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Voorwoord 
 
Met het nu voorliggende rapport komt een afronding aan het project F320, “Dynamisch gedrag 
Botlekspoortunnel”. Het project F320 werd in 1998 gestart als deelproject van de monitoring 
van de Botlekspoortunnel, ook wel bekend onder de COB projectcode K300. Het project had 
daarbij relatie met COB project L400 “Trillingen”, in welk kader een model was ontwikkeld voor 
de voorspelling van trillingen in gebouwen in de buurt van diverse trillingsbronnen.  
Het doel van het project F320 was het doen van metingen van het dynamische gedrag van 
tunnels, en de daaruit voortkomende trillingsvoortplanting naar de omgeving bij het passeren 
van treinen in een geboorde tunnel. Geboorde tunnels waren destijds voor Nederland een novum 
en er was grote behoefte aan het ontwikkelen van kennis op dit gebied. Het project had mede tot 
doel het valideren van de modellen van L400. De opzet van het project was ingegeven door de 
monitor cyclus; voorspellen, meten, valideren. 
Gezien de aard van dit onderzoek werd de uitvoering pas mogelijk na ingebruikname van de 
spoortunnel, en effectief daarmee na ingebruikname van de Betuwelijn. Daartoe werd het 
project, na afronding van de andere onderdelen van K300 losgemaakt en de uitvoering 
voortgezet onder de vlag van het GPB; het Gemeenschappelijk Praktijkonderzoek Boortunnels; 
daarbij is ook de projectcodering gewijzigd naar F320, waaronder het project daarna verder 
bekend was.  
In 2000 zijn in het kader van F320 Predicties; 2D FEM prognoses van trillingsoverdracht bij 
treinpassages opgesteld en in 2002 zijn na oplevering van de tunnel ten behoeve van de 
metingen instrumentaties aangebracht. Het was daarbij de bedoeling om in het jaar daarna, 
praktijkmetingen uit te voeren.  
Door diverse oorzaken was de openstelling van de Betuwe lijn vertraagd, waardoor de metingen 
pas in de periode 2006 – 2009 konden worden uitgevoerd. In het voorjaar van 2010 heeft TNO 
over de metingen een concept meetrapport opgeleverd, waarna het COB in de zomer van 2010 in 
overleg met Movares; de uitvoerende partij voor de afronding van de postdicties en evaluaties, de 
afrondende werkzaamheden weer heeft opgestart.  
Daarbij is ook de commissie, voor zover in oude samenstelling nog beschikbaar,  weer 
geactiveerd. Vanwege personele verschuivingen waren niet meer alle oud-leden voor deze 
commissie beschikbaar en heeft COB in overleg met betrokken partijen een aantal deskundigen 
gevraagd de commissie voor de afronding te komen versterken, en het eindresultaat mede te 
beoordelen. 
Vanwege de lange periode waarover dit project heeft gelopen en het feit dat ook buiten dit kader 
de kennis ontwikkeling rondom spoortrillingen niet heeft stilgestaan is, in overleg met de 
commissie, bij de evaluatie ook gebruik gemaakt van modellen die buiten L400 zijn ontwikkeld.  
Het nu voorliggende rapport doet verslag van het de afrondende evaluatie en geeft een stand der 
techniek op dit deelgebied. Het rapport is qua inhoud meer een referentie document voor 
deskundigen dan een praktijk handleiding voor gebruikers. COB hoopt dat zich in de toekomst 
mogelijkheden zullen openen om de ontwikkelde kennis verder door te ontwikkelen naar een 
praktijkhandleiding 
 
Gouda, mei 2012 
 
Namens COB 
 
Dr.Ir. C.B.M. Blom,   Voorzitter F320 
Dr.Ir. K.J. Bakker,  Coördinator voor  COB 
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

In 2000 zijn door TNO en door Movares (destijds Holland Railconsult) afzonderlijk in het COB 
deelproject K300, dynamisch gedrag,  bij geboorde tunnels predictieberekeningen voor de 
Botlek spoortunnel uitgevoerd. Movares heeft hierbij gebruik gemaakt van Ansys/LS-Dyna 
eindige elementen berekeningen [ref 2], en TNO heeft hiervoor het L400 model gebruikt [ref 3]. 
Doel van de berekening was om, voorafgaand aan geplande metingen, na te gaan wat de 
trillingsintensiteiten zullen zijn zowel bij een gecontroleerde dynamische bron als tijdens een 
treinpassage, en deze te vergelijken met metingen. 
 
In 2002 is het eerste deelrapport van de evaluatie F320 opgeleverd [ref 6], waarbij de resultaten 
van overdrachtsmetingen bij een gecontroleerde bron zijn vergeleken met de 
berekeningsresultaten. Inmiddels zijn bij de Botlek spoortunnel ook trillingsmetingen 
uitgevoerd van rijdende treinen [ref 7]. Hiermee kunnen de predicties worden vergeleken met de 
meetresultaten voor rijdende treinen, en kan het laatste onderdeel van de evaluatie F320 
worden voltooid.  
 
Dit rapport richt zich op de vergelijking tussen predictieberekeningen voor rijdende treinen zoals 
uitgevoerd door Movares met metingen. Daarnaast komt er een postdictieberekening voor 
rijdende treinen van TNO aan bod, die eveneens met metingen wordt vergeleken. Ten slotte 
wordt het gehele F320 onderzoek voor dynamisch gedrag geëvalueerd.  

1.2 Doelstelling 

Het doel van het onderzoek is drieledig: 
 
- het vergelijken van de berekende dynamische responsie van het systeem tunnel – omgeving 

met de gemeten responsie; 
- het verzamelen van de factoren die invloed op de resultaten hebben. 
- een algemene evaluatie van het gehele onderzoek F320 dynamisch gedrag 

1.3 Opzet van het onderzoek 

Dit onderzoek is opgezet als een sequentie predictie - meting - postdictie, wat een gebruikelijke 
opzet is binnen het COB. Deze stappen zijn als volgt ingevuld: 

• Predictie: De 2D FEM prognoses uitgevoerd in het jaar 2000 [ref 3]; 
• Meting: De metingen uitgevoerd bij passerende treinen in de periode 2006-2009 [ref 

7] 
• Postdictie: Een 3D FEM prognose uitgevoerd in 2011 ten behoeve van dit onderzoek 

(opgenomen in Bijlage IV). 
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2 Uitgangspunten 

Dit onderzoek hanteert de volgende documenten als uitgangspunt: 
• Holland Railconsult, Predicties K300 – Dynamisch gedrag, in opdracht van CUR/COB 

K300, Kenmerk GMV-MVD-D000039385\004 – Versie 1.0, 22 augustus 2000 
• TNO,  Beschrijving van de dynamische metingen in en om Botlektunnel, TNO-rapport 

2002-CI-2106; TNO Bouw, juli 2002 
• Holland Railconsult, Evaluatie trillingen F320, Overdrachtsmetingen en berekeningen, 

COB Documentnummer F300-W-048, GMV-WG-020046014 – Versie 03, 14 oktober 
2002 

• TNO, Meetrapport trillingen bij Botlekspoortunnel, kenmerk TNO-034-DTM-2010-
00677 , 4 februari 2010 
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3 Beschrijving metingen 

In 2000 en 2002 zijn vier meetsessies met een kunstmatige bron door TNO uitgevoerd. Deze 
metingen staan beschreven in het TNO rapport van juli 2002 [2]. De evaluatie van deze metingen 
en een vergelijking met de rekenmodellen staat in het Holland Railconsult rapport uit 2002 [3]. 
 
Nadat de Botlekspoortunnel voltooid was, zijn op 28 september 2006, 7 maart 2007, 8 
november 2007 en 5 maart 2009 door TNO metingen uitgevoerd van treinpassages. In de 
voorliggende rapportage worden de resultaten van simulaties [1] vergeleken met deze metingen. 
Een beschrijving van de metingen staat in het TNO Meetrapport van 4 februari 2010 [4]. De 
locatie van de opnemers kwam grotendeels overeen met de meetsessies uit 2000 en 2002. 

3.1 Locatie opnemers 

Er is in de tunnel (rekken en versnellingen), in de bodem (seismische conussen), op palen (punt en 
kop) en op maaiveld gemeten. In de tunnel is in drie onderling loodrechte richtingen gemeten: 
axiaal, tangentieel en radiaal (zie Figuur 3-1). In en op de bodem is gemeten in drie 
meetrichtingen, verticaal, horizontaal loodrecht t.o.v. de tunnelas, en horizontaal evenwijdig aan 
de tunnelas. Als onderaannemer van TNO heeft GeoDelft (nu Deltares) metingen uitgevoerd in 
de grond (paalpunten en conussen) en op het maaiveld met versnellingsopnemers. Een beperkt 
aantal kanalen in de grond en op het maaiveld is zowel door GeoDelft als door TNO geregistreerd. 
In Bijlage 1 is te zien waar de opnemers in de tunnel en aan het maaiveld zijn geplaatst. 
 
De tunnel heeft de volgende geometrische eigenschappen: 

• ligging tunnelas: 25.0 m onder maaiveld (-20.4 m t.o.v. N.A.P.) 
• binnenstraal tunnel: 4.325 m, buitenstraal 4.725 m (buitendiameter 9.45 m) 

 
De opnemers Pp1, Pp2, Pp3, C1, C2 en C3 bevonden zich op dezelfde diepte als de tunnelas (25 
m onder maaiveld). 

Figuur 3-1 Dwarsdoorsnede met opnemers tunnelwand. 

