

zijn voor van de 

Ais eerder ",e,uv.t;u. vallen v"." ..... 'e modelfouten onder de validatie. 
Hierbij worden de resultaten van het model vergeleken met de 
resultaten verkregen uit De beperking van een 
methode is dat de vergelijking enkel kan plaatsvinden ter van de 
ml~e{pUn{len. De verkregen validiteit op deze punten wordt derhalve 
geldig voor het gehele model aangenomen. 

Va lidatiestudie 
Door de meetresultaten van de verschillende meetsets met een gelijke 

3-4) te clusteren, wordt een breder 
nabij het ArenA Dek. De 

1"",""",11", meetsets verschillen in 
referentiewindrichting maximaallo graden. In totaal er 
meetclusters samengesteld voor referentiewindrichtingen 60, 78, 210, 

280 en 345 graden. Deze clusters dienen als validatiemiddel. 
De referentiewindrichting van de CFD-simulatie is telkens de 
middenwaarde van een clusterinterval. Ten behoeve van de validatie 

middels de resultaten van de CFD-simulaties voor elke genoemde 
referentiewindrichting de versterkingsfactoren tussen referentiepunt 

Amro kantoorpand) en het ArenA Dek op 1,75 meter hoogte 
~~I"'_"'_ (formule 6.1) . Daarnaast zijn van de dimensieloze 
windsnelheid gemaakt op 1,75 meter hoogte boven het ArenA Dek. Met 
deze output van de CFD-simulatie wordt een gemaakt met 
de meetresultaten. 

YS.IJ == ---===:.
U MN,S,II 

YS,e 

UDliK,S 

UAsN.s,e 

bepaald uit simulaties, 

Gesimuleerde windsnelheid ArenA Dek 
Gesimuleerde referentiewindsnelheid ABN Amra 
kantoorpand, windrichting e 

(6,1) 

[-J 

De gemiddelde van de gesimuleerde versterkingsfactoren ten 
opzichte van de versterkingsfactoren is 12% (Figuur 6.3). Ook 
wanneer gekeken wordt naar het dat de 



windrichting op het ArenA Dek goed overeenkomt met de gemeten 
waarden (Figuur 6.4). In deze figuur zijn de vectoren met een vaste 
lengte weergegeven en geven daardoor geen informatie over de grootte 
van de windsnelheid. 
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Figuur 6.3 Versterkingsfactoren verkregen middels de metingen en de 
simulaties. 

Figuur 6.4 Windrichtingen en versterkingsfactoren verkregen met 
metingen (dik) en met sim ula ties (dun) voor a) referentierichting 210 

graden en b) 345 graden. 



6.4 Discussie 
De resultaten van de validatiestudie geven vertrouwen in het CFD-
model. Er echter enkele vraagtekens die gezet kunnen worden bij de 
validatiestudie. nit hangt samen met de wijze waarop de experimentele 
data is vergaard. De resultaten van de metingen in tegenstelling tot 
de CFD-simulaties, ongeconditioneerd verkregen. De 

uit gemiddelde waarden, terwijl in de 
simulaties een ideale conditie wordt met een stabiele 
windstroming. Door de metingen tot uurgemiddelden te verwerken, 
wordt dit verschil der Hoven Desalniettemin vormt 
dit verschil een onzekerheid in de validatiestudie. 

De gebruikte manier voor het verfijnen en vergroven van het raster heeft 
geen optimale driedimensionale verfijning van het raster tot gevolg. 
Enkel de te sweepen doorsneden zijn in celaantal veranderd. Ideaal 

zou ook het celaantal van de fijner en grover 
b""UHUU" moeten worden. De hier methode is een minder 

manier van rasterverfijning, maar vanuit oogpunt van 
efficHintie is gekozen voor deze methode. De rastergevoeligheidsanalyse 

voldoende vertrouwen in het te raster. 

6.S Besluit 
Om de betrouwbaarheid van CFD-simulaties te kunnen 
verificatie- en validatiestudies uitgevoerd. Door validatie en verificatie 
zijn de volgende fouten beperkt: 

1. Fysische modelleringsfout 
2. Iteratieve convergentiefout 
3. Discretisatiefout 

De meetresultaten tonen overeenkomst met de 
simulatieresultaten, wat aantoont dat de fysische UHJ~'~"'~' 

is. De drie verschillende 
rasterdichtheden vergeleken, toont aan dat de discretisatiefout bij 
het basisraster klein is ter plaatse van het ArenA Dek. 





Het windklimaat abij de Ar nA 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van de windhinderstudie de 
ArenA Tevens zal per onderzoeksgebied een beoordeling 
gegeven worden voor het huidige en het te verwachten toekomstige 
windklimaat, Er drie bekeken: (1) Het ArenA 
Dek, (2) de ArenA Boulevard en (3) het dak van de ArenA. 

