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1 Inleiding 
Waterkeringen zijn door de Rijksadviseur voor 
het landschap aangemerkt als aantrekkelijke 
plaatsen voor windturbine. Deze windturbines 
kunnen naast de waterkering worden geplaatst, 
maar ook op de waterkering. Aan verschillende 
waterschappen is gevraagd of het toegestaan 
is een windturbine op de kruin van een dijk te 
plaatsen. De waterschappen twijfelen over het 
antwoord. Wat zijn de gevolgen van deze wind-
turbines op de waterveiligheid? Wat zijn de ge-
volgen voor het beheer van de waterkering? Een 
bijzonder aspect zijn de trillingen die een wind-
turbine genereert. De gevolgen van dergelijke 
trillingen voor de waterveiligheid zijn een ken-
nisleemte. 

De achtergrond van de vraag van de waterschap-
pen komt voort uit het feit dat de vermoeiing 
van de constructie een belangrijke ontwerppa-
rameter voor een windturbine is. Een windtur-
bine wordt dynamisch belast, resonantie van 
de constructie speelt een belangrijke rol. Het is 
dan logisch na te gaan of de trillingen vanuit een 
windturbine invloed hebben op de veiligheid van 
de dijk. Figuur 1 toont een principe schets van 
het probleem. 

2 Faalmechanismes 
Tijdens het ontwerp van een dijk wordt voor elk 
mogelijk faalmechanisme nagegaan of de kans 
op optreden voldoende klein is. Het is van belang 
om het idee van een faalmechanisme in deze 
context voldoende ruim op te vatten. Het opstel-
len van een faalboom start met de ongewenste 
gebeurtenis: overstroming. Vervolgens is één 
faalmechanisme een aantal opeenvolgende 
gebeurtenissen en gevolgen die uiteindelijk tot 
overstroming kunnen leiden. Als voorbeeld kan 
genoemd worden dat er door de trillingen in de 
windturbine vermoeiing ontstaat. Dan kan tij-
dens een storm de gondel van de toren waaien. 
Als deze een groot gat in de dijk slaat en het wa-
ter staat voldoende hoog, dan kan er een over-
stroming ontstaan. In het huidige STW-project 

wordt het falen van de windturbine zelf niet be-
schouwd. (Voor een volledige faalkansanalyse 
van de situatie moeten dergelijke gebeurtenis-

sen natuurlijk wel beschouwd worden). Er wordt 
nagegaan wat de consequenties van een func-
tionerende windturbine op het functioneren van 
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Figuur 1 - Principe schets van een windturbine op een dijk.

Tabel 1 -  Overzicht invloed componenten windturbine op faalmechanismes

statische dynamische

mechanisme blok palen wind wind golf

kruinhoogte  +   + 0 0 0

piping   -  0  -  -  - 

heave   - 0  -  -  - 

stabiliteit buitentalud   -  -?  -  -  ? 

stabiliteit binnentalud  0  -?  -  - 0

opdrijven afdeklaag   -  -?  -  -  - 

erosie afdeklaag   - 0  -  -  - 

verweking  0 0  -  -  - 

breaching  0 0  -  -  -? 

- verlaagt de veiligheid, 0 geen invloed op de veiligheid,
+ verhoogt de veiligheid, ? invloed onduidelijk
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Samenvatting
In Nederland is de vraag of een windturbine op een waterkering geplaatst 
mag worden nog niet beantwoord. Windturbines zijn bijzondere construc-
ties vanwege de grote krachten die op de fundering worden uitgeoefend, 
de wisselende richting en de trillingen die de windturbine genereert. Dit 

artikel gaat in op de aspecten die een rol spelen bij plaatsing op een wa-
terkering. Aan de hand van een berekening en een meting wordt het tril-
lingsniveau rond de fundering besproken. Het blijkt dat de typische on-
shore windturbine fundering invloed heeft op de trillingen in de bodem. 

een waterkering is. Hierbij moet bijvoorbeeld 
gedacht worden aan de vraag of de krachtwer-
king uit een windturbine een verminderde weer-
stand tegen piping kan veroorzaken. 

