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Inleiding 
De gemeente Etten-Leur is voornemens om nieuwbouw mogelijk te maken binnen een straal van 200 meter 
van de Bisschopsmolen in Etten-Leur.  
De geplande nieuwbouw is opgebouwd uit drie delen, namelijk: 
1. de bouw van een Brede School op de locatie van de Heilige Hartkerk; 
2. de uitbreiding van de supermarkt (in een bouwlaag) na sloop van de bestaande school Vier 

Heemskinderen alsmede een derde bouwlaag op de winkelwand aan de Kerkwerve;  
3. de herstructurering van de woningbouw aan de A.M. de Jongstraat en Nieuwe Kerkstraat alsmede 

de gymzaallocatie aan de Vondellaan, verder aangeduid als herstructurering A.M. de Jongstraat. 
 
In onderstaande afbeelding zijn de locaties weergegeven. 
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De Bisschopsmolen wordt gebruikt om graan te malen. Om de molenstenen aan te drijven, heeft de 
molen een bepaald vermogen nodig. Een geringe afname van de windsnelheid heeft al een fors verlies 
aan vermogen tot gevolg. Door bebouwing in de omgeving wordt de wind bovendien turbulenter en 
ontstaan er meer vlagen en windstiltes. Dit veroorzaakt een ongelijke belasting van het wiekenkruis. 
Bij een korenmolen resulteert een onregelmatige gang in meel van slechte kwaliteit. 
www.molenbiotoop.nl  
 
Vroeger werd de windvang van een molen beschermd door het zogeheten windrecht.  
Algemene wetgeving die het recht op windvang van een molen vastlegt bestaat niet meer.  
De Bisschopsmolen is wel een monument dat de identiteit van Etten-Leur mede bepaalt. Daarom wil 
de gemeente graag dat deze molen beschermd wordt en ook in de toekomst kan blijven draaien. 
 
Door de nieuwbouw verandert de molenbiotoop, waardoor het windveld bij de molen zal veranderen. 
Dit kan leiden tot een verlaging van de windsnelheden, een vermindering van het aantal draaiuren 
van de molen en een verhoging van de turbulentie. In deze studie worden de mogelijke effecten van de 
nieuwbouw in kaart gebracht. 
 
Methodiek 
Om de invloed van de nieuwbouw op de molen te bepalen, is met Windpro 2.8 een analyse 
uitgevoerd. Windpro is wereldwijd het meest gebruikte programma om de opbrengsten van moderne 
windturbines te bepalen. Hoewel nieuwe turbines andere eigenschappen hebben dan een molen 
(bijvoorbeeld drie wieken in plaats van vier) is de methodiek in dat programma om de windsnelheid te 
bepalen zeer geschikt voor de situatie in Etten-Leur. 
 
Voor de analyse is gebruik gemaakt van een windturbine met dezelfde afmetingen en eigenschappen 
als de molen in Etten-Leur.  
De volgende afmetingen zijn gebruikt: 
 Ligging op een terp van 1,34 meter hoog. 
 Stellinghoogte: 6,5 meter (gemeten vanaf terp). 
 As-kophoogte: 19,84 meter (gemeten vanaf maaiveld). 
 Wieklengte: 12 meter. 
 
Volgens opgave van de Gemeente Etten-Leur kan de Bisschopsmolen draaien bij windsnelheden 
tussen 1,5 en 15 m/s1.  
Om de effecten te bepalen, is een model opgebouwd van de huidige situatie en een model van de 
toekomstige situatie. Om uit modelonderzoek naar de werkelijkheid overdraagbare resultaten te 
krijgen, zijn de te wijzigen gebouwen geometrisch juist geschaald en is de omringende bebouwing 
schematisch gemodelleerd. Tussen de nieuwbouwlocatie en de molen staan bijvoorbeeld woningen in 
twee lagen met kap. Deze woningen zijn in het model schematisch meegenomen, omdat deze 
woningen invloed hebben op de stroming van de wind. 

                                                           
1 Het is onbekend of het hier gaat om gemiddelde of vlaagsnelheden en op welke hoogte deze windsnelheden zijn gemeten.  
Ook is niet bekend of de molen altijd draait bij windsnelheden tussen 1,5 en 15 m/s. Een berekening van het aantal draaiuren 
moet daarom beschouwd worden als een schatting. 

http://www.molenbiotoop.nl/
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De geometrische situatie van de herstructurering A.M. de Jongstraat is echter nog niet bekend en deze 
is daarom worst case gemodelleerd door het hele gebied te vullen met een obstakel van 10 meter 
hoogte. 
 