V1
V5

V4

V6
V7

V3 V2

 
 

25.0m 

8.0m 8.0m 8.0m 

Pp1, C1 Pp2, C2, 
D1 

Pp1, C1, 
F1 
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Figuur 3-2 Dwarsdoorsnede met opnemers op paalkoppen 

 
Tijdens de laatste meetsessie van 5 maart 2009 zijn extra seismische conussen geplaatst.  De 
meetresultaten van deze conussen zijn opgenomen in het meetrapport uit 2010 [ref 7]. De extra 
conussen bevonden zich op de volgende posities: 

• D1: 25 m diep, 16 m van tunnelwand, overeenkomend met C2 
• D2: 25 m diep, 34 m van tunnelwand 
• D3: 35 m diep,  8 m van tunnelwand 
• F1: 25 m diep,  24 m van tunnelwand, overeenkomend met C3 
• F2: 10 m diep, 16 m van tunnelwand 
• F3: 10 m diep, 8 m van tunnelwand 

De extra conussen dienden onder meer voor BET (Betrouwbare Trillingsmaatregel, DC/COB 
commissie TC131), en zijn daarom geplaatst op 20 en 40 meter van hart spoor, wat 
overeenkomt met pakweg 16 en 36 meter van de tunnelwand. Plaatsing op 36 meter van de 
tunnelwand bleek niet mogelijk, en is 34 meter van de tunnelwand geworden. Verder was, om de 
afstraling naar boven en beneden te onderzoeken, op 8 meter van de tunnelwand zowel conus 
op 10 m diep als een conus 35 m diep geplaatst. D1 en F1 zijn dubbelingen met de oude 
conussen C2 en C3. 

3.2 Beschouwde treinen 

De beschouwde treinen in de metingen en modellering betreffen allen ertstreinen met 3 
locomotieven. Uit het TNO meetrapport van 2010 [4] is bepaald welke passages ertstreinen 
betroffen. Gegevens over de belading en de snelheid van de treinen zijn niet bekend. De aslast 
van beladen ertstreinen is maximaal 22,5 ton per as. Het is echter niet bekend welke ertstreinen 
beladen waren. 
Het gaat om de volgende passages: 

• Meetsessie 1, 18-9-2006 
o 14:29, trein 013 

• Meetsessie 2, 7-3-2007 
o 11:09, trein 003 
o 11:41, trein 004 
o 13:11, trein 006 
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• Meetsessie 3, 8-11-2007 
o 11:08, trein 002 
o 15:14, trein 012  

• Meetsessie 4, 5-3-2009 
o 11:14, trein 005 
o 13:39, trein 009 
o 13:46, trein 010 
o 14:32, trein 012 
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4 Predictie 

4.1 Eindige elementen simulaties uit het jaar 2000 

In dit hoofdstuk worden diverse onderdelen van de modellen beschreven. De modellen zijn 
opgezet en doorgerekend met het eindige elementen pakket ANSYS (versie 5.5) en met LS-DYNA 
(versie 9.40).  

4.1.1. Statisch 3D model 
Dit model dient voor de bepaling van de invloedslengte bij een 2D trillingsprognose. Met de 
invloedslengte wordt de dynamische treinbelasting omgezet naar een belasting die geschikt is 
voor een 2D model. In de rapportage van 2002 [ref 6] staat een vergelijking tussen de gemeten 
en berekende invloedslengte. De invloedslengte was met FEM alleen berekend voor de 
eindsituatie (inclusief inlay). Bij de meting is de bepaling van de invloedslengte alleen geslaagd 
voor de aanlegsituatie (zonder inlay). De berekende invloedslengte in de eindsituatie was circa 2 
keer zo groot als de gemeten invloedslengte in de aanlegsituatie. 
 

Bij de opbouw van het model zijn de geometrische afmetingen van de tunnel, de inlay en de 
ligging van de grondlagenscheidingen van belang (

Uitgangspunten 3D statisch model 

Tabel 4-1 en Tabel 4-2 ).  Het model is 
symmetrisch opgebouwd met 2 verticale symmetrievlakken; dit houdt in dat slechts een kwart 
van de tunnel is gemodelleerd. Als symmetrievlakken gelden het verticale vlak door de lengte as 
van de tunnel en het verticale vlak loodrecht op de tunnelas. Door symmetrische 
randvoorwaarden is het niet mogelijk asymmetrische belastingssituaties te modelleren. De 
elementverdeling is zo gekozen dat het model de werkelijke geometrie nog goed weergeeft 
(zijden van ca. 0.8m). Verder is er een zo gelijkmatig mogelijke element verdeling gebruikt om 
een betrouwbare oplossing te krijgen. 
 
Met uitzondering van de tunnelbuis is het model opgebouwd vanuit een cartesiaans assenstelsel 
(ook de inlay), met de oorsprong ter hoogte van de tunnelas. De tunnelbuis wordt vanuit een 
cilindrisch assenstelsel opgebouwd. De oriëntatie van het cartesiaanse assenstelsel is: 
- x_richting - horizontaal langs het maaiveld loodrecht op de tunnelas; 
- y_richting - verticaal van het maaiveld naar het Pleistoceen; 
- z_richting - horizontaal evenwijdig aan de tunnelas. 
 
Bij het cilindrische assenstelsel is de oriëntatie: 
- x_richting - straal van de tunnel (de radiale afstand); 
- y_richting - hoek gemeten vanaf de verticaal tegen de klok in. 
- z_richting - horizontaal evenwijdig aan de tunnelas. 
 
De tunnel bestaat uit een enkele tunnelbuis, waarin geen afzonderlijke segmenten of ringen zijn 
geschematiseerd. Effecten van de voegen op de stijfheid van de buis worden zo verwaarloosd. De 
tunnel is als “vaste” constructie aan de grond gemodelleerd (er is geen groutlaag tussen grond 
en tunnel aanwezig). Er is volledig contact tussen tunnel en grond, er kan zowel trek als druk 
opgenomen worden. 
Ten aanzien van de grootte van de inlay is bij de indeling van de tunneldoorsnede rekening 
gehouden met het profiel van vrije ruimte. Op de inlay grijpt de belasting aan waarbij de positie 
van de belasting bepaald wordt door de afstandsmaten van spoorstaven en dwarsliggers (hart op 
hart afstanden). 
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Voor zowel de tunnel als de inlay zijn 8_knoops volume elementen (SOLID 45) gebruikt. In 
figuur 4-1 zijn de tunnel en de inlay  weergegeven. 

 

Figuur 4-1 tunnel met inlay 

Tabel 4-1 Geometrische maten (maten tunnel uit tekening BST/T/BT/A001/C; Boortunnel overzicht 

tunnelsegmenten en rapport Geodelft; CO-385940/19; specificatie instrumentatie en dynamische 

metingen Botlekspoortunnel; december 1998) 

Parameter eenheid grootte 

modelgegevens   

    model breedte 

    model lengte (alleen 3D model) 

    onderkant model (t.o.v. N.A.P) 

    ligging centrum tunnel (t.o.v. N.A.P) 

    binnenstraal tunnel 

    dikte tunnelwand 

    breedte inlay 

     hart op hart afstand spoorstaven 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

63 

35 

-33,4 

-20,4 

4.325 

0,40 

4,50 

1,50 

grondgegevens   

    aantal grondlagen 

    ligging maaiveld (t.o.v. N.A.P.) 

- 

m 

7 

4,6 
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Tabel 4-2 Materiaal eigenschappen van de grond (uit rapport Geodelft CO 385 940/37; K300 

Botlekspoortunnel Dynamica) 

Grondsoort diepte 

onderzijde 

t.o.v. N.A.P. 

[m] 

volume 

gewicht 

[kg/m3] 

poisson 

constante 

[-] 

Elasticiteits- 

modulus 

[MPa] 

statisch dynamisch statisch dynamisch 

(maaiveld) 

antropogene gronden 

klei zandig 

zand kleiig 

klei zandig 

zand (Holoceen) 

zand kleiig 

zand (Pleistoceen) 

4.6 

1,05 

-1,85 

-7,95 

-10,1 

-14,2 

-20,9 

e.v. 

 

1900 

1900 

1900 

1900 

1900 

1900 

2000 

 

0,33 

0,35 

0,31 

0,33 

0,30 

0,31 

0,30 

 

0,35 

0,40 

0,35 

0,40 

0,30 

0,35 

0,30 

 

9,11 

4,98 

22,7 

18,9 

40,1 

23,8 

55,7 

 

59,9 

56,8 

102 

111 

164 

129 

225 

beton  2400 0,23 0,23 22100 22100 

 
Voor de grond rondom de tunnel zijn eveneens volume elementen (SOLID 45) gebruikt. In 
figuur 4-2 is de ligging van de grondlaagscheidingen weergegeven. De materiaaleigenschappen 
van de staan in Tabel 4-2. 

 

Figuur 4-2 ligging grondlaagscheidingen (2D afgebeeld) 

4.1.2. Dynamisch 2D model 
Het dynamisch 2D model wordt in 3 versies uitgevoerd, te weten: 
1. Een axisymmetrisch model van de aanleg situatie (zonder inlay) 
2. Een axisymmetrisch model van de eindsituatie (met inlay) 
3. Een vlakke rek model van de eindsituatie (met inlay).  
 
Bij het opbouwen van de modellen zijn, net zoals bij het statisch 3D model, de afmetingen van 
de tunnel, de inlay en de ligging van de grondlagenscheidingen van belang. Ook deze modellen 
zijn symmetrisch opgebouwd, waarbij de verticale symmetrie as het midden van de tunnel 
doorsnijdt. Wederom kan met dit model geen asymmetrische belastingssituaties gemodelleerd 
worden. In tegenstelling tot het statische 3D model zijn deze modellen 2D van opzet. De 
elementverdeling van deze modellen is zodanig dat er voor de kleinste golflengte die wordt 
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beschouwd minstens 8 elementen beschikbaar zijn. Verder is er een zo gelijkmatig mogelijke 
elementverdeling gekozen met 4-knoops elementen. In de modellen worden dynamische 
grondeigenschappen gebruikt.  
 

Met uitzondering van de tunnelbuis worden de modellen opgebouwd vanuit een cartesiaans 
assenstelsel (ook de inlay). De tunnelbuis wordt vanuit een cilindrisch assenstelsel opgebouwd, 
met de oorsprong ter hoogte van de tunnelas. De oriëntatie van het cartesiaanse assenstelsel is: 

Uitgangspunten dynamisch 2D model 

- x_richting - horizontaal langs het maaiveld loodrecht op de tunnelas; 
- y_richting - verticaal van het maaiveld naar het Pleistoceen; 
- z_richting - horizontaal evenwijdig aan de tunnelas. 
 