De achtergrond voor deze beperking is de con-
statering dat de fysische achtergrond van de 
invloed van trillingen op de waterveiligheid niet 
goed bekend is. Trillingen zijn immers geen 
parameter in de standaard procedure. Daarom 
moet voor elk faalmechanisme nagegaan wor-
den of dit beïnvloed wordt door trillingen en, zo 
ja, in welke mate. 

In eerste instantie is een kwalitatieve analyse 
uitgevoerd of de windturbine invloed kan heb-
ben op de waterveiligheid. Deze analyse is voor 
elk bekend faalmechanisme uitgevoerd voor een 
standaard situatie geschetst in Figuur 1. De vol-
gende invloeden zijn beschouwd: de fundering, 
d.w.z. de palen en het blok, en de windbelasting. 
Hierbij moet rekening gehouden worden dat de 
windbelasting van de windturbine uit een stati-

sche component (de gemiddelde windkracht) en 
een dynamische component bestaat (ten gevol-
ge van de vlagen in het windveld en draaien van 
de rotoren). Dit is een principieel verschil tussen 
de bestaande constructies in een dijk (bij voor-
beeld een sluis) en een windturbine. 

Tabel 1 geeft een overzicht van de resultaten van 
deze beschouwing. Voor elk faalmechanisme (in 
de linker kolom) is voor elk van de vijf compo-
nenten (in de kolommen 2 t/m 5) nagegaan wat 
de verwachte invloed is. Hierbij is steeds nage-
gaan of de betreffende component invloed heeft 
voor de externe belasting, de interne belasting 
of de sterkte voor zover deze relevant is voor 
het betreffende faalmechanisme. Als voorbeeld 
van de aanpak kan de invloed van trillingen op 
de stabiliteit van de buitenbekleding beschouwd 
worden. Trillingen hebben geen invloed op de 
externe belasting, deze bestaat immers uit de 
waterstroming. Trillingen kunnen wel een inter-
ne (traagheids)belasting geven die de stabiliteit 
negatief beïnvloedt. En als de trillingen tot een 

dynamische trekkracht in de bodem leiden, dan 
kan de contactspanning tussen elementen afne-
men, waardoor de wrijving tussen de elementen 
af kan nemen. Dit hangt af van de sterkte van 
de trillingen en kan niet a priori als invloedsfac-
tor uitgesloten worden. Daar is dus een verder 
onderzoek naar een zinvolle modellering wen-
selijk. Bij andere faalmechanismes is het wel a 
priori te zeggen dat de situatie er beter (of niet 
slechter) van wordt. 

Daarnaast moet nog gecontroleerd worden of 
er extra nieuwe faalmechanismes kunnen ont-
staan, en deze moeten zo nodig beoordeeld wor-
den. Dit artikel gaat in op het trillingsniveau dat 
optreedt in de bodem rondom de windturbine. 
In een volgend artikel worden de consequenties 
van deze trillingen nader geanalyseerd. 

 3 Trillingsniveau 
3.1 Berekeningen windturbine 
Een belangrijke vraag is natuurlijk over welke 
trillingen praten we. De trillingen kunnen be-
rekend worden. Het model dat gebruikt wordt 
kan gevalideerd worden met metingen bij een 
lagere windkracht, zodat de berekening feitelijk 
neerkomt op het extrapoleren naar de extreme 
storm situatie. 

De belasting op de dijk ontstaat doordat de 
windkracht op de wieken en de toren afgedragen 
worden aan de fundering. De krachten die de 
wind op de toren uitoefent en vervolgens afge-
dragen worden naar de fundering zijn berekend 
met het model Fast [Jonkman en Buhl 2005]. Dit 
is een praktisch model. De berekening bestaat 
uit twee fases. Eerst wordt er een tijdsafhanke-