7.1 Introductie 
De beoordelingen van het windklimaat ter van de drie 

vragen om verschillende uitgangspunten. Nabij het 
ArenA Dek en de ArenA Boulevard wordt het windklimaat beoordeeld op 
hinder middels de criteria in NEN 8100 7.1). 

Tabel 7.1 Beoordelingsklassen voor windhinder (NEN 8100) 
Activiteit 

Overschrijdings-
kans P(U>5 m/s) Kwaliteitsklasse 

<2,5 A Goe 
2,5-5 B Goed Goed Matig 
5-10 C Goed Matig Slecht 

10-20 D Slecht Slecht 
>20 E Slecht Slecht SJecht 

Het windklimaat nabij bet dak van de ArenA zal beoordeeld worden op 
basis van de van 14 door de lokale 
windsnelheid communicatie Hier de maximaal 
toelaatbare windsnelheid voor beweging van het dak aan ten grondslag. 
Per worden de resultaten ,,""'I.VU'llU 



• Versterkingsfactoren voor de zuidwest-windsector 
(overbeersende windricbting, zie Figuur 7.1b) afgeleid uit de 
CFD-simulaties; 

• De totale overscbrijdingskans gedurende een jaar; 
• Beoordeling van bet windklimaat aan de hand van de 

kwaliteitsklassen van NEN 8100 . 

Voor de versterkingsfactoren van de overige windsectoren wordt 
verwezen naar digitale appendix BI-3. De totale overschrijdingskans 
wordt bepaald uit de som van de overschrijdingskansen per windsector. 
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Figuur 7.1 Getransformeerde winddata ter plaatse van het 
referentiepunt op 60 meter hoogte met a) totale relatieve 
frequentiedistributie van de windsnelheid en b) de windroos. 

Er dient duidelijk onderscheid gemaakt te worden tussen de 
versterkingsfactor afgeleid uit de metingen en de versterkingsfactor 
afgeleid uit CFD-simulaties. Bij de metingen bevindt de 
referentiepositie zicb op bet ABN Amro kantoorpand (105 meter 
hoogte). De referentiepositie bij de simulaties bevindt zich op 60 meter 
hoogte in bet vrije veld: 

Vi 
Y"I-i,1I =lj 

"I 

Y"I·I.II Ontwerpgerelateerde versterkingsfactor bepaald uit 
simulaties, windrichting e 
Windsnelheid positie i 
Rejerentiewindsnelheid op 60 meter hoogte 

[-J 

[m/sJ 
[m/sJ 

AIle simulaties zijn uitgevoerd met het open schuifdak en open wangen. 





7.2 ArenA Dek 
De resultaten op 1,75 meter boogte boven het ArenA Dek zijn 
weergegeven in Figuur 7.2. De figuren aan de linkerkant geven de 
huidige situatie weer, de figuren aan de rechterkant geven de 
voorspelling voor de toekomstige situatie. 

VersterkingsJactoren zuidwestenwind 
De versterkingsfactor op loopboogte boven het ArenA Dek voor 
zuidwestenwind varieert tussen circa 0 en 1. De grootste 
versterkingsfactoren voor deze windrichting bevinden zich aan de 
noordkant van bet Dek. Daarnaast is te zien dat ter plaatse van Wang A 
en D de grootste windsnelbeden voorkomen. 

Oversch rijdingskansen 
De contourplots van de totale overschrijdingskans van 5 m/s door de 
windsnelbeid op bet Dek laten ongeveer dezelfde extremen zien als de 
contourplots van de versterkingsfactoren voor zuidwestenwind. Dit kan 
verklaard worden door de windverdeling per windrichting (Figuur 7.1). 
De totale overschrijdingskans varieert tussen 0 en 15 procent, waarbij 
de hoogste waarden zich voordoen aan de noordkant van het ArenA Dek. 
Wat betreft de windsnelheid in de wangen kan gesteld worden dat in 
wang A de kans op een hoge windsnelheid het grootst is. 

Beoordeling 
De gediscretiseerde klassen van NEN 8100 worden getoond in Figuur 
7.2C. Aan de noordkant be erst een slecht windklimaat voor langdurig 
zitten en slenteren (klasse C) en een matig windklimaat voor doorlopen 
(klasse D). In de bocht aan de zuidwestkant geldt tevens klasse C. 

Uit een vergelijking tussen de buidige en toekomstige situatie valt te 
verwachten dat bet masterplan nauwelijks invloed heeft op het 
toekomstige windcomfort op bet ArenA Dek. 
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Figuur ,.2 Resultaten ArenA Dek met a) versterkingsfactoren 
zuidwestenwind, b) totale overschrijdingskans P(U>S m/s) en c) 

kwaliteitsklassen volgens NEN 8100. 