Voor de windsnelheid is gebruik gemaakt van gegevens van het meteostation Gilze-Rijen.  
In onderstaande figuur zijn de statistieken van Gilze-Rijen en van de molen in Etten-Leur 
weergegeven. 
 

 
Figuur 1: Windsnelheid en windfrequentie in Gilze-Rijen en de vertaling naar de molen in Etten-Leur in de huidige situatie 
 
Uit de figuur blijkt dat de overheersende windrichting het zuidwesten is. De nieuwbouw komt juist in 
het noorden van de molen te liggen en zullen de molen minder beïnvloeden dan wanneer de 
nieuwbouw ten zuidwesten van de molen zou komen. 
Het verschil in de windroos bij Gilze-Rijen en bij de molen in Etten-Leur wordt veroorzaakt door de 
bebouwing rondom de molen. In bijlage 1A en B zijn locaties van de gemodelleerde gebouwen 
weergegeven. In bijlage 1C zijn de bijbehorende invoergegevens weergegeven. 
 
In de analyse zijn drie variabelen onderzocht, namelijk het aantal draaiuren, de windsnelheid en het 
verschil in energie die in de wind zit. Met deze rekenmethodiek is het niet mogelijk om de turbulentie 
te berekenen. 
 
Resultaten 
In onderstaande figuur zijn de nieuw te bouwen locaties weergegeven samen met de windrichtingen 
die beïnvloed worden door deze gebouwen: 
 De wind uit het noordnoordwesten wordt beïnvloed door de Vier Heemskinderen. 
 De wind uit het noorden en het noordnoordoosten wordt beïnvloed door de Heilig Hartkerk. 
 De wind uit het noordoosten en het oosten wordt beïnvloed door de A.M. de Jongstraat. 
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Aan de hand van de Windpro.28 model zijn draaiuren, windsnelheden en energie berekend. De 
resultaten zijn per windrichting weergegeven. 
 
Draaiuren 
In onderstaande tabel is het aantal draaiuren per windrichting weergegeven voor zowel de huidige 
situatie als de toekomstige situatie. De verschillen in draaiuren zijn minimaal, namelijk een 
vermindering van 16 uur. Dit is een vermindering van 0,2% ten opzichte van de huidige situatie. Het is 
opvallend dat er ook wijzigingen van de draaiuren plaatsvinden wanneer de wind uit het zuiden 
komt. Een reden daarvoor kan zijn dat het huidig ontwerp van de A.M. de Jongstraat voor een 
bepaalde geleiding zorgt. De herstructurering is in deze analyse als een blok van 10m hoog 
gemodelleerd en dit zorgt ervoor dat er minder geleiding van de wind plaats kan vinden. Ook een 
toren zorgt doorgaans voor een goede geleiding van de wind en deze wordt in de plansituatie 
vervangen door een lager gebouw. De verschillen zijn echter zo klein, dat dit ook met de 
rekenmethodiek en de afronding te maken kan hebben. Net als dat de verschillen tussen NNO, ONO 
en O waarschijnlijk in de afronding zit.  
 
Draaiuren 
(uren/jaar) N NNO ONO O OZO ZZO Z ZZW WZW W WNW NNW Totaal 

Huidige situatie 389 606 492 366 410 386 681 1,368 1,043 731 471 325 7,269 
Plansituatie 389 605 491 365 409 386 679 1,365 1,040 730 470 325 7,253 
Verschil 0 1 1 1 1 0 2 3 3 1 1 0 16 

Tabel 1: aantal draaiuren in de huidige situatie en de plansituatie 



 

Ons kenmerk: 
076968066:0.2 

Pagina 
5/10 

Windsnelheden 
In tabel 2 zijn de windsnelheden weergegeven. Uit de analyse blijkt dat de gemiddelde windsnelheid 
gelijk blijft, namelijk 2,9 m/s. Bij het inzoomen op de verschillende windrichtingen blijken er toch wel 
verschillen op te treden. Vanuit het noorden en noordnoordoosten (de Heilige Hartkerk/Brede School) 
blijkt de windsnelheid toe te nemen met 0,1 m/s. Dit is logisch verklaarbaar, want de kerk is hoger dan 
de Brede School die in de plansituatie gepland is. Vanuit het oostnoordoosten en het oosten blijkt de 
windsnelheid af te nemen met 0,3 m/s. Dit is een significante afname van de windsnelheid, maar de 
mate van deze afname wordt mede beïnvloed door worst case modellering. In de praktijk zal deze 
afname in snelheid waarschijnlijk lager liggen. 
Ook met deze afname in snelheid zal de molen zal nog wel kunnen draaien, zoals blijkt uit de vorige 
tabel, maar de kracht van de wind neemt wel af. 
 