Figuur 2 - Gemiddelde en extreme belasting als 
functie van de windsnelheid op niveau van de ge-
nerator. De cirkeltjes tonen de berekende gemid-
delde belasting, de volle cirkeltjes gelden voor de 
geparkeerde windturbine. De '+' symbolen tonen 

de berekende extreme waarden. De onderste 
figuur geeft de absolute waarde van de berekende 
maximale amplitude weer. In de figuur zijn enkele 
redelijke benaderingen getekend, die kwadratisch 

met de windsnelheid verlopen. Rood gestreept een 
gelineariseerde hoge waarde. 
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lijk twee-dimensionaal windveld gegenereerd. 
Vervolgens wordt de reactie van de windturbine 
hierop berekend. Een belangrijke rol hierbij 
speelt de regeling van de windturbine. Tijdens 
de energie productie worden de bladen van de 
wieken steeds bijgesteld op basis van de actuele 
windsnelheid en wordt de richting van de gon-
del aangepast aan de actuele windrichting. Dit 
alles wordt door het programma gesimuleerd. 
Daarbij wordt de response van de wieken en de 
mast op de windbelasting berekend. Standaard 
worden hiervoor tijdsintervallen van 10 minuten 
gebruikt. 

Voor deze simulaties zijn de standaard mee-
geleverde instellingen van het model gebruikt. 
Voor de generatie van het windveld is gebruik 
gemaakt van een standaard turbulentie model 
onder normale omstandigheden en een stan-
daard windprofiel met de hoogte. De aangege-
ven windsnelheid is op het niveau van de gondel. 
Ook de besturing van de windturbine is als stan-
daard gekozen. De berekeningen zijn bedoeld 
om een globaal inzicht te krijgen van de grootte 
van de belasting als functie van de windsnel-
heid. De verwachting is dat dit slechts beperkt 
beïnvloed wordt door deze specificaties. Mocht 
de situatie kritisch worden voor de dijkveilig-
heid, dan moet een nauwkeurigere berekening 

worden gemaakt. Om een betrouwbare schat-
ting van de maximale amplitude te krijgen zijn 
veel meer berekeningen nodig [Bos 2015; Ba-
rone e.a. 2012]. 

Figuur 2 toont de resultaten voor een 1.5 MW 
windturbine met een generatorhoogte van 84 
m. De mast is van staal en de fundering is on-
eindig stijf verondersteld. Dit is toelaatbaar als 
de fundering voldoende stijf is, wat in de praktijk 
meestal vertaald wordt naar een minimaal ge-
eiste statische stijfheid. Er zijn drie regimes voor 
de windsnelheid: 
-  lage en gemiddelde windsnelheid (0 < v < 12 

m/s). De windturbine tracht zoveel mogelijk 
energie te oogsten door de bladen zo ver mo-
gelijk uit te zetten. 

-  hoge windsnelheid (12 < v < 25 m/s). Om te 
hoge draaisnelheden van de wieken en gene-
rator te voorkomen, worden de bladen van de 
wieken uit de windrichting gedraaid, zodat de 
draaisnelheid van de generator constant blijft. 

-  extreme windsnelheid (v > 25 m/s). Om schade 
te voorkomen wordt de turbine uitgeschakeld. 
De wieken staan stil en de bladen wijzen vol-
ledig in de windrichting. 

Voor windsnelheid 28 m/s is de berekening uit-
gevoerd voor zowel een draaiende als een ge-

parkeerde windturbine. Voor windsnelheid 25 
m/s is de berekening ook tweemaal gedaan 
maar beide met draaiende wieken. Uit data van 
[website KNMI] blijkt dat aan de Nederlandse 
kust gemiddelde windsnelheden tot 30 m/s 
voorkomen met uitschieters tot 45 m/s (op stan-
daard meethoogte 10 m). 

De belastingen op de fundering hebben een sta-
tische en dynamische component. Bij lage en 
gemiddelde windsnelheden neemt de statische 
belasting op de fundering toe (hier niet getoond). 
Bij de hoge windsnelheid neemt de kracht op de 
fundering af met toenemende windsnelheid ten 
gevolge van het bijstellen van de bladen. Zodra 
de turbine uitgezet wordt, neemt de statische 
component van de belasting af, omdat de wind-
belasting op de wieken sterk afneemt. Vanaf die 
windsnelheid is een min of meer kwadratisch 
verband tussen de belasting en de windsnelheid 
zichtbaar, aangegeven met een streeplijn in de 
bovenst plaatjes van figuur 2. 