De ArenA Boulevard 
De resultaten ter van de ArenA Boulevard weergegeven in 

7.3. De figuren aan de linkerkant geven de huidige situatie weer, 
de figuren aan de rechterkant geven de voor de toekomstige 
situatie. De snede voor voetgangerscomfortanalyses, op een 
ongebruikelijke hoogte van 2.3 meter boven maaiveld gemaakt. De 

van de onderste cellen in het rekenraster liggen hieraan ten 
(zie Dit kan lei den tot een overschatting van 

op voetgangersniveau. 

VersterkingsJactoren zu i dwesten wi nd 
De op boven de ArenA Boulevard voor 
zuidwestenwind varieert tussen circa 0 en 0,6. Door het masterplan zal 
de windsnelheid in de omgeving van de woontoren flink 
toenemen door hoekstromingen en wervelvorming van de hoogbouw. 

Overschrijdingskansen 
De contourplots van de totale overschrijdingskans van 5 m/s door de 
windsnelheid nabij de ArenA Boulevard laten zien dat de 
overschrijdingskans zal toenemen onder invloed van het masterplan. 
Nabij de woontoren zal de overschrijdingskans toenemen van 2,5 

naar 12 procent. 

Beoordeling 
Het windklimaat aan de ArenA Boulevard wordt over het 
algemeen gekwalificeerd met klasse A, wat betekent dat voor aIle 
activiteiten er een goed windklimaat heerst. Enkel aan de noordzijde 
van de ArenA en tussen de hoogbouw geldt klasse een slecht 
windklimaat voor langdurig zitten en slenteren. 

Over het blijkt dat het windklimaat in de omgeving 
van de ArenA nauwelijks invloed zal ondervinden van het masterplan. 
Enkel ter plaatse van de woontoren zal naar aIle waarschijnlijkheid een 

plaatsvinden. De kwaliteitsklasse zal hier veranderen van 
A naar C, wat betekent dat het windkIimaat voor zitten van 
goed naar slecht gaat. 
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Figuur 7.3 Resultaten nabij het de ArenA Boulevard met a) 
versterkingsjactoren zuidwestenwind, b) totale overschrijdingskans 
P(U>5 m/s) en c) kwaliteitsklassen volgens NEN 8100. 



7.4 Het dak van ArenA 

De resultaten ter van het dak van de ArenA zijn weergegeven in 
7.4. De figuren aan de linkerkant geven de huidige situatie weer, 

aan de rechterkant geven de voor de toekomstige 
situatie. 

Versterkingsfactoren 
De ""'"et",, .. I'" 

varieert tussen circa 0 en 1,3. De grootste voor 
deze windrichting bevinden zich aan de noord- en zuidkant van het dak. 
De invloed van het op de nabij het dak 
is merkbaar. Met name de zuidkant van het dak bevindt zich in het zog 
van de woontoren, waardoor er lagere windsnelheden nabij het dak 
voorkomen. 

Overschrijdingskansen 
De contourplots van de totale overschrijdingskans van 14 m/s door de 
windsnelheid bij het dak laten ongeveer dezelfde extremen zien als de 
plots van de voor zuidwestenwind. De totale 
overschrijdingskans varieert tussen 0 en 1,5 procent. 

De maximaal toelaatbare windsnelheid voor gebruik van het schuifdak 
wordt 1,5 van de overschreden aan de noordwesthoek van 
het dak. Het is duidelijk dat de hoge windsnelheid van 14 m/s niet 
overal het dak dezelfde kans van voorkomen heeft. De locatie waar 
de windsnelheid door de ArenA wordt is niet 

voor het gehele dak. Deze locatie bevindt zich zelfs op de 
minst kritieke plaats nabij het dak 

Uit de resultaten blijkt dat het de kans van voorkomen van 
hoge windsnelheden nabij bet dak doen verminderen. Dit komt 
doordat de windsnelheden uit de richting komen de 
ArenA in bet zag van de woontoren 
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Figuur 7.4 Resultaten nabij het dak van de ArenA met a) 
versterkings!actoren zuidwesten wind, b) totale overschrijdingskans 
P(U>14 m/s). 



7.5 Windsnelbeidmeting op bet dak van de ArenA 
Het afsluitbare dak van de ArenA mag enkel bewogen worden als de 
windsnelheid beneden 14 m/s blijft (persoonlijke communicatie 2007). 