Bij het cilindrische assenstelsel is de oriëntatie: 
- x_richting - straal van de tunnel (de radiale afstand); 
- y_richting - hoek gemeten vanaf de verticaal tegen de klok in. 
 
Bij de dynamische modellen vervalt de z_richting. Om de modellen op te kunnen bouwen en te 
berekenen is uitgegaan van de in onderstaande tabellen opgenomen gegevens. De geometrische 
afmetingen zijn opgenomen in Tabel 4-1. In Tabel 4-2 zijn de materiaal eigenschappen, en in 
Tabel 4-3 de dempingspercentages (afhankelijk van frequentie). 
 

Tabel 4-3 Dynamische dempingspercentages grond (uit rapport Geodelft CO 385 940/37; K300 

Botlekspoortunnel Dynamica) 

Grondsoort diepte 

t.o.v. N.A.P. 

[m] 

ζ5
1) 

 

[%] 

ζ10
1) 

 

[%] 

ζ20
1) 

 

[%] 

ζ30
1) 

 

[%] 

ζ40
1) 

 

[%] 

ζ50
1) 

 

[%] 

antropogene gronden 

klei zandig 

zand kleiig 

klei zandig 

zand (Holoceen) 

zand kleiig 

zand (Pleistoceen) 

1,05 

-1,85 

-7,95 

-10,1 

-14,2 

-20,9 

1,6 

2,0 

1,0 

2,0 

0,9 

0,8 

0,8 

1,6 

2,0 

1,0 

2,0 

0,9 

0,8 

0,8 

1,6 

2,9 

1,0 

2,9 

0,9 

0,8 

0,8 

1,6 

3,4 

1,0 

3,4 

0,9 

0,8 

0,8 

1,6 

3,8 

1,0 

3,8 

0,9 

0,8 

0,8 

1,6 

4,1 

1,0 

4,1 

0,9 

0,8 

0,8 

1) - dempingspercentage bij aangegeven frequentie (getal achter ζ geeft frequentie aan) 

 
In het rekenmodel wordt met proportionele demping gewerkt die worden opgegeven middels 
een alfa en beta factor. Voor de excitatieberekeningen voor een harmonische belasting, waarbij 
de belastingsfunctie uit een constante frequentie bestaat, wordt de alfa en beta factoren zo 
aangepast dat de dempingswaarden overeen komen met de waarden in de bovenstaande tabel. 
Bij de berekeningen met een treinbelasting in de tijd zijn de alfa en beta factoren afgeschat zodat 
de demping redelijk constant is conform de dempingswaarden in de tabel over het dominante 
frequentiegebied.  
Voor de beton in de lining zijn de materiaal parameters aangenomen zoals vermeld in Tabel 4-2. 
De tunnel is gemodelleerd als een continue betonnen buis, waarbij geen voegen tussen de 
ringen en segmenten zijn meegenomen. Bij de modellering is de groutlaag niet meegenomen. 
De tunnel is als een continue buis zonder voegen gemodelleerd. De invloed van deze aannamen 
op het trillingsniveau is niet goed bekend. Het is bijvoobeeld onduidelijk in hoeverre de groutlaag 
hecht aan de tunnelsegmenten, en daarmee de buigstijfheid van de tunnel vergroot. Wel bekend 
is dat de groutlaag een aanzienlijke dikte kan hebben van bijvoorbeeld 20cm.  
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In het dynamisch 2D model wordt voor een aantal locaties langs de spoorconstructie een 
kracht – tijd als belasting gebruikt. De functie is representatief voor de passage van een 
goederentrein met een gegeven snelheid. De functie is door TNO aangeleverd [ref 3] en is 
weergegeven in 

Belastingsgegevens 

Figuur 4-3. In Figuur 4-4 is het bijbehorende tertsbandspectrum weergegeven. 
De grootste componenten van de belasting zijn laagfrequent (<10Hz). 

 

Figuur 4-3 Signaal van een passerende ertstrein. De kracht is de kracht uitgeoefend op een segment van 10 

meter uit het L400 model. 

 

 

Figuur 4-4 tertsbandspectrum van belastingssignaal (RMS genormeerd) 
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Berekeningssituaties 
In het dynamisch 2D model worden twee situaties beschouwd: een aanleg- en een eindsituatie. 
Voor een treinbelasting is alleen de eindsituatie van belang. Bij de eindsituatie zijn de inlay en 
spoorconstructie aanwezig en wordt de puntlast in het midden van de inlay aangebracht. De 
eindsituatie wordt zowel axisymmetrisch (AS) als vlakke rek  (PS) beschouwd. Bij een vlakke rek 
situatie wordt de belasting genormeerd naar een invloedslengte (volgend uit het statisch 3D 
model). Bij een axisymmetrische belasting is er genormeerd naar de meewerkende lengte 
gedeeld door de diameter van de tunnel.  
 
Presentatie van de gegevens 
Langs het maaiveld en Pleistoceen zijn de resultaten om de 5 m (tot 30 m) gepresenteerd. Langs 
de tunnelrand op acht locaties. In Figuur 4-5 zijn de locaties aangegeven.  
 

 

Figuur 4-5 Locaties waarvan de resultaten worden weergegeven. 

4.2 Resultaten 2D FEM prognose 

In Bijlage I zijn in tabel 4 en 5 de resultaten van de axisymmetrische en vlakke rek berekeningen 
samengevat. De trillingsniveaus van het vlakke rek model zijn vergelijkbaar met de resultaten 
van het axisymmetrisch model. In vergelijking met het vlakke rek model neemt het 
trillingsniveau op maaiveld sneller af met de afstand tot de tunnelas. 
 
Uit de frequentieanalyse van het model in Bijlage V blijkt dat er sprake is van een breed spectrum 
(tot circa 80 Hz). Dominante frequenties zijn niet direct aan te wijzen. Wel blijkt dat de 
frequenties rond 5 tot 8 Hz een grote amplitude opleveren. 
 
Uit Bijlage I, tabel 4 en 5 blijkt dat het trillingsniveau bij een vlakke rek benadering minder 
afneemt met de afstand tot de tunnelas dan bij de axisymmetrische benadering.  
Bij de axisymmetrische benadering is aan het maaiveld vanaf een afstand van circa 25 m de 
horizontale component groter dan de verticale component. Bij de vlakke rek benadering is dit al 
het geval vanaf circa 10m van de tunnelas. 
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5 Resultaten meting 

In dit hoofdstuk zijn de meetresultaten beschreven. De resultaten van de verschillende 
opnemers zijn per paragraaf weergegeven. In Bijlage I zijn in Tabel 1,2 en 3 de meetresultaten 
samengevat. In Bijlage II en bijlage III zijn als voorbeeld de tertsbandspectra van 2 treinpassages 
weergegeven. De volledige meetdata is beschikbaar in digitale vorm op de CD die was 
meegeleverd met de rapportage van de metingen van treinverkeer [ref 7]. 

5.1 Sensoren op tunnelwand 

In Figuur 3-1 staan de posities van de sensoren in de tunnel afgebeeld. In Bijlage I, tabel 3 staan 
de trillingsniveaus in de tunnel. In Bijlage II en III zijn kanaal 1 t/m 15 de spectra van de sensors 
op de tunnelwand. Het hoogste trillingsniveau treedt op in radiale richting en het niveau parallel 
aan de tunnelas is beperkt. De sensoren V2 en V3 hebben niet goed gefunctioneerd, en zijn niet 
beschouwd. Sensoren V2 en V3 bevonden zich onderin de tunnel. De resultaten van sensor V2 
en V3 zijn ook niet opgenomen in het TNO meetrapport uit 2010. Sensoren V5, V6 en V7 zijn 
eveneens verstoord door een laagfrequent signaal dat niet gerelateerd is aan treinpassages. De 
resultaten van sensoren V1 en V4 ogen het meest betrouwbaar.  
 
Uit de eerste meetsessie lijkt het spectrum voor sensoren op de tunnelwand niet realistisch en 
deze zijn derhalve niet gebruikt. Bij de overige meetsessies zijn wel de functionerende sensoren 
(V1, V4, V5, V6 en V7) op de wand gebruikt. 
 
Meestal zijn in het spectrum enkele pieken te herkennen tussen 1 en 10 Hz, en hoogfrequente 
pieken bij 40-60 Hz.  
 
In de tangentiële richting komt het spectrum grotendeels overeen met die van de radiale 
component. 
 
Over het absolute trillingsniveau zijn moeilijk conclusies te trekken. De niveaus op de 
tunnelwand zijn zeer wisselend. Verschillen van een factor 4 tussen twee verschillende passages 
komen regelmatig voor. Waarbij deze factor per sensor varieert. Als twee passages vergeleken 
worden, is enkele malen het geval dat bij één sensor het niveau gelijk is voor beide passages, en 
bij een andere sensor een factor 4 verschilt.  

5.2 Sensoren op maaiveld 

In Figuur 3-2 is aangegeven waar de sensors op maaiveld zich bevonden. Tijdens alle 
meetsessies hebben de sensoren op maaiveld goed gefunctioneerd. De snelheden van de 
opnemers op maaiveld zijn niet consistent per passage. Op basis van de laatste meetsessie kan 
men zeggen dat de hoogste waarden worden gemeten parallel aan de tunnelas indien men dicht 
bij de tunnel zit. Op grotere afstand van de tunnel zijn de horizontale trillingen loodrecht op de 
tunnelas het grootst. Over de verticale component is niet duidelijk een toe of afname met de 
afstand te herkennen.  
 