De dynamische component van de belasting ver-
schilt ook in de twee hoogste windregimes. Bij 
de hoge windsnelheid neemt de amplitude van 
de (dynamische) windbelasting min of meer li-
neair met de windsnelheid toe. Er is een terug-
val van de amplitude te zien als de turbine uitge-
schakeld wordt. Voor de extreme windbelasting 
is in gemiddelde zin een toename met het kwa-
draat van de windsnelheid zichtbaar. 

Figuur 3 - Frequentie inhoud van de wind belasting (a) en 
de belasting op de fundering (b-d) 

Figuur 4 - Locatie meetinstrumenten bij 
testmeting Gouda .
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De amplitude van de dynamische component is 
in deze berekeningen groter dan de statische 
component. De grootste trillingen en het groot-
ste statische horizontale kracht worden ver-
wacht tijdens een super storm, waarbij de wind-
turbine stilstaat. Het draaien van de windturbine 
speelt dan geen rol. Het uitschakelen van de 
windturbine geeft een afname van de krachten 
op de fundering (zowel statische als dynamische 
component). 

Figuur 3 geeft de berekende belastingen op de 
fundering. Opvallend is de beperkte frequentie 
inhoud van de belasting op de fundering. Deze 
wordt vrijwel volledig bepaald door de eigen-
frequenties van de toren. Voor de beschouwde 
toren is de eerste eigenfrequentie ongeveer 0.4 
Hz en de tweede eigenfrequentie ongeveer 2.9 
Hz. Vooral in buigend moment in de dwarsrich-
ting is de eigenfrequentie duidelijk zichtbaar. De 
constructie heeft een lage demping. Het pro-
gramma geeft geen hogere frequenties dan hier 
getoond. 

3.2 Metingen 
Door middel van een meting wordt het trilling-
sniveau empirisch bepaald. Tijdens een winde-
rige dag is een testmeting uitgevoerd bij een 
windturbine in de omgeving van Gouda. Er is 
gemeten met versnellingsopnemers, die tot 0 
Hz (statisch) kunnen meten. Op de locaties TC 
is in drie richtingen gemeten, op de locaties V 
is alleen de verticale versnelling gemeten. De 
x-as is gekozen in de overheersende windrich-

ting. Tijdens de uitvoering van de meting was de 
gemiddelde windsnelheid in nabij gelegen wind-
stations 14-16 m/s en de maximale windsnel-
heid 22-24 m/s. 

Een boeiende complicatie van deze meting wa-
ren de trillingen die veroorzaakt werden door 
het af en toe langsrijdende vrachtverkeer over 
de weg. De weg heeft geen opvallende oneffen-
heid en de snelheid is beperkt (orde 50 km/u). 
De verkeerstrillingen zijn in de opnemer langs 
de weg duidelijk zichtbaar in de meting en be-
paalden de maximale waarden. Daarom zijn 
intervallen geselecteerd waarin geen vracht-
verkeer passeerde. Dit resulteerde in 13 inter-
vallen variërend in lengte van 2-9 min. Voor elk 
interval is de maximale versnelling, snelheid en 
verplaatsing berekend. 

In het tijdsdomein is de grootste trilling op de 
fundering 4 mm/s geweest. De trillingen in de 
grond waren gemiddeld 1-2 mm/s, met een 
maximale snelheid van 3 mm/s. Deze nemen 
duidelijk af met toenemende afstand. In het 
vervolg worden de resultaten in het frequen-
tiedomein beschouwd. Uit de 13 beschikbare 
metingen is meting nummer 9 gekozen voor de 
figuren. 

Trillingen op de fundering 
Figuur 5 geeft de meetresultaten op de funde-
ring in het frequentiedomein. De translaties van 
het zwaartepunt en de rotatie om het zwaarte-
punt is berekend door op basis van de locatie de 

gemeten signalen te combineren. In de rotaties 
om de twee horizontale assen (Figuur 5a) volgt 
een beeld dat goed vergelijkbaar is met de be-
rekende belastingen door buigend moment uit 
de vorige paragraaf (zie Figuur 3). Op basis van 
het idee dat de rotatie van de fundering en het 
erop werkende buigend moment gekoppeld zijn, 
kan de vorm in het frequentie domein van beide 
signalen vergeleken worden, rekening houdend 
met het feit dat het niet dezelfde mast en turbine 
betreft. Vooral de zeer smalle piek in de rotatie 
in dwarsrichting (om de x-as) is opvallend. Ook 
de frequenties waarbij de pieken in de belasting 
optreden zijn redelijk vergelijkbaar. De bepaalde 
horizontale snelheid (zie figuur 5b) geven bij fre-
quentie 3 Hz een relatief groot signaal. Verder 
zijn ook hier de metingen redelijk in lijn met de 
berekende waarden. 