Om dit veiligbeidsvoorscbrift te kunnen naleven, wordt de windsnelheid 
nabij bet dak continu gemeten ter plaatse van de zuidoosthoek (zie 
Figuur 7.5). Uit de simulatieresultaten blijkt deze meetpositie 
waarschijnlijk geen representatieve resultaten geeft voor het gehele dak. 
In deze paragraaf zal per windrichting het verschil aangegeven worden 
tussen de gemeten windsnelheid op het dak van de ArenA en de tegelijk 
optredende hoogste windsnelheid nabij het dak. Hierbij wordt aIleen de 
huidige situatie bekeken. 

Figuur '.5 a) Meetmast op het dak van de ArenA. b) Positie meetmast 

Versterkingsfactoren 
Om een indruk te krijgen van de verschillen tussen gemeten 
windsnelheid en hoogst optredende windsnelheid nabij het dak, is een 
snede gemaakt op 5 meter boven het dak (+75 meter). Figuur 7.6 toont 
de contouren van de versterkingsfactor 5 meter boven het dak voor 
referentiewindrichtingen 300· en o· . 
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Figuur ,.6 Contourplots van de versterkingsJactor 5 meter boven het 
dak. a) reJerentierichting 300 graden, b) reJerentierichting 0 graden. 

Op basis van de resultaten uit de simulaties kan voor elke van de twaalf 
windrichtingen een correctiefactor voor de op het dak gemeten 
windsnelheid bepaald worden. Door de gemeten waarden op het dak te 
vermenigvuldigen met deze correctiefactor, wordt de maximaal 
optredende windsnelheid nabij het dak verkregen. Als voorbeeld is de 
contourplot met een windrichting van 300 0 te zien (Figuur 7.6a). Te 
zien is dat de versterkingsfactor ter plaatse van het meetpunt ca. 0,5 is, 
terwijl de grootste waarde van de versterkingsfactor nabij het dak ca. 1,2 
is. De correctiefactor is dan 1,2/0,5 = 2,4. 
Voor een overzicht van de contourplots van aIle twaalf 
referentiewindrichtingen wordt verwezen naar digitale appendix 82-2 . 
Tabel 7.2 toont de correctiefactoren op basis van de simulatieresultaten. 
Hierbij dient vermeld te worden dat het k-c turbulentiemodel de 
windstroming in het 109 minder nauwkeurig voorspeld dan buiten het 
109. Uit deze resultaten voIgt dan ook de aanbeveling meerdere 
windmeters op het dak te plaatsen. De in Tabel 7.2 gegeven 
correctiefactoren geven slechts een indicatie van de onderschatting van 
de maximale windsnelheid. 



Tabel ,.2 Correctiefactoren voor gemeten windsnelheid op het dak 
van de ArenA. 

richting [oJ Meetpositie [-] Maximaal [-] Correctiefactor [-] 

0 0,55 1,2 2,2 

30 0,35 1,2 3,4 

60 0,95 1,2 1,3 

9 0 1,05 1,2 1,1 

120 1,1 1,2 1,1 

150 0,9 0,9 1,0 

180 0,8 0,8 1,0 

210 0,4 0,5 1,3 

240 1,1 1,1 1,0 

270 0,15 1,1 7,3 

300 0,3 1,2 4 

330 0,5 1,2 1,4 

Conclusie 
Door zoggen van omringende bebouwing en de recirculatiezone van het 
windveld rondom de ArenA, bevindt het meetpunt (als weergegeven in 
Figuur 7.5) zich voor bepaalde windrichtingen in een gebied waar lage 
windsnelheden optreden. De gemeten windsnelheid op het dak van de 
ArenA geeft daarom voor een groot deel van de windrichtingen geen 
representatief beeld van de maximale windsnelheid nabij bet dak. Enkel 
voor de richtingen 150· tot 2400 geeft de meetpositie maximale 
waarden van de windsnelheid nabij het dak. 

7.6 Discussie 
De beoordeling van het windklimaat op het ArenA Dek volgens NEN 
8100 luidt voor het overgrote deel 'redelijk tot goed' voor doorlopen. 
Gezien de klachten van de gebruikers van het ArenA Dek, is het de vraag 
of de norm wei streng genoeg is. Ook de beoordeling nabij de ArenA 
Boulevard lijkt niet streng genoeg, gezien de vele klachten. 
De snede op 2,3 meter boven de ArenA Boulevard is voor een 
comfortanalyse op voetgangersniveau te hoog. Normaal gesproken 
wordt hiervoor gekeken naar het windveld op 1,75 meter hoogte. Door 
de te hoge snede nabij de ArenA Boulevard zijn de afgeleide 
windsnelheden in deze studie naar aile waarschijnlijkheid voor een klein 
deel overschat. 



