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Leren uit gebleken gebreken
Toen we steenkolen gingen gebruiken kwamen er stoflongen en zakte de grond in
Toen we elektriciteit gingen gebruiken stierven er mensen door elektrocutie
Toen we aardolie gingen gebruiken kwam er CO2 in de lucht en lekten de boorputten
Toen we waterkracht gingen gebruiken braken er dammen door
Toen we kernenergie gingen gebruiken smolten de kernen en zaten we met langlevend afval 
Toen we gas gingen oppompen daalde de bodem en scheurden de huizen.

Bij windenergie zien velen alleen maar voordelen,

uitgedrukt in schaalvergroting en ruimteclaims

ter land, ter zee en in de lucht.

Alles moet faster, cheaper, better, want de tijd dringt!!!!

Gepaard gaande met een onstuitbare dadendrang

ACTIE, ACTIE, ACTIE ! 



ACTIE, ACTIE, ACTIE
Van boven af opgelegd



Vrij Baan voor Nieuwe Bedrijfscondities

Neoliberalisme
Loslaten van organisatorische stabiliteit en besturing

Terugkoppeling uit de praktijk verdringt voorzorg en vooruitzien

Beheersen van ‘unruly technology’

Proces verdringt inhoud

Markt verdringt kennis

Participatie verdringt deskundigheid

Exclusiviteit en schaalvergroting
Verdringen bestaand ruimtegebruik,

ook in windhoosgebieden,

en op open zee



Leren uit gebleken gebreken?
Schoksgewijze bewustwording?

1890: De Sociale kwestie

Niet anders dan door schokken is het ons gegeven te komen tot het besef van 
de noodzaak ener verandering

1972: De Club van Rome

Grenzen aan de groei, milieubesef, opwarming van de aarde, 
klimaatverandering

2050 De energietransitie

Parijse Klimaat Akkoorden, EU Green Deals, Horizon 2050

Dit alles is retrospectief, maar kan het ook prospectief?

Begint voor ge bezint?



Wat zijn de Primaire Krachten:
wind in atmosferische grenslagen

Ongestoorde buitenstroming

1. Buitenlaag
bepaald door snelheidsverloop

3. Binnenlaag
bepaald door wrijving met oppervlak

2. Zog mast en wieken
geeft mengen van lagen

Verstoring na 14 h uitgedempt

Verstoring stroming
door objecten
op aardoppervlak

grenslaag
hoogte

Luchtsnelheid

Wervels ontstaan door:

Binnenlaag grenslaag

Object met grote hoogte

Buitenlaag grenslaag

Wervels veroorzaken overlast:
geven trillingen,
belasten de constructie
maken laagfrequent geluid
beïnvloeden microklimaat



Heb weet van karakteristieke wervelstraten:
Spectaculaire foto van de Canarische Eilanden vanuit een Sentinel-satelliet

Von Karman wervels
In theorie
In de windtunnel
en
In de praktijk



Ken je vakliteratuur over 
- wervels, trillingen
- grondeffect 
- zoginteractie
- flutter

Capacity factor Cf, thrust coefficient Ct, power coefficient Cp Wervels, trillingsgedrag en Strouhal getal

Wind speed in m/sec

Zogstructuur bij schroefwerking



Gemiddelde windsnelheid: 7 m/sec Piekbelasting in km/uur: 130 km/uur (36 m/sec)

Ontwerp je op de gebruiksbelasting of op de bezwijkbelasting (1 op 25 !)



Bekend met feilen, falen 
en 
gebruiksomstandigheden?



Witte vlekken en zwarte gaten

Fundatie: dynamische belasting, bijzondere omstandigheden, ontmanteling
Composieten: duurzaamheid, vermoeiing, afvalverwerking en recycling
Ruimtebeslag: vrijwaringszones, faalkans- of betrouwbaarheidsdenken
Arbeidsomstandigheden: reparatie, onderhoud, incidentbestrijding



F1 bolides: ondanks CFD, windtunnels, topontwerpers, 125 mEuro
maakt ‘ruly technology’

Steigerende paarden tot Hobbelpaarden



NOS NIEUWS • BINNENLAND • VANDAAG (24-6-2022), 07:05

TNO: te laat en te weinig geïnvesteerd in kennis over Groningse gaswinning

Er is te laat begonnen met fundamenteel onderzoek naar de negatieve effecten van de 

Groningse gaswinning. Dat zegt René Peters, directeur gastechnologie bij 

onderzoeksinstelling TNO, in de NOS/NPO Radio 1-podcast Gronings gas: gewonnen of 

verloren?. Peters spreekt van "een gemiste kans".

Volgens Peters is niet alleen in de eerste vijftig jaar van de gaswinning te weinig en te laat 

geïnvesteerd in kennisopbouw, maar ook in de afgelopen tien jaar. Als hierin wel tijdig was 

geïnvesteerd, was het wellicht mogelijk geweest om het resterende gas veilig te winnen.

Voorzorg, voorzien, voorkomen en voordenken,
of voorspellen?

Is dit een vooraankondiging van een TNO rapport in 2070:
Windenergie, zo gewonnen, zo geronnen?

https://nos.nl/nieuws/binnenland
https://www.nporadio1.nl/podcasts/gas-gewonnen-of-verloren/71657/4-de-zoektocht-naar-kennis


The sky is the limit
maar

There are limits in the sky

We staan open voor alles,
zolang het niet in strijd is met de natuurwetten