Trillingen in de grond 
Vervolgens worden de trillingen in de grond 
gepresenteerd. Figuur 6 geeft de verticale tril-
lingen op de raai achter de windturbine. Het bo-
venste signaal (op 9 m) is de meting op de fun-
dering. Daaronder staan de signalen in de grond 
met toenemende afstand tot de fundering. Op-
vallend hierin is het feit dat de frequentie bij 3 
Hz snel in amplitude afneemt met toenemende 
afstand. De amplitude in de frequentie range 6-8 
Hz neemt veel langzamer af met afstand dan de 
amplitude in de frequentierange 2-3 Hz. 

Figuur 7 geeft de gemeten horizontale trillingen 
weer op dezelfde raai. Opvallend is dat hier de 

DYNAMISCH GEDRAG VAN EEN ON-SHORE WINDTURBINEFUNDERING 

Figuur 5 - Snelheid van de fundering in het frequentie domein, meting 09. 

(b) Uit de horizontale snelheden (a) Uit de verticale snelheden
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amplitude van de trillingen bij 3 Hz veel min-
der snel afnemen dan de verticale trillingen in  
Figuur 6. 

4 Wat gebeurt er in fundering en ondergrond? 
4.1 Stijfheid van de fundering 
De horizontale trillingen in de fundering en de 
bodem zijn groter dan op basis van de windtur-
bine-funderingen verwacht wordt. Dit lijkt een 
invloed van de paalfundering. 

Er zijn verschillende oorzaken hiervoor aan te 
geven. De palen staan meestal enigszins schoor, 
maar omdat het aangrijpingspunt van de wind-
kracht in hoogte sterk varieert, is vaak de ho-
rizontale stijfheid van de palen van belang voor 
de horizontale verplaatsingen. Een ander aspect 
is de paal-grond-paal interactie voor de stijfheid 
en mogelijk heeft de fundering een resonantie. 

Op basis van de theorie van [Dobry en Gazetas 
1986] kan de dynamische stijfheid van de fun-

dering berekend worden. Dobry en Gazetas 
veronderstellen dat de dynamische paal-grond-
paal interactie omgekeerd evenredig is met de 
wortel van de afstand tussen de palen. De fase-
verschuiving wordt bepaald door de onderlinge 
afstand en de schuifgolfsnelheid in de grond. De 
belangrijkste parameters zijn de paal configu-
ratie en de golfsnelheid in de bodem. Veronder-
steld wordt dat het ontwerp bestaat uit een aan-
tal palen onder de rand van de funderingsplaat. 

De schuifgolfsnelheid in de bodem is ongeveer 
45 m/s, berekend uit de faseverschuiving van 
de verticale trillingen in de bodem. Voor deze 
kleine dynamische vervormingen is de wrijving 
langs de schacht belangrijker dan de interactie 
tussen de paalpunten, die bij het draagvermo-
gen belangrijk is. Voor de stijfheid van de palen 
is aangenomen 300 kN/mm verticaal en 30 kN/
mm horizontaal. 

Figuur 8 laat de berekende stijfheid voor rocking 
(onder buigend moment) en sliding (onder de 
horizontale kracht) zien. De berekeningen zijn 
uitgevoerd voor 8, 16 en 24 palen onder de fun-
dering. Uitgaande van een paaldiameter van 0.4 
m, geeft dit een dimensieloze paalafstand (ge-
normeerd op de diameter) van s/d = 17.7, 8.8 en 
5.9. Op de horizontale as staat de dimensieloze 
frequentie, op de verticale as de genormeerde 
stijfheid. Dit houdt in dat deze resultaten onaf-
hankelijk van de werkelijke stijfheid van de paal 
zijn. De dynamische stijfheid is een complexe 
grootheid, waarvan in de linker figuur het reële 
deel staat en in de rechter figuur het imaginaire 

Figuur 6 - Verticale trillingen gemeten op de x-as, meting 09 .