7.7 Besluit 
Aan de noordkant van het ArenA Dek heerst een sleeht windklimaat 
voor zitten en slenteren en een matig windklimaat 
voor doorlopen (klasse D). In de boeht aan de zuidwestkant geldt tevens 
klasse C. 
De maximaal toelaatbare windsnelheid voor van het sehuifdak 
wordt 1,5 procent van de tijd overschreden aan de noordwesthoek van 
het dak. Het is duidelijk dat de hoge windsnelheid van 14 m/s niet 
overal het dak dezelfde kans van voorkomen heeft. Door het zog 
van de omringende bebouwing en de reeireulatiezone van het windveld 
rondom de ArenA, bevindt het weergegeven in Figuur 7.5) 
zich voor bepaalde windriehtingen in een waar relatief lage 
windsnelheden optreden. De gemeten windsnelheid op het dak van de 
ArenA geeft daarom voor een groot deel van de windriehtingen geen 

"",r.t"l,,.·t heeld van de maximaJe windsnelheid het dak. Enkel 
voor de richtingen 150· tot 240· de maximale 
waarden van de windsnelheid nabij het dak. 
Het windklimaat aan de ArenA Boulevard wordt over het 

"' ....... " ...... gekwalifieeerd met klasse wat betekent dat voor alle 
aetiviteiten er een goed windklimaat heerst. Enkel aan de noordzijde 
van de ArenA en tussen de hoogbouw klasse C, een slecht 
windklimaat voor langdurig zitten en slenteren. 

Uit een vergelijking tussen de resultaten van de huidige en toekomstige 
situatie blijkt dat het masterplan nauwelijks invloed heeft op het 

windcomfort op het ArenA Dek. Tevens valt te verwachten 
de kans van voorkomen van windsnelheden 

het dak gaat doen verminderen. Dit komt doordat de hoogste 
windsnelheden uit de riehting komen waarbij de ArenA zich in het zog 
van de woontoren bevindt. Het windklimaat op de ArenA boulevard en 
de van de ArenA zal veranderen. Enkel in de 

van de woontoren en de hoofdentree van de ArenA zal 
het windklimaat flink verslechteren. Hier verandert de kwaliteitsklasse 
van A naar wat betekent dat het windkIimaat voor Iangdurig zitten 
van naar slecht 





G voeligheden windhinderstudie 

In dit hoofdstuk wordt de betrouwbaarheid van de resultaten bekeken. 
Hiertoe worden gevoeligheidsanalyses uitgevoerd, welke case-

Introductie 
Voor de voorspelling van het windklimaat op een 
beschikbare wind data van een meteostation te worden. 
Oit in twee (1) transformatie van winddata van een 
meteostation naar een referentiepositie en transformatie van 

naar onderzoeksgebied. Deze worden 
middels respectievelijk een transformatiemethode en een 

CFD- of windtunnelstudie. Beide stappen zijn aan 
waardoor de voorspelde lokale windsnelheid geschreven kan worden als: 

(8.t) 

de fout weer in de """ .. <:t",,.lil'l voortkomend 
uit het CFD-model. SYpot-ref geeft de fout weer in de versterkingsfactor 
voortkomend uit de methode voor de winddatatransformatie 
8.1). 
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Figuur 8.1 Schematisch overzicht van windstudie met gemaakte 
fouten 

8.2 CFD-model: Representatieve windrichting 
De beschikbare winddata van het KNMI worden gegeven in 
windsectoren van 30 graden. Dit houdt in dat voor een complete 
windbinderanalyse twaalf simulaties uitgevoerd worden. Hierbij wordt 
per simulatie een windsector gesimuleerd met de middenwaarde van de 
windsector als representatieve windrichting . Deze resolutie van 
dataverwerking boudt in dat er wellicht belangrijke informatie verloren 
gaat. 
Om een uitspraak te kunnen doen over de nauwkeurigheid ten aanzien 
van de dataresolutie, wordt gekeken naar de representatieve 
windricbting van een windsector. Er zijn ter vergelijking enkele 
simulaties gedaan met een alternatieve windrichting anders dan de 
middenwaarde van de betreffende windsector. De afwijking ten opzichte 
van de result at en verkregen met de middenwaarde is gegeven in Figuur 
8.2. De gepresenteerde resultaten zijn afgeleid van de gedefinieerde 
lijnen in bet midden van de zijden op het ArenA Dek (zie Figuur 6 .2) . 



a b 
1.0 

1,0 .... 42% 1 
, , , , 

1.0 

10 ... =34% 1 
/ ,-, , 

O.S 

:E: 
0.6 

in 
~ , 
=i 0.4 

::; 

0 .2 

.r 

/,,:1 , t"'·~· 
~ ·I·/~· · ,. .. / " . . / . ( 

..... ",// · I 
• ~: .J • ..... . ~J, _ •• ~ .,. 345 

~ .. ,. \j) , .... ,--. 
33°' 