Windsnelheid 
(m/s) N NNO ONO O OZO ZZO Z ZZW WZW W WNW NNW Gemiddeld 

Huidige situatie 1.9 2.1 2.8 2.9 3 3.7 4.3 2.9 2.6 2.8 3.1 2.6 2.9 

Plansituatie 2 2.2 2.5 2.6 3 3.7 4.3 2.9 2.6 2.8 3.1 2.6 2.9 

Verschil -0.1 -0.1 0.3 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
Energie in de wind 
Bij het omrekenen naar de energie die nog in de wind zit, blijken de verschillen nog groter te zijn.  
De windroos in Gilze-Rijen is in deze analyse op 100% gesteld. Door de bebouwing zit in de huidige 
situatie 42% van de energie in de wind ten opzichte van het meteostation Gilze-Rijen. In de 
plansituatie is dit 41%. Dit is een totale afname van windenergie van 1% ten opzichte van de huidige 
situatie, oftewel een relatieve afname van 2,4%. Uit de tabel blijkt dat de grootste verschillen wederom 
veroorzaakt worden door de vervanging van de kerk door de Brede School en door de 
herstructurering van de A.M. de Jongstraat. Door het vervangen van de kerk door de Brede School is 
er een toename in energie van respectievelijk 34 en 28% ten opzichte van de huidige situatie. Door de 
herstructurering van de A.M. de Jongstraat is een afname in energie van respectievelijk 37% en 33% ten 
opzichte van de huidige situatie. Dit is een significante afname van de windenergie, maar de mate van 
deze afname wordt mede beïnvloed door worst case modellering. In de praktijk zal deze afname in 
energie waarschijnlijk lager liggen. De derde bouwlaag op de winkelwand aan de Kerkwerve zorgt 
voor een afname in energie van ongeveer 2% (NNW). 
 
Energie in de 
wind (% van 
Gilze-Rijen) N NNO ONO O OZO ZZO Z ZZW WZW W WNW NNW Totaal 

Huidige situatie 14 24 43 69 81 98 66 21 24 56 67 35 42 

Plansituatie 19 31 27 46 81 98 66 21 24 56 67 34 41 

Verschil 34 28 -37 -33 0 0 0 0 0 0 0 -2 -2,4 
 
Conclusies 
Door de herinrichting van het gebied verandert de molenbiotoop van de Bisschopsmolen. Het effect op 
het aantal draaiuren is zeer beperkt, namelijk een afname van 0,2%.  
 
Het effect op de windsnelheid en de energie in de wind is echter wel significant: 
 De gemiddelde windsnelheid blijft ongeveer gelijk. 
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 De plansituatie zorgt voor een afname in energie van ongeveer 1% ten opzichte van de huidige 
situatie oftewel een relatieve afname van 2,4 %. 

 Bij een wind vanuit het noorden en het noordnoordoosten is er in de plansituatie een positief effect 
ten opzichte van de huidige situatie. Dit wordt veroorzaakt door de vervanging van de kerk door 
de Brede School. 

 Bij een wind vanuit het oostnoordoosten en het oosten is er in de plansituatie er een negatief effect 
ten opzichte van de huidige situatie. Dit wordt veroorzaakt door de herstructurering van de A.M. 
de Jongstraat. De mate van dit effect wordt mede beïnvloed door worst case modellering. In de 
praktijk zal het effect waarschijnlijk minder negatief zijn. 

 
Aanbevelingen  
De resultaten van dit onderzoek zijn indicatief en geven in grote lijnen de effecten van de nieuwbouw 
weer. Om een meer gedetailleerd beeld te krijgen van de effecten is het van belang dat de exacte 
plannen voor de A.M. de Jongstraat bekend zijn.  
 
Windpro is een heel goed programma om inzicht te krijgen in de effecten op de wind. Wanneer het 
terrein complexer wordt, dan zijn de echter resultaten wel iets minder accuraat. Met behulp van een 
CFD-model is het mogelijk om ook de effecten van de configuratie van de gebouwen mee te nemen.  
De inrichting van de A.M. de Jongstraat kan met behulp van een CFD-model worden geoptimaliseerd, 
zodat de effecten beperkt kunnen worden. 
 