Figuur 7 - Horizontale snelheid gemeten op de x-as, meting 09 .

(b) In dwarsrichting (a) In windrichting
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deel, omgerekend naar een dempingsconstante. 
Bij lage frequenties is de invloed van de paal-
grond-paal interactie duidelijk zichtbaar: met 
een afnemende paalafstand neemt de dimensie-
loze stijfheid af. Bij hogere frequenties is duide-
lijk dynamische interactie zichtbaar. Een groot 
reëel deel van de stijfheid betekent een hoge 
dynamische stijfheid. Dit ontstaat als de aanko-
mende golven van de andere palen (en een voor-
gaande cyclus) de palen overwegend omhoog 
bewegen, vergelijkbaar met anti-resonantie. De 

lage waarden van de dynamische stijfheid ont-
staan als juist het tegengesteld plaatsvindt: de 
golven van de voorgaande cycli trekken de palen 
juist naar beneden, vergelijkbaar met resonantie. 

De frequentie waarbij deze interactie pieken 
geeft is onafhankelijk van de dimensieloze paal 
afstand. Dit geeft aan dat de interactie in dit 
geval samenhangt met de straal van de funde-
ring, en niet met de afstand tussen twee nabij 
staande palen. Verder valt op dat het reële deel 

bij veel palen zelfs negatief kan worden, waarbij 
de dempingsconstante wel relatief groot wordt. 
Een negatief reëel deel betekent dat de palen 
tegen de belasting in bewegen. Een lage waarde 
van het reële deel komt overeen met resonantie. 

4.2 Berekende beweging van de fundering 
Op basis van de dynamische stijfheid van de 
paalfundering en de (rotatie-)traagheid van de 
funderingsplaat kan de dynamische stijfheid van 
de fundering berekend worden. Dit wordt hier 
opgevat als twee onafhankelijke één-massa-
veer-systemen. Dat betekent dat de interactie 
doordat de krachten op de boven- en onderzijde 
van de plaat aangrijpen en niet in het zwaarte-
punt verwaarloosd wordt. Voor dunne platen is 
dat een redelijke benadering. 

De verplaatsing van de funderingsplaat is be-
rekend, onder de belasting die voor de 1.5 MW 
windturbine berekend is voor de 1.5 MW turbine 
bij windsnelheid 20 m/s. Dit is gedaan voor de 
stijfheid van de paalfundering zonder funde-
ringsplaat en voor de stijfheid van de fundering 
met de funderingsplaat. Dit is uitgevoerd voor de 
twee grootste waardes van s/d uit Figuur 8. Fi-
guur 9 geeft de resultaten voor beide beschouw-
de situaties. De bovenste twee figuren geven de 
horizontale snelheid, de onderste twee figuren 
de rotatie om de y-as. De lijnen met de massa 
en zonder de massa zijn getekend. Er blijkt bij 
de frequentie 2 Hz een groot verschil te bestaan 
tussen de twee berekeningen voor de horizon-
tale stijfheid. Blijkbaar geeft dit model daar een 
resonantie piek. 

Geconcludeerd wordt dat de grote horizontale 
trilling in de grond wordt veroorzaakt door een 
resonantie in de fundering. Voor de vraag of een 
fundering voldoende stijf is voor een constructie 
moet dus rekening gehouden worden de dyna-
mische stijfheid. 

4.3 Extrapolatie voor een storm situatie 
Voor het probleem van de windturbine op een 
waterkering moet in eerste instantie veronder-
steld worden dat de extreme storm situatie kan 
optreden bij hoog water. Dit betekent dat uitge-
gaan moet worden van een windsnelheid in de 
range van 30-45 m/s. gebruikmakend van het 
berekende verband tussen belasting op de fun-
dering en de windsnelheid uit Figuur 2, betekent 
dit de gemiddelde trillingssnelheid in de orde 
van 5 mm/s in de bodem met een hoge waarde 
van 8-10 mm/s. Hierbij wordt verondersteld dat 
de fundering nog lineair gedrag heeft. De fre-
quenties wijzigen weinig, deze worden bepaald 
door de eigenschappen van de windturbine en 

DYNAMISCH GEDRAG VAN EEN ON-SHORE WINDTURBINEFUNDERING 

Figuur 8 - Resultaat berekening dynamische stijfheid fundering .