0.8 .#. ~// 
,-

:E: A· ./ 0.6 . , 
in ... ," 
~ . ,-.. '" 
! 0 .4 .l ~ ::l 

::; 
~: .. t 

0.2 Ii:.;:.:: 
0.0 0.0 

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 

U/U .. , 330' [-] U/U .. , O· [-] 

C d 
1.0 

10..,. = 47 % 1 
1.0 

10"", = 24 % 1 
,-

,-
,-

,-

O.S O.S 
, , 

,-, , 
:E: 0.6 :E: 

, 
0 .6 

/ 
/ 

~ , 
=i 0.4 
::; 

0.2 

0.0 

0 
,-'- ~ co 

N / ~ , 
0.4 ,Nt.,., =i 

::; 
0.2 

~,. 

0.0 

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.e 0.0 0.2 0.4 0 .6 0.8 1.e 

u/U,., 90' [-] U/U,ef 270' [-] 

Figuur 8.2 VersterkingsJactoren verkregen met een alternatieve 
windrichting, uitgezet tegen de versterkingsJactoren verkregen met de 
middenwaarde van de windsector. a) 345 graden voor windsector 330 
graden, b) 345 graden voor windsector 0 graden, c) 78 graden voor 
windsector 90 graden en d) 280 graden voor windsector 270 graden. 

De windstroming nabij de bebouwing, en de daarmee samenhangende 
versterkingsfactor, lijkt sterk afhankelijk van de referentiewindrichting. 
Zelfs binnen een windsector van 30 graden treden grote verschillen op 
tussen de resultaten verkregen met twee verschillende windrichtingen. 
De keuze voor een bepaalde representatieve windrichting in een 
windsector van 30 graden bepaalt voor een groot deel de uiteindelijke 
resultaten. Het is echter gebruikelijk om de middenwaarde van de 
windsector te kiezen (NEN 8100). 



8.3 Winddatatransformatie 
De transformatie van meteodata naar een referentiepositie kan 
geschieden middels de omgevingsgerelateerde versterkingsfactor 
(paragraaf 2.3). Een van de methoden om de omgevingsgerelateerde 
versterkingsfactor af te leiden, gaat uit van de verhouding tussen de 
ruwheidslengte ter plaatse van het meteostation en referentiepositie. 
Hierbij wordt de ruwheidslengte ter plaatse van de referentiepositie 
geschat middels een ruwheidskaart. 
In de procedure van NEN 8100 wordt voor de transformatie gebruik 
gemaakt van een computerapplicatie (NPR 6097) waarmee de 
getransformeerde winddata ter plaatse van de referentiepositie wordt 
verkregen. In deze paragraaf worden de beide methoden vergeleken op 
basis van de verkregen overschrijdingskansen en kwaliteitsklassen op 
het ArenA Dek. Hierbij dienen de resultaten verkregen met NPR 6097 
als referentie. 

Naast de winddata verkregen met NPR 6097, zijn er drie 
getransformeerde winddatasets ter plaatse van de referentiepositie 
bepaald volgens de traditionele methode. Hierbij zijn de volgende 
ruwheidslengten voor de referentiepositie gebruikt: 

'" De ruwheden geschat per windsector voor het stroomopwaartse 
gebied in de CFD-simulaties (paragraaf 5.4); 

'" De ruwheden per windsector voor het stroomopwaartse gebied 
in de CFD-simulatie een klasse "onderschat"; 

'" De ruwheden per windsector voor het stroomopwaartse gebied 
in de CFD-simulatie een klasse "overschat". 

De waarden in Tabel 8.1 zijn gebruikt voor de classificatie van de 
ruwheden. 

Tabel 8.1 Oplopende ruwheidsklassen (Wieringa 1992) 

Ruwheids-
klasse [-] 

1 

2 

3 
4 
5 

6 

7 

8 

Ruwheids-
lengte [m] 

0,0002 

0,005 

0,03 

0,1 

0,25 

0,5 

1 

2 

Specijicaties 

Open zee of plas 
Landoppervlak zonder merkbare obstakels of 
begroeiing 
Vlak land met alleen oppervlakkige begroeiing 
Bouwland met regelmatig laag gewas 
Bouwland met afwisselend hoge en lage 
gewassen 
Obstakelgroepen (grote boerenhofsteden, 
stukken bos en dergelijke) 
Bodem regelmatig en volledig bedekt met vrij 
grote obstakels. 
Er zijn veel gebouwen met een hoogte van 10 m 
tot 25 m 



Een vergelijking van de overschrijdingskans Jangs de lijnen in het 
midden van de zijden van het Dek, is weergegeven in Figuur 8.3. De 
invloed van een bepaalde transformatiemethode op de kwaliteitsklassen 
volgens NEN 8100 is weergegeven in Figuur 8.4. 