Bij alle passages en in alle richting is in het frequentiespectrum een grote component rond 40 Hz 
aanwezig.  
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5.3 Sensoren op palen 

In Figuur 3-2 is aangegeven waar de sensors op de palen zich bevonden. De sensoren op de 
palen hebben per meetsessie wisselend gefunctioneerd: 

• Meetsessie 1 
o Paalkop: alle sensoren hebben goed gefunctioneerd 
o Paalpunt: Pp2 en Pp3niet goed, Pp1 wel goed 

• Meetsessie 2 
o Paalkop: alleen y en x van Pp1 goed, overige niet goed 
o Paalpunt: Pp3 z niet goed, overige wel goed 

• Meetsessie 3 
o Paalkop: alle sensoren goed 
o Paalpunt: Pp3 y niet goed, overige wel goed 

• Meetsessie 4 
o Paalkop: alle sensoren goed 
o Paalpunt: alle sensoren goed 

 
Op de paalpunten is de horizontale component loodrecht op de tunnelas het grootst dicht bij de 
tunnel. Bij de twee verder weg gelegen sensoren neemt het snelheidsniveau en 
versnellingsniveau af en is er niet meer duidelijk één component overheersend. De versnelling in 
de sensor op de punt van de eerste paal het dichtst bij de tunnel geeft bij sommige metingen een 
10 keer hoger niveau dan bij andere metingen. Dit is dermate hoog dat het niet duidelijk is of de 
metingen betrouwbaar zijn. 
 
Net als bij de opnemers op het maaiveld vertonen de snelheden van de paalkoppen weinig 
consistentie per passage. Duidelijk is dat de bewegingen in het horizontale vlak het belangrijkste 
zijn. Alleen de trillingen in de lengterichting van de tunnelas nemen af met de afstand tot de 
tunnel. Van de andere richting is weinig te zeggen over afnamecurve. 
 
In de tertsbandspectra van de snelheden op de paalkoppen is een grote component te zien 
tussen 1 en 10Hz, en is een vergelijkbaar grote component te zien rond 40Hz. Bij de paalpunten 
is de component rond 40Hz dominant.  
 
Bij de paalpunten laten de niveaus een ontwikkeling zien in de tijd (in de loop van jaren). De 
signalen in het horizontale vlak zijn het grootst. Opmerkelijk is dat de horizontale versnellingen 
loodrecht op de tunnelas het grootst zijn en de snelheden evenwijdig aan de tunnelas. Zeker 
tijdens de vierde en laatste meetsessie, is een duidelijke afname van alle drie de componenten te 
zien. Er is hiervoor geen duidelijke oorzaak aan te wijzen. 

5.4 Sensoren op seismische conussen 

De sensoren op de conussen hebben de versnelling in de grond gemeten op de hoogte van het 
hart van de tunnel. Tijdens de vierde en laatste meetsessie zijn extra conussen gebruikt. De extra 
conussen waren niet geplaatst voor een vergelijking met de trillingspredicties, maar ten behoeve 
van het project BET (Betrouwbare Trillingsmaatregel). Wel valt op dat conussen met 
overeenkomende posities (D1-C2 en F1-C3) tot verschillende trillingsniveaus leidden bij een 
zelfde treinpassage. Vooral in de horizontale richtingen treden verschillen van ongeveer een 
factor 2 op. Dit geeft een indicatie van de maximale betrouwbaarheid waarmee de seismische 
conussen trillingen kunnen waarnemen. 
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Het niveau op de conussen is hoger dan op de paalpunten. De conussen geven wel een 
vergelijkbaar spectrum als het spectrum gemeten op de paalpunten. 
 
De signalen van de conussen wisselen enigszins, maar zijn per meetsessie redelijk consistent. De 
verticale component is maatgevend. Voor alle richtingen geldt dat een grotere afstand tot de 
tunnel leidt tot een afname. Tevens worden in de loop van de tijd de versnellingen hoger (in de 
loop van jaren tussen de verschillende meetsessies met treinpassages). 

5.5 Vergelijking meetresultaten met predictie resultaten 

De vergelijking van de meetresultaten met de predictie resultaten is gericht op de 
maaiveldresultaten. De maaiveldmetingen zijn bij alle meetsessies uitgevoerd, en vertoonden de 
minste verstoringen. De meetdata van de overige meetpunten is in de vergelijking niet 
beschouwd. 

5.5.1. Predictie axisymmetrisch  
Uit de tabellen van Bijlage I  blijkt dat het niveau van de axisymmetrische predictie op maaiveld 
in de buurt van de maximaal gemeten trillingssnelheden ligt. Het voorspelde trillingsniveau 
blijkt sneller af te nemen met de afstand tot de tunnelas dan uit de metingen blijkt 
 
De vorm van het voorspelde spectrum verschilt van het gemeten spectrum (Bijlage V). De 
gemeten piek bij ca. 40Hz is in de predictie niet terug te vinden. Voor het overige is de amplitude 
van het voorspelde spectrum vergelijkbaar met de gemeten spectra. De locatie van de pieken 
komen niet overeen. Waarschijnlijk is de belangrijkste oorzaak van de niet overeenkomende 
pieken het gehanteerde belastingsignaal. In het gehanteerde belastingsignaal, was geen piek bij 
40Hz aanwezig. 

5.5.2. Predictie vlakke rek 
Uit de tabellen van Bijlage I  blijkt dat het niveau van de vlakke rek predictie op maaiveld in de 
buurt van de maximaal gemeten trillingssnelheden ligt. Net als bij de metingen is er op maaiveld 
geen sprake van een afname van het trillingsniveau met de afstand tot de tunnelas. Verder is te 
zien dat op enige afstand van de tunnel de horizontale trilsnelheid hoger is dan de verticale 
trilsnelheid, wat ook het geval is bij de metingen. 
 
De vorm van het voorspelde spectrum verschilt van het gemeten spectrum (Bijlage V). De 
gemeten piek bij ca. 40Hz is in de predictie niet terug te vinden. Voor het overige is de amplitude 
van het voorspelde spectrum vergelijkbaar met de gemeten spectra. De locatie van de pieken 
komen niet overeen. Waarschijnlijk is de belangrijkste oorzaak van de niet overeenkomende 
pieken het gehanteerde belastingsignaal. In het gehanteerde belastingsignaal, was geen piek bij 
40Hz aanwezig. 
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6 Postdictie 

6.1 3D FEM model ten behoeve van SRM-T 

De postdictie is uitgevoerd met een 3D FEM model. De rekenkracht van de huidige computers is 
voldoende om een trillingsberekening te doen met een 3D dynamsich FEM model. Het 
gehanteerde model bestaat uit een combinatie van een 3D dynamisch FEM model, en het trein-
baan interactiemodel TRINT. Het TRINT model dient daarbij voor de bepaling van de dynamische 
treinbelasting. Een Engelstalige beschrijving van het gecombineerde model is opgenomen in 
bijlage IV. De resultaten die in deze paragraaf staan, betreffen de resultaten van een ertstrein 
met 80 km/uur, net als bij de predictieberekeningen. Bij de voorbeeldberekening die in bijlage 
IV is opgenomen is echter uitgegaan van een enkele locomotief, die is vergeleken met de meting 
van een enkele locomotief. De meting van een enkele locomotief bleek het meest geschikt voor 
een vergelijking met de meetdata. 
 
De 3D FEM berekening dient ook voor de uitbreiding van het SRM-T trillingsprognosemodel. 
SRM-T is een screeningsmodel, net als het niet meer in gebruik zijnde L400 model. SRM-T is nog 
niet klaar, en wordt nog door TNO ontwikkeld. Het is de bedoeling dat met SRM-T op basis van 
een beperkte set invoergegevens een trillingsprognose langs een spoorlijn gemaakt kan worden. 
Met deze 3D FEM prognose kan het SRM-T model worden uitgebreid met een boortunnel.  

6.2 Resultaten 3D FEM model 

De samenvatting van de resultaten van het 3D FEM model staat in Bijlage I, tabel 6. Het model 
levert output op een beperkt aantal plaatsen ten opzichte van de metingen en de 2D FEM 
prognoses. De trilsnelheden zijn het hoogst op het meest veraf gelegen registratiepunt. 
 
In bijlage V zijn tertsbandspectra weergegeven. Er zitten duidelijke pieken in het spectrum rond 
3-4, 10 en 40Hz. De pieken bij 3-4 en 10Hz zijn waarschijnlijk te relateren aan de frequentie van 
aspassages in het model. Om na te gaan wat de oorzaak is van de piek bij circa 40 Hz, is er een 
TRINT berekening uitgevoerd met een dwarsliggerafstand van 40 cm in plaats van 60 cm. De 
piek bij 40 Hz bleef aanwezig, dus er is geen relatie tussen deze piek en de dwarsliggerafstand.  

6.3 Vergelijking van 3D FEM met meetresultaten 

De trilsnelheden van de 3D FEM prognose zijn vergelijkbaar met de gemiddeld gemeten 
trilsnelheden van ertstreinen. De berekende trilsnelheden in verticale richting zijn vanaf 16 
meter ongeveer een factor 2 hoger dan de trilsnelheden in de horizontale richting. In de 
metingen geeft de horizontale component juist wat hogere trilsnelheden dan de verticale 
component. De berekende lichte toename van het trillingsniveau met de afstand tot de tunnelas 
is vergelijkbaar met de meetresultaten. 
 
Het berekende spectrum is wat betreft het niveau vergelijkbaar met de gemeten spectra van 
treinen. Zowel in de metingen als in de berekening komen in het spectrum pieken voor bij ca. 4, 
10 en 40 Hz. De hoogte van de pieken in het spectrum bij 4 en 10 Hz is bij de metingen en 
berekeningen vergelijkbaar wat betreft de verticale richting. Laagfrequente pieken in het 
spectrum zijn vaak te relateren aan aspassages of draaistelpassages. Dit wijst er op dat de 
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berekende trein een vergelijkbare samenstelling en snelheid heeft als de gemeten treinen. In de 
horizontale richting wordt de gemeten piek bij 4 Hz niet in de meting teruggevonden in de 
berekeningsresultaten. In de horizontale richting wordt wel bij 10 Hz een piek in het spectrum 
berekend, die juist in de meting niet goed zichtbaar is. De piek rond een frequentie van 40Hz is 
zowel in de berekening als in de meting herkenbaar. De amplitude bij 40 Hz is in de berekening 
echter lager dan bij de metingen. Op basis van de gegevens in dit rapport is echter niet te vast te 
stellen wat de oorzaak van het amplitudeverschil is. Het zou te maken kunnen hebben met een 
andere ruwheid van de rails of wielen. Het kunnen ook andere eigenschappen van de 
spoorconstructie zijn, of een andere overdracht van trillingen in de tunnel naar de omgeving. 