(a) Rotatie stijfheid 

(b) Horizontale stijfheid 
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de fundering en liggen in de range van 0.2-5 Hz. 
Bij deze stormsituatie wordt de turbine uitge-
schakeld. De rotor staat dan stil, zodat deze 
draaiing geen bijdrage meer levert aan de tril-
lingen. De invloed van het roteren van de rotor 
is beperkt. In de modellering van de windturbine 
met het programma Fast wordt dit aspect wel 
meegenomen, zie Figuur 2 

In dit artikel zijn verschillende componenten los 
beschouwd. De precieze eigenschappen passen 
dan ook niet bij elkaar. Echter, de karakteristie-
ke eigenschappen van windturbines zijn steeds 
vergelijkbaar, waarbij de parameters de precie-
ze uitkomsten bepalen (bijvoorbeeld waar de ei-
genfrequenties precies liggen). Het hier gepre-
senteerde algemene inzicht zal voor specifieke 
gevallen specifiek uitgewerkt moeten worden. 

5 Conclusie 
Voor een windturbine op een typische on-shore 
fundering is de belasting uit de windturbine en 
de stijfheid van de fundering berekend. De tril-
lingen in de fundering van een windturbine en 
in de grond hierom heen zijn op een winderige 
dag gemeten. 

Uit de berekende krachten op de fundering 
blijkt dat de trillingen zowel door het draaien 
van de wieken ontstaan, als door de variaties 
in windsnelheid en de trillingen in de construc-

tie. Dit laatste maakt dat de grootste trillingen 
optreden bij een draaiende molen vlak voor het 
uitschakelen en bij stormsituaties met maxi-
male windkracht. 

De gemiddelde kracht op de constructie is 
bij hoge windsnelheden min of meer onaf-
hankelijk van de windsnelheid, omdat de 
turbine het aangewaaid oppervlak aanpast 
aan de windsnelheid. Bij extreme windsnel-
heden wordt voor de uitgeschakelde turbine 
een kwadratisch verband met de gemiddelde 
windsnelheid gevonden. Door de verlaging van 
het trillingsniveau bij het uitschakelen van 
de windturbine bij de cut-out windsnelheid, 
nemen de trillingen minder dan kwadratisch 
(min of meer lineair) toe met de windsnelheid 
over het te beschouwen interval van windsnel-
heden. 

Een trillingsmeting geeft aan dat in de funde-
ring en de grond er om heen een trillingssnel-
heid hebben gemiddeld 1-2 mm/s met hoogste 
waarden orde 3 mm/s bij windsnelheid 15 m/s. 
Dit houdt in dat rekening gehouden moet wor-
den met een gemiddelde trillingssnelheid van 
orde 5 mm/s en een hoge waarde van 8 mm/s 
bij een in Nederland maximaal voorkomende 
windsnelheid van 30-45 m/s. 

De trillingen in de grond worden voor een be-

langrijk deel bepaald door de eigenfrequenties 
van de windturbine en de rotorbeweging. Er kan 
echter een frequentie bijkomen door de eigen-
frequentie van de funderingsconstructie. Deze 
frequentie wordt bepaald door de paal-grond-
paal interactie van de fundering (de straal van 
de fundering en de golfsnelheid in de grond) en 
de massa van het funderingsblok. Bij de beoor-
deling van de stijfheid van de fundering in slappe 
bodem moet uitgegaan worden van de dynami-
sche stijfheid. Het betreft lage frequenties in 
de range van 0.2-5 Hz. Bij de beoordeling van 
de waterkering met een windturbine moet met 
dergelijke trillingssnelheden rekening gehou-
den worden. 
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Figuur 9 - Geschatte verplaatsing van de fundering 
onder de belasting van de windturbine. Linker 

figuren zijn voor de grote paalafstand (8 palen), 
rechter figuren voor de middelste paal afstand (16 
palen). Bovenste figuren horizontale verplaatsing, 

onderste figuren rotatie in de windrichting .
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