Geconcludeerd kan worden dat de keuze voor een bepaalde 
transformatiemethode invloed heeft op de resultaten van een 
windhinderbeoordeling. In de beschrijving van NPR 6097 wordt de 
standaardfout in de getransformeerde winddata op circa 10% geschat 
(NEN 2006b). Er vanuit gaande dat dit klopt en dat de resultaten 
verkregen met NPR 6097 derhalve dicht bij de werkelijkheid liggen, kan 
gesteld worden dat bij gebruik van de klassieke transformatiemethode 
de gemaakte fout groot kan zijn. De fout is afhankelijk van de 
nauwkeurigheid van de schatting van de omgevingsruwheden. 
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Figuur 8.3 Vergelijking van de overschrijdingskansen verkregen met 
a) overschatte mesoruwheid en NPR 6097, b) geschatte mesoruwheid 
en NPR 6097 en c) onderschatte mesoruwheid en NPR 6097. 



Kwaliteitsklasse, NEN 8100 [-] 
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Figuur 8.4 Kwaliteitsklassen volgens NEN 8100 verkregen met a) 
mesoruwheid onderschat, b) geschatte mesoruwheid, c) overschatte 
mesoruwheid, d) NPR 6097. e) overzicht van de resultaten. 



Wanneer gekeken wordt naar de dataresolutie voor een 
speelt de afweging tussen van de 

resultaten en de tijdsefficientie van de een belangrijke 
rol. In NEN 8100 is om met windsectoren van 30 te 
rekenen. De resolutie van de beschikbare 
windstatistiek ligt hieraan ten grondslag. Zoals in dit hoofdstuk is 
aangetoond, bestaat er onzekerheid over de van deze 
dataresolutie en wat de invloed hiervan is op de resultaten van een 
windhinderbeoordeling. 

Bij het modelleren met CFD vinden te allen tijde '''''",'''',,,,,, 
plaats. Het is dan ook nodig continu te toetsen of deze 
"""F""· .. "' .... "~.,." ..... v .. geen invloed hebben op de resultaten. 
De gevoeligheden als hier behandeld, zijn case-gerelateerd en niet 
algemeen Het verdient daarom de meer onderzoek 
te verrichten naar de invloed van de op de 
resultaten. 

De van een windhinderbeoordeling enkele vragen 
op, met name op 
winddata. 

van de transformatie en de resolutie van de 

De windstroming nabij de bebouwing, en daarbij samenhangende 
sterk afhankelijk van de r"'t"'r~·n 

ZeUs binnen een windsector van 30 graden treden grote versehillen op 
tussen de resultaten met twee verschillende discrete 
windrichtingen. De keuze voor een bepaalde representatieve 
windriehting in een windsector van 30 graden bepaalt voor een 
deel de resultaten. 

De keuze voor een transformatiemethode heeft invloed op de 
resultaten van een In dit hoofdstuk is een 
vergelijking tussen de resultaten verkregen met de 
transformatiemethode van NPR 6097 en een klassieke 
transformatiemethode, de omgevingsruwheden gesehat dienen 
te worden. In de van NPR 6097 wordt de standaardfout in 
de getransformeerde winddata op circa 10% geschat (NPR 2006). Er 
vanuit gaande dat dit klopt en dat de resultaten verkregen met NPR 
6097 derhalve dieM bij de werkelijkheid Jiggen, kan gesteld worden dat 
bij gebruik van de klassieke transformatiemethode de gemaakte fout 
groat kan zijn. De fout is afhankelijk van de nauwkeurigheid van de 
schatting van de "....".,.'" ... 





Conclusies n aanb velinge 

9.1 Wiodklimaat oabij de 
Aan de noordkant van het ArenA Dek beerst een slecht windklimaat 
voor langdurig zitten en slenteren C) en een windklimaat 
voor doorlopen D). In de bocht aan de zuidwestkant geldt klasse 
C, wat een matig windklimaat voor slenteren inhoudt. 
De maximaal toelaatbare windsnelheid voor gebruik van het schuifdak 
wordt 1,5 van de overschreden aan de noordwesthoek van 
het dak. Het is dat de hoge windsnelheid van 14 niet 
overal nabij het dak dezelfde kans van voorkomen heen. Door zoggen 
van en de recirculatiezone van het windveld 
rondom de ArenA, bevindt het huidige meetpunt op het dak zich voor 
bepaalde windrichtingen in een gebied waar relatief Iage windsnelheden 
optreden. De gemeten windsnelheid op het dak van de ArenA 
daarom voor een deel van de windrichtingen geen 
beeld van de maximale windsnelbeid nabij het dak. Enkel voor de 
richtingen 150. tot 240· geeft de buidige meetpositie maximale 
waarden van de windsnelheid het dak. 
Het buidige windklimaat aan de ArenA Boulevard wordt over het 

!,)CIII1CCll gekwalificeerd met klasse A, wat betekent dat voor aHe 
activiteiten er een windklimaat heerst. Enkel aan de noordzijde 
van de ArenA en tussen de hoogbouw klasse C, een slecht 
windklimaat voor zitten en slenteren. 