6.4 Vergelijking van 3D FEM postdictie met 2D FEM predictie 

3D FEM ten opzichte van 2D axisymmetrisch 
Het maximale snelheidsniveau en versnellingsniveau voorspeld met de 3D FEM postdictie is 
lager dan het maximale snelheidsniveau en versnellingsniveau van de 2D FEM predictie. In de 
3D FEM prognose neemt het trillingsniveau licht toe met de afstand tot de tunnelas (tot 24m). 
Het trillingsniveau in de axisymmetrische berekening neemt juist af met de afstand tot de 
tunnelas.  
 
Ten opzichte van de 2D axisymmetrische berekening vertoont de 3D FEM berekening een 
duidelijke piek in het spectrum bij circa 40Hz, die ook in de metingen is terug te vinden. De 
pieken in het spectrum bij lage frequenties (<10Hz) treden in de axisymmetrische berekening op 
bij andere frequenties dan bij de 3D FEM berekening, maar geven wel van een vergelijkbaar 
trillingsniveau. 
 
3D FEM ten opzichte van 2D vlakke rek 
Het maximale snelheidsniveau en versnellingsniveau voorspeld met de 3D FEM postdictie is 
vergelijkbaar met het maximale snelheidsniveau en versnellingsniveau van de 2D FEM predictie. 
In de 3D FEM prognose neemt het trillingsniveau licht toe met de afstand tot de tunnelas (tot 
24m). Het trillingsniveau in de vlakke rek berekening varieert maar beperkt met de afstand tot de 
tunnelas.  
 
Ten opzichte van de 2D axisymmetrische berekening vertoont de 3D FEM berekening een piek in 
het spectrum bij circa 40Hz, die ook in de metingen is terug te vinden. De pieken in het spectrum 
bij lage frequenties (<10Hz) treden in de vlakke rek berekening op bij andere frequenties dan bij 
de 3D FEM berekening, maar geven wel van een vergelijkbaar trillingsniveau. 
 
Het 3D FEM model geeft op het maaiveld hogere trilsnelheden in verticale richting dan in 
horizontale richting. Het 2D vlakke rek model geeft op maaiveld juist in horizontale richting 
hogere trilsnelheden dan in de verticale richting, en is wat dat betreft meer in overeenstemming 
met de meetresultaten. Mogelijk leiden grotere vervormingen van de tunnelbuis bij de metingen 
en het 2D vlakke rek model, tot grotere horizontale trilsnelheden. In het 3D FEM model is de 
tunnel te zien een buis, die minder vervorming toelaat dan de ring uit het 2D vlakke rek model. 
In werkelijkheid bestaat de tunnel uit segmenten wat leidt ook tot een minder stijve tunnel dan 
de continue tunnelbuis uit het 3D FEM model.  
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7 Algemene evaluatie van 
trillingsprognoses en trillingsmetingen 

7.1 Berekende en gemeten admittantie 

7.1.1. Aanlegsituatie 
Bij de aanlegsituatie is voor de predictie een axisymmetrische benadering gekozen. De reden 
hiervoor was dat er in de aanlegsituatie slechts in geringe mate sprake zou zijn van een 
zogenaamde meewerkende lengte, omdat er dan geen inlay aanwezig is. Verder past het 
valgewicht (een puntbron) goed in een axisymmetrische benadering. De axisymmetrische 
benadering blijkt hier redelijk te voldoen. Aan de onderzijde van de tunnel is de berekende 
admittantie (verhouding trilsnelheid / belasting) iets groter dan de gemeten overdracht, en aan 
de bovenzijde van de tunnel is de berekende admittantie juist kleiner dan de gemeten waarden. 
 
Aan het maaiveld is de berekende verticale admittantie hoger dan de gemeten verticale 
admittantie. De berekende horizontale admittantie ligt wel vrij dicht in de buurt van de gemeten 
waarde. 
 
Uit een vergelijking tussen de berekende en gemeten admittaties blijkt dat een axisymmetrische 
berekening direct kan worden toegepast om de aanlegsituatie te modelleren. Er zijn geen 
correctiefactoren nodig die bijvoorbeeld het effect van de meewerkende lengte in rekening 
brengen.  
 
De axisymmetrische benadering blijkt geschikt om trillingsoverdracht vanuit de tunnel naar de 
omgeving te modelleren tijdens de aanlegsituatie. Dit kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor een 
trillingsprognose tijdens de bouwfase van de tunnel. 

7.1.2. Eindsituatie axisymmetrisch 
Voor de registratie punten aan de onderzijde van de tunnel liggen de axisymmetrische resultaten 
vrij dicht bij de meting. De registratie punten aan de bovenzijde van de tunnel worden in de 
axisymmetrische berekening overschat ten opzichte van de meting. 
 
Aan het maaiveld is er voor de verticale richting een redelijke overeenkomst tussen meting en 
berekening. De horizontale berekende admittantie is juist aanmerkelijk lager dan de horizontale 
gemeten waarde. 
 
Uit een vergelijking tussen de berekende en gemeten admittaties blijkt dat er geen 
correctiefactoren nodig zijn die bijvoorbeeld het effect van de meewerkende lengte in rekening 
brengen.  
 
De axisymmetrische benadering minder geschikt om de eindsituatie te modelleren vanwege de 
matige overeenkomst tussen de overdrachtsverhoudingen van de verschillende meetpunten, ten 
opzichte van de metingen. 

7.1.3. Eindsituatie vlakke rek 
De registratie punten in de tunnel liggen zowel in radiale als in tangentiële richting redelijk dicht 
bij de gemeten waarden.  
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Aan het maaiveld is er voor de verticale richting een redelijke overeenkomst tussen meting en 
berekening. De horizontale berekende admittantie is juist aanmerkelijk lager dan de horizontale 
gemeten waarde. 
 
Belangrijk bij de vlakke rek berekening is een goede bepaling van de meewerkende lengte. De 
meewerkende lengte is in dit geval bepaald aan de onderzijde van de tunnel. Uit de gevonden 
overeenkomst tussen meting en berekeningen blijkt dat dit een goede keuze is. 
De overeenkomst tussen meting en berekeningen is bij de vlakke rek berekeningen iets  beter 
dan bij de axisymmetrische berekeningen. Voor een tunnel met inlay kan blijkbaar beter een 
vlakke rek model dan een axisymmetrisch model gebruikt worden. 
 
De vlakke rek benadering blijkt geschikt om trillingsoverdracht vanuit de tunnel naar de 
omgeving te modelleren tijdens de eindsituatie.  
 

7.1.4. Eindsituatie L400 
Van alle predicties wijkt de L400 predictie het meest af van de metingen. De admittantie als 
functie van de frequentie vertoont grotere pieken en dalen dan zowel de metingen als de eindige 
elementenpredicties. Binnen de tunnel is de L400 admittantie over het algemeen hoger dan de 
gemeten admittantie en de FEM admittantie, en buiten de tunnel is de L400 admittantie juist 
lager dan de gemeten admittantie en de FEM admittantie. 
 
Vanwege de optredende verschillen tussen de L400 predictie en de exciatiemetingen, is er voor 
gekozen om de L400 resultaten niet te vergelijken met de gemeten trillingen van treinverkeer 
door de Botlekspoortunnel.  
 
Het L400 model is minder geschikt om de trillingsoverdracht vanuit de tunnel naar de omgeving 
te bepalen. 

7.2 Berekende en gemeten invloedslengte tunnel 

Met een 3D statisch model is de invloedslengte van de tunnel bepaald voor de eindsituatie. Met 
de excitatiemetingen is zowel in de aanlegsituatie (zonder inlay) als in de eindsituatie 
geprobeerd experimenteel de invloedslengte te bepalen. De experimentele bepaling is alleen 
gelukt voor de aanlegsituatie. Een directe vergelijking van het berekeningsresultaat met de 
meting is daardoor niet mogelijk.  
 
Wel is gebleken dat de admittantie bepaald met het 2D vlakke rek model een vrij goede 
overeenkomst vertoont met de gemeten admittantie van de excitatiemetingen. Dit is een 
aanwijzing dat de gehanteerde invloedslengte uit het 3D statisch model een goede keuze is 
geweest, aangezien de 2D vlakke rek admittantie op deze invloedslengte gebaseerd is. 

7.3 Berekende en gemeten trillingen van treinverkeer 

7.3.1. 2D FEM predictie 
De voorspelde trilsnelheden met het 2D axisymmetrisch en 2D vlakke rek FEM model liggen op 
maaiveld in de buurt van de maximaal gemeten waarden. Wat betreft de relatie tussen het 
trillingsniveau en de afstand tot de tunnelas, geeft de 2D vlakke rek berekening een beeld dat 
beter met de metingen overeenkomt dan de 2D axisymmetrische berekeningen 



  Dynamisch gedrag Botlekspoortunnel 

25 
 

 
Spectraal zijn er verschillen tussen de 2D FEM predictie en de metingen. De gemeten piek in het 
spectrum bij circa 40Hz is niet voorspeld met de 2D FEM predictie. Dit heeft waarschijnlijk te 
maken met het gehanteerde L400 bronmodel voor een ertstrein. In het spectrum van de 
opgelegde belasting (Figuur 4-4) is ook geen piek in de buurt van 40Hz te herkennen. Ook bij 
lage frequenties onder 10Hz is er geen overeenkomst tussen de gemeten en berekende pieken in 
het spectrum.  De pieken bij lage frequenties onder 10Hz zijn direct te relateren aan het 
belastingsspectrum. 
 