Algemeen kan wel worden gesteld dat haaks de effecten het kleinst zijn wanneer de wind zoveel 
mogelijk de ruimte krijgt. Dit betekent dat je het best haaks op windmolen kan bouwen, met veel open 
ruimtes tussen de verschillende gebouwen. 
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Bijlage 1 Invoer van de obstakels in Windpro  
 
Bijlage 1A Invoer bestaande situatie 
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Bijlage 1B Invoer plansituatie 
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Bijlage 1B Invoergegevens 
 
 Nummer Hoogte 

(m) 
Breedte 
(m) 

Diepte 
(m) 

Porositeit Hoek  
(graden) 

Gebouwen huidige situatie 60 6 34.4 9.4 0 120.8 
Gebouwen huidige situatie 61 6 62.5 9.2 0 32.9 
Gebouwen huidige situatie 62 6 24.1 11.6 0 119.6 
Gebouwen huidige situatie 63 6 16.7 8.8 0 121 
Gebouwen huidige situatie 64 6 22.9 12.7 0 31.9 
Gebouwen huidige situatie 65 6 15.5 11.1 0 120.8 
Gebouwen huidige situatie 66 6 24.2 10.6 0 212.7 
Gebouwen huidige situatie 67 6 16.4 8.6 0 121.5 
Gebouwen huidige situatie 68 6 11.4 6.5 0 123.7 
Gebouwen huidige situatie 69 5 44.3 19.1 0 88.1 
Gebouwen huidige situatie 70 6 68.9 14.7 0 41.6 
Gebouwen huidige situatie 71 6 9.1 23.2 0 39 
Gebouwen huidige situatie 72 8 10.5 24.5 0 126.9 
Gebouwen huidige situatie 73 7 37.3 18.9 0 309.9 
Gebouwen huidige situatie 74 8 27.1 9.9 0 219.3 
Gebouwen huidige situatie 75 8 10 16.2 0 115.3 
Gebouwen huidige situatie 76 20 16.3 27.3 0 30.6 
Gebouwen huidige situatie 77 20 15.8 13.8 0 118.6 
Gebouwen huidige situatie 78 35 12.8 16 0 118.3 
Gebouwen huidige situatie 79 20 15.8 13.8 0 118.6 
Gebouwen plansituatie 52 10 124.7 73.8 0 122.3 
Gebouwen plansituatie 53 10 61.6 89.6 0 215.3 
Gebouwen plansituatie 54 10 21.5 20.5 0 215.9 
Gebouwen plansituatie 55 10 24.2 45.5 0 216.1 
Gebouwen plansituatie 56 10 68.9 20.1 0 41.6 
Gebouwen plansituatie 57 5 38.5 36.2 0 221.3 
Gebouwen plansituatie 58 12 45.5 34.8 0 300.2 
Gebouwen plansituatie 59 12 33.3 37 0 301 
Meegemodelleerde gebouwen 4 8 15.9 11.2 0 302 
Meegemodelleerde gebouwen 5 8 28 7.1 0 300.6 
Meegemodelleerde gebouwen 6 15 52.9 35 0 317.6 
Meegemodelleerde gebouwen 7 15 52.6 33.2 0 317.2 
Meegemodelleerde gebouwen 8 12 17.9 17.7 0 123.6 
Meegemodelleerde gebouwen 9 8 83.8 20.7 0.5 266.9 
Meegemodelleerde gebouwen 10 8 203.5 9.1 0.4 122.6 
Meegemodelleerde gebouwen 11 10 19.1 109.9 0.2 34.9 
Meegemodelleerde gebouwen 12 8 7.8 35.7 0 119.1 
Meegemodelleerde gebouwen 13 10 42.6 152.7 0.2 36.3 
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 Nummer Hoogte 
(m) 

Breedte 
(m) 

Diepte 
(m) 

Porositeit Hoek  
(graden) 

Meegemodelleerde gebouwen 14 10 42.6 149.9 0.2 37.1 
Meegemodelleerde gebouwen 15 10 142.3 13.4 0.1 41.3 
Meegemodelleerde gebouwen 16 8 144.2 9.3 0.4 37.9 
Meegemodelleerde gebouwen 18 8 103.2 127.8 0.5 34.3 
Meegemodelleerde gebouwen 19 8 180.8 11.6 0.5 86 
Meegemodelleerde gebouwen 20 8 25.9 8.7 0 299.1 
Meegemodelleerde gebouwen 21 10 49.9 41 0 37.5 
Meegemodelleerde gebouwen 22 8 64.5 62.2 0.2 127.8 
Meegemodelleerde gebouwen 23 8 64.7 131.4 0.2 128.8 
Meegemodelleerde gebouwen 24 8 56.5 112.6 0.7 39.3 
Meegemodelleerde gebouwen 25 8 73.5 9.6 0 308.5 
Meegemodelleerde gebouwen 26 8 33.9 10.8 0 308.2 
Meegemodelleerde gebouwen 27 8 146.6 9 0.5 299.4 
Meegemodelleerde gebouwen 28 15 79.8 147.5 0.5 322.8 
Meegemodelleerde gebouwen 29 8 42.5 81.2 0.3 127.3 
Meegemodelleerde gebouwen 30 6 31.2 12.7 0 305.5 

 