Over bet algemeen blijkt dat het masterplan geen slechte invloed heeft 
op het globale windklimaat nabij de ArenA. Oit een vergelijking tussen 
de resuItaten valt te verwachten dat het invloed 
heeft op het windcomfort op het ArenA Dek. Tevens vaH te 
verwachten dat het masterplan de kans van voorkomen van hoge 
windsnelheden het dak doen verminderen. Oit komt doordat 
de hoogste windsnelheden uit de richting komen waarbij de ArenA zich 



in het 109 van de woontoren bevindt. In de nabije omgeving van de 
woontoren en de hoofdentree van de ArenA zal het windklimaat flink 
verslechteren. Hier verandert de kwaliteitsklasse van A naar C, wat 
betekent dat het windklimaat voor langdurig zitten van goed naar slecht 
gaat. 

9·2 
De ">'"U'~L~'V''''''' van een windhinderbeoordeling roept enkele vragen 
op, met name op 
winddata. 

van de transformatie en de resolutie van de 

De en daarbij ,>«,,,1<:,,"'''''' 
versterkingsfactor, lijkt sterk afbankelijk van de referentiewindrichting. 
ZeUs binnen een windsector van go graden treden grote verschillen op 
tussen de resultaten met twee verschillende discrete 
windriehtingen. De keuze voor een bepaalde representatieve 
windrichting in een windsector van 30 graden bepaalt daarom voor een 
groot deel de resultaten. 

De keuze voor een transformatiemethode heeft invloed op de 
resultaten van een windhinderbeoordeling. Er is een vergelijking 
gemaakt tussen de resultaten verkregen met transformatiemethode van 
NPR 6097 en een klassieke transformatiemethode, waarbij de 

dienen te worden. In de van 
NPR 6097 wordt de standaardfout in de getransformeerde winddata op 
circa 10% Er vanuit gaande dat dit en dat de 
resultaten met NPR 6097 derhalve dieht bij de 

kan worden dat gebruik van de klassieke 
transformatiemethode de gemaakte fout groot is. De fout is 
van de van de schatting van de 

De van het windklimaat in dit project lijkt, in 
met de heersende klachten op het ArenA Dek en de ArenA 

situatie te onderschatten. Deze veronderstelling 
van het windklimaat met de 

9.3 Aanbevelingen 

uit van 
CFD-

Gezien de verslechtering van het windklimaat de woontoren en de 
hoofdentree van de ArenA, moet overwogen worden het masterplan te 
herzien. De ArenA Boulevard is publiek terrein waar veel bezoekers van 
de ArenA en de ArenA Boulevard vertoeven. Een slecht windklimaat kan 



zorgen voor minder bezoekers. waardoor er voorbij wordt gegaan aan 
het doe} van de Boulevard. 

Het verdient voor de ArenA de aanbeveling de windmetingen op het dak 
uit te brei den met extra Het voorstel is om op elke hoek van het 
dak een meter te plaatsen. 

Gezien de verschillen in de beoordeling van het windklimaat en de 
klachten van de verdient het de aanbeveling nader te kijken 
naar de beoordelingscriteria in NEN 8100. Het vermoeden bestaat dat 
de huidige criteria niet streng genoeg zijn voor het beoordelen van het 
windklimaat. 
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Digitale Appe die s 

De complete resultaten van de metingen alsmede de resultaten van de 
simulaties zijn opgenomen in de digitale appendices 
en B4. Wanneer de bijgevoegde CD-Rom door de computer wordt 
ingeladen, opent automatisch een venster met het menu van de 
appendices. Als he~ venster niet automatisch opent, dient het bestand 
index.htm in de root-folder van de CD-Rom handmatig geopend te 
worden. 
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Maar is dat eigenlijk weI terecht? De gebouwde omgeving kan namelijk 
een negatieve invIoed hebben op de windsnelheid op voetgangers
niveau. Dit kan zelfs Ieiden tot zeer hoge windsnelheden, waar geen 
enkele paraplu tegen bestand is. 

In deze afstudeerscriptie wordt verslag gedaan van een onderzoek naar 
de windproblematiek in en om de Amsterdam ArenA. Een interessant 
aspect bij deze studie is de hoogbouw die gepland staat in de nabije . 
toekomst. Zal de paraplu het in de toekomst gaan begeven? 

Rekenraster Amsterdam ArenA 