Voor de prognose van het trillingsniveau tijdens een treinpassage geeft het L400 bronmodel in 
combinatie met de 2D FEM predictie een redelijk beeld. Voor de prognose van het 
trillingsspectrum is het L400 bronmodel minder geschikt. 
 

7.3.2. 3D FEM postdictie 
De absolute trillingsniveaus van de postdictie zijn vergelijkbaar met de gemiddeld gemeten 
trillingsniveaus. Wat betreft de relatie tussen het trillingsniveau en de afstand tot de tunnelas, 
geeft de 3D FEM postdictie een beeld dat overeenkomt met de metingen. In vergelijking met de 
metingen zijn de berekende trilsnelheden in de horizontale richting aan de lage kant ten 
opzichte van de verticale trilsnelheden. 
 
Spectraal is er een goede overeenkomst tussen de berekende en gemeten pieken bij circa 4 en 
10 Hz. Ook is er zowel in de metingen als in de berekeningen een piek te herkennen bij circa 40 
Hz. In de berekeningen heeft de piek bij 40 Hz echter een lagere amplitude dan bij de metingen. 

7.4 Locatie en functioneren van meetpunten 

7.4.1. Meetpunten tunnel 
De meeste meetpunten in de tunnel hebben goed gefunctioneerd. De meetpunten in de tunnel 
hebben tijdens de overdrachtsmetingen in 2002 [ref 6] informatie gegeven over het dynamisch 
vervormingsgedrag van de tunnel, en de plaats van waaruit de meeste trillingen worden 
uitgestraald. Ook waren de meetpunten in de tunnel geschikt om overdrachtsverhoudingen te 
bepalen tussen tunnel en maaiveld.  
 
Tijdens de metingen met treinverkeer bleek uit de meetpunten in de tunnel dat de optredende 
piek bij circa 40-60 Hz al in de tunnel aanwezig is, en daarmee een broneffect is. De 
meetresultaten van de meetpunten op de tunnelwand tijdens treinpassages hebben niet altijd 
goed gefunctioneerd, en liepen sterk uiteen. Hierdoor bleken deze meetresultaten niet geschikt 
voor het bepalen van het vervormingsgedrag van de tunnel tijdens treinpassages. 

7.4.2. Meetpunten op maaiveld 
De meetpunten op maaiveld hebben steeds goed gefunctioneerd, en leveren informatie over het 
trillingsniveau op maaiveld tijdens treinverkeer door de tunnel.  

7.4.3. Meetpunten paalpunten en paalkoppen 
De meetpunten op de paalkoppen hebben niet altijd goed gefunctioneerd. Trillingen op de 
paalpunt vertoonden de beste overeenkomst met trillingen op pleistoceenniveau, en trillingen 
op de paalkop vertoonden de beste overeenkomst met trillingen op maaiveldniveau. Zowel bij de 
paalpunt als bij de paalkop was het trillingsniveau wel lager dan in de nabijgelegen bodem. 
Trillingen van de paalpunt worden niet rechtstreeks naar boven overgedragen. Vooral in de 
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laterale richtingen treden er over het gehele beschouwde frequentiegebied van 1-80 Hz 
aanzienlijke verschillen op tussen paalkop en paalpunt. In de axiale richting is er alleen 
laagfrequent (ca. 4 Hz) enige overeenkomst tussen de paalkop en de paalpunt. 
 
De overdrachtsmetingen van 2002 [ref 6] wijzen er op dat de invloed van paalfunderingen op het 
trillingsniveau in gebouwen gering is. Het betreft hier onbelaste palen. Bekend is dat belaste 
palen een ander gedrag kunnen vertonen dan onbelaste palen. De conclusies van de metingen 
op de paalkoppen en paalpunten kunnen daardoor niet rechtstreeks vertaald worden naar 
gebouwen. 

7.4.4. Meetpunten conussen 
De meetpunten op de conussen hebben niet altijd goed gefunctioneerd. De meetpunten op 
diepte waren vooral interessant om het verschil met het trillingsniveau op de paalpunten in kaart 
te brengen. Het trillingsniveau was bij de conussen hoger dan bij de nabijgelegen paalpunten op 
dezelfde afstand van de tunnelas. 
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8 Conclusie en aanbevelingen 

8.1 Conclusie  

Conclusies puntexciatie 2D modellen: 
− Voor een tunnel zonder inlay is er een vrij goede overeenkomst tussen de metingen en de 

resultaten van het axisymmetrische model 
− Voor een tunnel met inlay is er een vrij goede overeenkomst tussen de metingen en het 

vlakke rek model 
− Het L400 model vertoont vaak grote afwijkingen met zowel de metingen als de eindige 

elementen berekeningen 
 
Conclusies treinexciatie: 
− Het voorspelde trillingsniveau van de predictie met het axisymmetrisch model ligt op 

maaiveld in de buurt van de maximaal gemeten niveaus. Het trillingsniveau op maaiveld 
neemt in het axisymmetrisch model sneller af met de afstand tot de tunnelas dan uit de 
metingen volgt; 

−  Het voorspelde trillingsniveau van de predictie met het vlakke rek model ligt op maaiveld in 
de buurt van de maximaal gemeten niveaus. Het trillingsniveau op maaiveld neemt in het 
vlakke rek model vergelijkbaar met de metingen af met de afstand tot de tunnelas; 

− De berekende spectra met de 2D axisymmetrische en 2D vlakke rek predicties wijken af van 
de gemeten spectra. In het gemeten spectrum treedt een duidelijke piek op bij circa 40Hz, 
die niet in de predictie te herkennen is. 

− Het trillingsniveau van de 3D FEM postdictie is aan de lage kant ten opzichte van de 
gemeten trillingen. Het trillingsniveau op maaiveld neemt in het 3D FEM model 
vergelijkbaar met de metingen af met de afstand tot de tunnelas; 

− Het berekende spectrum van de 3D FEM postdictie vertoont een duidelijke piek bij circa 
40Hz, die ook in de metingen te herkennen is; 

− Het voorspelde trillingsspectrum van een treinpassage wordt voor een belangrijk deel 
bepaald door het bronmodel voor de treinbelasting. 

− Met een 2D vlakke rek model is een goede predictie van trillingen in de omgeving van een 
tunnel mogelijk. Voorwaarde hierbij is dat de invloedslengte goed bepaald is; 

− Met een 3D FEM model is ook een goede predictie van trillingen in de omgeving van een 
tunnel mogelijk. Een voordeel van de 3D FEM predictie is dat de invloedslengte niet apart 
bepaald hoeft te worden. Uit andere projecten is bekend dat bij trillingsreducerende 
maatregelen het effect van de 3e dimensie (langsrichting spoor) niet verwaarloosd kan 
worden. Een 3D FEM predictie heeft daarom de voorkeur. 

8.2 Aanbevelingen 

Voor het uitvoeren van trillingensmetingen bij tunnels zijn de volgende aanbevelingen van 
toepassing: 
− Vanwege de bepalende invloed van het bronmodel van de treinbelasting, bevelen we aan dit 

bronmodel te valideren voor tunnels. Dit kan aan de hand van de metingen bij de 
Botlekspoortunnel; 

− De snelheid van de treinen is niet geregistreerd, maar kan bepalend zijn voor het 
trillingsniveau en de plaats van pieken in het spectrum. We bevelen aan om in de toekomst 
bij een dergelijke meting ook de treinsnelheid te registreren; 
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− De aslasten van de bemeten treinen zijn niet bekend, maar zijn van invloed op het 
trillingsniveau. We bevelen aan om in de toekomst bij een dergelijke meting ook de aslasten 
en asconfiguratie vast te stellen; 

− In de toekomst adviseren we om bij dergelijke metingen de meetpunten op conussen en op 
onbelaste palen achterwege te laten. Meetpunten op diepte blijken relatief vaak 
verstoringen te vertonen, en leveren weinig aanvullende informatie op. 

− De meetpunten op de onbelaste palen gedragen zich mogelijk anders dan meetpunten op 
belaste palen. In toekomstige metingen bevelen we aan dit effect te onderzoeken. 

 
Er hebben geen diepgravende analyses plaatsgevonden op de meetdata van de treinpassages. Er 
valt nog meer uit de meetdata en prognoses te halen. Hierbij kan onder meer gedacht worden 
aan: 

• Bepaling overdrachten tijdens treinpassages: 
o meetpunten tunnel → meetpunten op maaiveld 
o meetpunten tunnel → meetpunten op diepte in de bodem 
o meetpunten op maaiveld → meetpunten paalkoppen 
o meetpunten op diepte in de bodem → meetpunten paalpunten 

• Vergelijking van belastingsspectra op de bodem gebruikt bij trillingsprognoses 
• Vergelijken van overdrachten numeriek: 

o gemeten overdracht valproeven t.o.v. gemeten overdracht treinpassages 
o berekende overdracht treinpassages t.o.v. gemeten overdracht treinpassages 

• Bepaling van snelheden en aslasten uit beschikbare meetdata 
 
Ten aanzien van het maken van trillingspredicties bij tunnels volgen uit dit onderzoek de 
volgende aanbevelingen: 

• De gehanteerde treinbelasting heeft een bepalende invloed op het uiteindelijke 
trillingsniveau. Hiervoor is een goede inschatting van de treinsamenstelling, belading, 
snelheid en spoorconstructie nodig; 

• De trillingsuitbreiding naar de omgeving kan zowel met een 2D als een 3D FEM 
prognose worden uitgevoerd. Een 3D FEM prognose heeft hierbij de voorkeur omdat 
daarvoor geen aparte inschatting van de invloedslengte nodig is. Een 3D FEM prognose 
is ook nodig bij eventuele trillingsreducerende maatregelen waarbij sprake is van 
spreiding in de lengterichting van de tunnel. Ten tijde van de uitgevoerde 2D FEM 
prognoses in het jaar 2000 leidde een 3D FEM prognose nog tot onpraktisch lange 
rekentijden van meerdere dagen vanwege de beperkte computercapaciteit. Momenteel 
is een 3D FEM prognose uit te voeren met acceptabele rekentijden.  

