
Voor het op de juiste manier berekenen van de benodigde sterkte van het montagesysteem voor PV-panelen, is het 
noodzakelijk om de omgeving en het windgebied te bepalen. De regels voor België zijn opgenomen in Eurocode NEN-
EN 1991-1-4 ANB.

Een gebouw op een open vlakte zal logischerwijs meer vatbaar zijn voor wind dan een gebouw in een stedelijk gebied. 
Hetzelfde geldt voor hoge gebouwen in een gebied met laagbouw. Om dit te kunnen berekenen, zijn er vijf terreincate-
gorieën in de Eurocode opgenomen, op basis waarvan de ValkPVplanner kan calculeren:

Bepalen van omgevingsfactoren  
voor toepassingen in België

Terreincategorie 0

Terreincategorie I 

Terreincategorie II

Terreincategorie III

Terreincategorie V

Bepalen van omgeving

Zee of kustgebied met wind aanstromend over 
de open zee.

Meren of vlak en horizontaal gebied met 
verwaarloosbare vegetatie en zonder obstakels.

Gebied met lage begroeiing als gras en 
vrijstaande obstakels (bomen, gebouwen) 
met een tussenruimte van ten minste 20 
obstakelhoogtes.

Gebied met regelmatige begroeiing of gebouwen 
of geïsoleerde obstakels met tussenruimte van 
ten hoogste 20 obstakelhoogtes. Voorbeelden 
hiervan zijn: dorpen, voorstedelijk terrein en 
blijvend bos.

Gebied met regelmatige begroeiing of gebouwen 
of geïsoleerde obstakels met tussenruimte van 
ten hoogste 20 obstakelhoogtes. Voorbeelden 
hiervan zijn: dorpen, voorstedelijk terrein en 
blijvend bos.
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In België zijn vier windgebieden aangewezen. De afbeelding hieronder 
laat voor elke postcodegebied zien in welk windgebied deze ligt. 

Bepalen van windzone

Voor aanvullende informatie, verwijzen wij u graag naar norm NEN-EN 1991-1-4 ANB.
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