 
Verder is er een aantal aspecten waarvoor nader onderzoek gewenst is: 

• De invloed van de invoerparameters in de rekenmodellen op het resultaat van de 
prognoses; 

• De invloed van de verwaarlozing van de groutlaag rondom de tunnel. Hiervoor kunnen 
boorkernen door de tunnelsegmenten en de groutlaag in combinatie met 
laboratoriumproeven uitsluitsel geven. 
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Bijlage I  Samenvatting analyse meetresultaten 

Tabel 1 Meetresultaten maaiveld 

 
  
  

Snelheid [mm/s] Versnelling [m/s/s] 
 gemiddeld  

(standaard deviatie) 
maximale 
waarde 

gemiddeld (standaard 
deviatie) 

maximale 
waarde 

M1 Maaiveld 8 m 0.3 (0.1) / 0.3 (0.1) 0.4 / 0.7 0.1 (0.0) / 0.1 (0.0) 0.2 / 0.2 
M2 16 m 0.2 (0.1) / 0.4 (0.2) 0.4 / 0.9 0.1 (0.0) / 0.1 (0.1) 0.2 / 0.3 
M3 24 m 0.3 (0.2) / 0.4 (0.2) 0.7 / 0.9 0.1 (0.1) / 0.1 (0.1) 0.2 / 0.2 
C1 Pleistoceen 8 m 0.7 (0.6) / 0.3 (0.3) 1.9 / 1.1 0.1 (0.1) / 0.2 (0.1) 0.3 / 0.5 
C2 16 m 0.3 (0.2) / n.v.t. 0.9 / n.v.t. 0.0 (0.0) / n.v.t. 0.1 / n.v.t. 
C3 24 m 0.2 (0.1) / 0.1 (0.1) 0.4 / 0.3 0.1 (0.0) / 0.1 (0.0) 0.1 / 0.1 

*Verticaal/horizontaal ⊥ tunnelas 

Tabel 2 Meetresultaten palen 

 
  
  

Snelheid [mm/s] Versnelling [m/s/s] 
 gemiddeld  

(standaard deviatie) 
maximale 
waarde 

gemiddeld (standaard 
afwijking 

maximale 
waarde 

Pk1 Paalkop 8m 0.1 (0.0) / 0.2 (0.1) 0.1 / 0.4 0.0 (0.0) / 0.1 (0.1) 0.1 / 0.3 
Pk2 16 m 0.1 (0.0) / 0.2 (0.1) 0.2 / 0.5 0.0 (0.1) / 0.1 (0) 0.2 / 0.2 
Pk3 24 m n.v.t. / 0.2 (0.1) n.v.t. / 0.5 n.v.t. / 0.1 (0.1) n.v.t. / 0.3 
Pp1 Paalpunt 8m 0.2 (0.1) / 0.3 (0.2) 0.5 / 0.9 0.1 (0.1) / 0.2 (0.1) 0.4 / 0.5 
Pp2 16 m 0.1 (0.1) / 0.1 (0.1) 0.3 / 0.3 0.1 (0.1) / 0.1 (0.1) 0.3 / 0.4 
Pp3 24 m 0.1 (0.1) / 0.1 (0.1) 0.3 / 0.2 0 (0) / 0.1 (0) 0.1 / 0.1 

*Verticaal/horizontaal ⊥ tunnelas 

Tabel 3 Meetresultaten in tunnel 

  Hoek tunnelrand 
t.o.v. verticaal 
met klok mee 

Snelheid [mm/s] Versnelling [m/s/s] 
 gemiddeld  

(standaard deviatie) 
maximale 
waarde 

gemiddeld (standaard 
deviatie) 

maximale 
waarde 

V7 39°  0.5 (0.3) / n.v.t. 1.3 / n.v.t. 0.2 (0.1) / n.v.t. 0.5 / n.v.t. 
V1 90°  0.6 (0.4) / 1.0 (0.6) 1.5 / 2.5 0.5 (0.4) / 0.8 (0.5) 1.2 / 2 
V4 244°  0.9 (0.5) / 1.9 (1.5) 1.9 / 5.7 0.7 (0.4) / 1.1 (0.7) 1.4 / 2.2 

V5 
296°  0.9 (0.6) / 0.8 (0.4) 2.4 / 1.6 

0.4 (0.3) / 0.4 
(0.2) 1.2 / 0.8 

V6 
347°  n.v.t. / 0.7 (0.4) n.v.t. / 1.5 n.v.t. / 0.4 (0.3) 

n.v.t. / 
1.1 

Tangentieel/radiaal 
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Tabel 4 Modelleringresultaten bij passage van een trein (Axi-Symmetrisch) 

 

Tabel 5 Modelleringsresultaten bij passage van een trein (Vlakke rek) 

 

Tabel 6 Modelleringsresultaten bij passage van een trein (SRM-T) 

 maaiveld 

afstand / snelheid 1) 

[mm/s] 

versnelling 1) 

[m/s2] 

  8 m  
16 m  
24 m  

0,26/0,25 
0,44/0,27 
0,48/0,22 

 

0,038/0,04
6 
0,045/0,04
7 
0,058/0,03
4 

 

1) - verticaal / horizontaal ⊥ tunnelas 

2) - afstanden langs maaiveld en Pleistoceen; hoek langs tunnelrand 

 

afstand [m] snelheid [mm/s] versnelling [m/ŝ 2] snelheid [mm/s] versnelling [m/ŝ 2] hoek [° ] snelheid [mm/s] versnelling [m/ŝ 2]
ver t hor i ver t hor i ver t hor i ver t hor i ver t hor i ver t hor i

0 0.96 0.00 0.12 0.00 22.5 9.79 1.94 3.29 2.30
5 0.89 0.30 0.11 0.04 45 3.48 2.28 1.27 1.47

10 0.76 0.47 0.10 0.07 1.48 0.60 0.26 0.14 67.5 2.65 2.03 1.09 1.06
15 0.69 0.59 0.08 0.07 0.94 0.41 0.14 0.12 90 2.56 0.86 0.90 0.70
20 0.68 0.67 0.07 0.07 0.85 0.34 0.10 0.07 112.5 2.42 0.44 0.75 0.60
25 0.68 0.60 0.07 0.05 0.65 0.30 0.07 0.05 135 2.38 0.34 0.98 0.85
30 0.46 0.62 0.04 0.05 0.52 0.24 0.05 0.03 157.5 2.48 0.25 1.14 0.81

180 2.67 0.00 3.76 0.00

maaiveld pleistoceen tunnelrand

afstand [m] snelheid [mm/s] versnelling [m/2^2] snelheid [mm/s] versnelling [m/2^2] hoek [° ] snelheid [mm/s] versnelling [m/2^2]
ver t hor i ver t hor i ver t hor i ver t hor i ver t hor i ver t hor i

0 0.62 0.00 0.04 0.00 22.5 2.04 0.29 0.43 0.21
5 0.60 0.48 0.05 0.06 45 1.12 0.81 0.26 0.22

10 0.62 0.72 0.06 0.08 0.68 0.69 0.09 0.10 67.5 0.79 1.38 0.16 0.34
15 0.56 0.73 0.05 0.07 0.62 0.48 0.07 0.09 90 0.75 1.08 0.18 0.19
20 0.52 0.61 0.05 0.07 0.65 0.45 0.06 0.05 112.5 0.77 0.70 0.18 0.16
25 0.44 0.58 0.05 0.07 0.56 0.33 0.05 0.03 135 0.69 0.37 0.16 0.14
30 0.47 0.63 0.04 0.06 0.55 0.31 0.05 0.03 157.5 0.53 0.09 0.16 0.17

180 0.59 0.00 0.19 0.00

maaiveld pleistoceen tunnelrand
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Bijlage II meetsessie 1, passage 13 

 
De grafieken zijn tertsbandspectra die genormeerd zijn naar RMS waarden (mm/s).  

Ch no. Lokatie MeetRi Ch no. Lokatie MeetRi
1 Tunnel V1 X axiaal 37 Conus P2   B Z
2 Y tang. 38 Y
3 Z radiaal 39 X
4 Tunnel V4 X axiaal 40 Conus P3    C Z
5 Y tang. 41 Y
6 Z radiaal 42 X
7 Tunnel V5 X axiaal 43 Paalpunt P1 X
8 Y tang. 44 Y
9 Z radiaal 45 Z

10 Tunnel V6 X axiaal 46 Paalpunt P2 X
11 Y tang. 47 Y
12 Z radiaal 48 Z
13 Tunnel V7 X axiaal 49 Paalpunt P3 X
14 Y tang. 50 Y
15 Z radiaal 51 Z
16 Paal kop P1 Z
17 Y
18 X
19 Maaiveld P1 Z
20 Y
21 X
22 Paal kop P2 Z
23 Y
24 X
25 Maaiveld P2 Z
26 Y
27 X
28 Paal kop P3 Z
29 Y
30 X
31 Maaiveld P3 Z
32 Y
33 X
34 Conus P1  A Z
35 Y
36 X
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Bijlage III Meetsessie 4, passage 10 

 
*De sensoren 7, 11, 15 en 57 functioneerde niet correct.  
De grafieken zijn tertsbandspectra die genormeerd zijn naar RMS waarden (mm/s). 
 

Ch no. Lokatie MeetRi Ch no. Lokatie MeetRi
1 Tunnel V1 X, axiaal 37 Conus P2   B Z
2 Y, tang. 38 Y
3 Z, radiaal 39 X
4 Tunnel V4 X, axiaal 40 Conus P3    C Z
5 Y, tang. 41 Y
6 Z, radiaal 42 X
7 Tunnel V5 X, axiaal 43 Paalpunt P1 X
8 Y, tang. 44 Y
9 Z, radiaal 45 Z

10 Tunnel V6 X, axiaal 46 Paalpunt P2 X
11 Y, tang. 47 Y
12 Z, radiaal 48 Z
13 Tunnel V7 X, axiaal 49 Paalpunt P3 X
14 Y, tang. 50 Y
15 Z, radiaal 51 Z
16 Paal kop P1 Z 52 Conus 1 Deltares Z
17 Y 53 Conus 1 Deltares Y
18 X 54 Conus 1 Deltares X
19 Maaiveld P1 Z 55 Conus 2 Deltares Z
20 Y 56 Conus 2 Deltares Y
21 X 57 Conus 2 Deltares X
22 Paal kop P2 Z 58 Conus 3 Deltares Z
23 Y 59 Conus 3 Deltares Y
24 X 60 Conus 3 Deltares X
25 Maaiveld P2 Z 61 Cunus 1 Fugro Z
26 Y 62 Cunus 1 Fugro Y( // Tunnel)
27 X 63 Cunus 1 Fugro X (┴ Tunnel)
28 Paal kop P3 Z 64 Cunus 2 Fugro Z
29 Y 65 Cunus 2 Fugro Y( // Tunnel)
30 X 66 Cunus 2 Fugro X (┴ Tunnel)
31 Maaiveld P3 Z 67 Cunus 3 Fugro Z
32 Y 68 Cunus 3 Fugro Y( // Tunnel)
33 X 69 Cunus 3 Fugro X (┴ Tunnel)
34 Conus P1  A Z
35 Y
36 X
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Figure 1 – Overview of the FEM model. 

The majority of the damping is own to geometrical attenuation. The material damping 

is modelled by means of the Rayleigh damping (C), whereas the damping matrix is 

built by combining the mass (M) and stiffness matrix (K), as follow: 
,KMC βα += (1) 

in which α  and β  represent the Rayleigh parameters and are defined such that for the 

frequencies of 1 and 30 Hz, the damping corresponds to 2 % of the critical damping.  

The size of the model is reduced by making use of symmetry conditions, the 

boundaries along the symmetry plan being fixed on the perpendicular direction of the 

plane and free on the other directions. 

3 PULSE RESPONSE OF THE GROUND 

The vertical velocity of several points located in the field at different distances from 

the tunnel is presented in Figure 2. The results show that for the points placed at the 

same depth as the tunnel (a) the maximum peak velocity decreases as the distance 

towards the tunnel grows. The same does not apply at the surface level (b), where 

initially the response increases with the distance to the tunnel (between 8 and 16 m), 

starting afterwards, to reduce with distance (between 16 and 24 m). This is due to the 

conical shape of the wave propagation, as can be found in Figure 3. In this figure the 

tunnel is placed at 35 m, and the dispersive character of the soil is visible for the top 

layers (between 0 and 30 m). 

Figure 4 shows the response at the surface for two alignments parallel to the tunnel. It 

show the three-dimensional effect of the wave propagation. For the alignment located 

at surface a bigger area is disturbed by the wave propagation, due to the higher 

distance to the load source.  
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(a) 

(b) 

Figure 2 – Vertical displacement due to the pulse load for: (a) points located at the same depth as the centre 

of the tunnel and (b) at the surface. 

Figure 3 – Ground displacement for a section located at 8 m from the source load. 
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(a) (b) 

Figure 4 – Displacement along two alignments parallel to the tunnel: (a) at the same depth as the tunnel 

and (b) at surface level. 

4 EFFECT OF TRAIN TRACK INTERACTION 

The effect of the train interaction is evaluated by computing the response with TRINT 

and making the convolution with the impulsive response obtained through FEM. For 

the TRINT analysis the track model is presented in Figure 5, and the adopted 

parameters in Table 2.  

Figure 5 – Model for the track. 

Table 2 – Track parameters. 

Parameter Value 

EI1 [N.m
2
] 6109334.8 ×

m1 [kg.m
-1

] 8.108

k1 [N.m
-1

] 810128.9 ×

c1 [N.s.m
-1

] 5104×

M4 [kg] 280

k4 [N.m
-1

] 8106.3 ×

c4 [Ns.m
-1

] 4104.16 ×

EI3 [N.m
2
] 71050.7 ×

m2 [kg.m
-1

] 11135

k2 [N.m
-1

] 810119.1 ×

c2 [N.s.m
-1

] 51002.8 ×
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Figure 6 shows the effective velocity, as defined in [6], for two points located at 16 m 

from the tunnel, during the passage of a Cargo train at 40 km/h. Table 3 contains the 

effective velocity for several points of analysis and two different train speeds (40 and 

80 km/h). The trains speed is found to have a strong influence in the results. 

(a) 

(b)

Figure 6 – Vertical displacement due to the passage of a Cargo train at 40 km/h for: (a) point located at the 

same depth as the centre of the tunnel and (b) at the surface – distance from the tunnel 16 m. 
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Table 3 – Effective velocity (Veff) during the passage of a Cargo train. 

Distance [m] Veff [mm.s
-1

]

Cargo 40 Cargo 80

Tunnel depth Surface level Tunnel depth Surface level

8 0.22 0.031 0.74 0.13 

16 0.22 0.046 0.60 0.14 

24 0.18 0.059 0.53 0.16 

Comparison with experimental data 

The numerical methodology presented in the previous section is compared with 

available experimental data. Figure 7 presents a comparison between the numerical 

and the experimental results, for a point located at surface, 16 m away from the tunnel, 

in both time and frequency domains. The numerical simulation corresponds to a 

Locomotive travelling at 40 km/h. This train passage was selected, due to the 

following: 

- Since the presence of noise in the signal is significant, the number of coaches cannot 

be assessed. Therefore it is easier to compare a single locomotive passage; 

- Among the different locomotive passages that were recorded, it was chosen the one 

where the signal to noise ratio was higher (thus less noise in the signal), and the train 

speed could be evaluated. This was made by comparing the cross-correlation between 

the devices located at the surface (M1/PK1; M2/PK2; M3/PK3 ). If the time difference 

between the three was constant, the train speed was reliable. 

The time history result shows a fair agreement. The velocity pattern is similar as well 

as the peak values. In the frequency domain the agreement between both results is 

poor. This is related with the fact that the train type, and its characteristics, as well as 

the train speed, and axle loads are unknown. The correct quantification of these 

parameters is of major importance for the prediction of the vibration level. 

Additionally, due to the low magnitude of the vibration, the signal to noise ratio is 

high, which complicates the processing and increases the errors, of the experimental 

data. 

Figure 8 presents the effective velocity, and again a reasonable agreement between the 

two results is found. It is believed that the effective velocity is a good measure of the 

accuracy of the calculation since it is an averaged result, and hence factors such as 

noise and irregularities become less important. From this figure it can be concluded 

that, though the numerical analysis does not match perfectly the experimental results, 

the general pattern of the response, as well as the magnitude are reasonably captured 

by the numerical analysis. 
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(a) 

(b) 

Figure 7 – Response at surface level during the passage of a Cargo train at 40 km/h: (a) time and (b) 

frequency domain (1/3 octave band) – distance from the tunnel 16 m.

Figure 8 – Effective velocity at surface level during the passage of a Cargo train at 40 km/h – distance from 

the tunnel 16 m. 
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Bijlage V Tertsbandspectra 

In de volgende 6 figuren zijn de tertsbandspectra gegeven. De maximale, gemiddelde en 
minimale tijdens de metingen. Het resultaat axiaal symmetrisch en Plain Strain model van 
Movares. Tenslotte is tevens het resultaat van het TNO model toegevoegd. De aangegeven 
afstanden komen niet altijd exact overeen met de afstanden die voor de modellen en metingen 
zijn genomen. 
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Wie 

Het COB is een netwerkorganisatie, een stichting waaraan inmiddels 

meer dan vijftig partijen zijn verbonden die allen te maken hebben 

met ondergronds bouwen en ondergronds ruimtegebruik. Het 

netwerk omvat onder andere ingenieursbureaus, bouwbedrijven, 

overheden en kennisinstituten. Gezamenlijk zorgen zij ervoor dat 

vraagstukken effectief en preconcurrentieel opgepakt worden. De 

ontwikkelde kennis is van iedereen, voor iedereen. 

 

Wat en Hoe 

Het COB verzamelt, ontwikkelt en ontsluit kennis over ondergronds 

ruimtegebruik. Dat gebeurt door voortdurend te inventariseren welke 

vragen er leven in het netwerk en de Nederlandse samenleving. 

Vervolgens initieert en begeleidt het COB projecten die bijdragen aan 

het oplossen van dat gezamenlijk geconstateerd maatschappelijke 

probleem. De brede samenstelling van werkgroepen zorgt ervoor dat 

alle relevante aspecten van een probleem aan bod komen.  

 

De participanten binnen het COB zijn geen concurrenten, maar 

werken samen aan een oplossing. Het resultaat wordt gedeeld in het 

netwerk, door het vast te leggen in publicaties en te presenteren op 

bijeenkomsten, binnen opleidingen, op de website en in het blad De 

Onderbouwing. Het meedoen is echter op zichzelf al een van de 

krachtigste vormen van kennisontwikkeling en -verankering. 

 

 

 

 

 

 

Waarom 

De visie van het COB is dat ondergronds ruimtegebruik een essentiële 

bijdrage levert aan een mooi, leefbaar en duurzaam Nederland. 

Ondergronds bouwen creëert waarde. Het COB wil daarom een 

positief ontwikkelingsklimaat creëren voor ondergronds 

ruimtegebruik, zodat het benutten van de bodem een logisch 

onderdeel wordt van gebiedsontwikkeling. De kosten van ondergronds 

bouwen schrikken vaak af, maar op het gebied van duurzaamheid, 

ruimte en kwaliteitsverbetering, is de winst groot. 

 

Waar 

Daar waar het netwerk is, is het COB. Onderzoeken sluiten vaak aan bij 

bouwprojecten in voorbereiding of uitvoering, omdat de nadruk ligt op 

kennisontwikkeling en toepassing in de praktijk. Dat betekent dat het 

COB altijd bij projecten in de buurt is. Er is wel een hoofdkwartier. In 

Gouda bevinden zich de stafafdelingen waar u terecht kunt voor 

informatie. Ook kunt u onze website bezoeken: www.cob.nl  

 
 

 
 

http://www.cob.nl/�
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