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Trillingshinder door exploitatie van railinfrastructuur

  Samenvatting

Het onderwerp ‘vermindering van hinder door laagfrequente trillingen bij goederen-
vervoer over het spoor’ is in 2010 geplaatst op de Kennisagenda van het COB, 
 Rijkswaterstaat en ProRail. Dit mede dankzij een inventarisatie van het COB (in overleg 
met Rijkswaterstaat en ProRail) over de knelpunten op het terrein van infrastructuur en 
ondergronds bouwen.

Trillingshinder bij goederenvervoer is een prioriteit op de Kennisagenda en daarom 
in  november 2010 bij het COB-Technologiesymposium 'op een zeepkist verkondigd'. 
 Tijdens deze zeepkisttoespraak door ir. Hielke Zandberg van ProRail, konden participanten 
van het COB aangeven of zij wilden bijdragen aan de ontwikkeling van oplossingen voor 
deze vorm van trillingshinder. Met de belangstellenden is op 25 maart 2011 een eerste 
workshop gehouden, waarbij we dieper op het onderwerp ingingen, zinvolle adviezen 
verzamelden en conclusies trokken voor een vervolgtraject.

Een van de conclusies daarbij was dat de trillingsproblematiek meer vanuit de kennis van 
het systeem moet worden aangepakt. Dit kwam mede voort uit de ervaringen  opgedaan 
in de COB-onderzoeken in het kader van L400 en het Delft-Clusteronderzoek van 
 commissie TC131. Daaruit bleek dat om verder te komen een systeemgerichte aanpak 
noodzakelijk is. Op basis van daarvan heeft het COB commissie T130 ingesteld, om in 
overleg met ProRail de voorgestelde ideeën nader uit te werken. 

Vanwege de verschillende invalshoeken schakelde het COB vanuit haar netwerk de hulp 
in van kennisinstituten Deltares, TNO en TU Delft. Vanuit de Universiteit Leiden kreeg het 
COB hulp van prof. Pieter Jan Stallen, vanwege zijn sociaalpsychologische kennis op het 
gebied van hinder. Hinder is tenslotte ‘beleving’, een wezenlijk psychologisch fenomeen 
waarin sociale factoren een grote rol spelen zoals de mate van vrijwilligheid, ernst van het 
(tijdelijk) verlies van waarden en respect. Ook hangt trillingshinder samen met de mate 
waarin het leidt tot onderbreking van een activiteit, zoals telefoneren of televisie kijken.

Het werk van de commissie heeft in de loop van 2011 geleid tot een conceptvoorstel voor 
aanvullend onderzoek c.q. ontwikkelingen, met de volgende hoofdonderdelen: 

1. duidelijkheid t.a.v. te volgen procedures. 
2. aanscherping van de regelgeving bij trillingsbeoordeling. 
3. verbetering van trillingsdiagnose; met drie deelvoorstellen. 
4. opstellen van een gevalideerde maatregelcatalogus. 
5. inbreng van niet-trillingsfactoren vanuit de gammawetenschappen. 

 
In de inleiding licht de commissie de achtergronden en doelstelling van de opdracht toe. 
Het projectvoorstel (hoofdstuk 2) is gebaseerd op een meer diepgaande analyse van de 
huidige kennis van zaken op het gebied van trillingshinder, waarvoor op deelterreinen 
de bijdragen van de verschillende kennisinstituten zijn opgesteld. In hoofdstuk 3 vindt 
u een samenvatting van de deelbijdragen en in hoofdstuk 4 de volledige state-of-the-art 
rapportages van de kennisinstituten. 
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Het projectvoorstel is op 3 november 2011 besproken, tijdens een workshop van de 
commissie en de participanten van het COB. Daarbij hebben de workshopdeelnemers 
hun voorkeur voor de verschillende deelvoorstellen kenbaar gemaakt. Het verslag van 
de workshop van 3 november is als bijlage bij dit rapport gevoegd. Door de workshop-
deelnemers zijn met name de projectonderdelen 1, 2 en 3c als prioriteit aangemerkt.  
Dit betreft: 
1. Het ontwikkelen van een richtlijn voor trillingen bij procedures en bij besluitvorming.
2. Het verbeteren van de regelgeving door vernieuwing van de huidige SBR. Het gaat 

dan met name om de overgang van streefwaarden naar grenswaarden. Verder wordt 
geadviseerd om bij de normstelling over te gaan op een methodiek waarbij wordt 
beoordeeld op grenswaarden aan de fundering van gebouwen.

3. Het afmaken van het standaardrekenmodel, de SRM-t.

Deze drie voorstellen illustreren het streven van de beroepspraktijk naar duidelijkheid, 
ofwel het wegnemen van onzekerheid over de wijze waarop de beroepspraktijk deze 
 problematiek kan aanpakken. Dit terwijl onzekerheid met betrekking tot de voorspelbaar-
heid en de effectiviteit van de maatregelen nu juist bepalend zijn voor de huidige praktijk.

Tijdens de workshop is naast het toekennen van prioriteiten aan de deelvoorstellen, ook 
aandacht uitgegaan naar de inzet van niet-technische hulpmiddelen bij het oplossen 
van trillingsproblematiek. Zo is er gesproken over de inzet van Artificial Intelligence; wat 
bijvoorbeeld ook toegepast zal worden bij het deelvoorstel '(expert)database'. Het is de 
bedoeling om een expert-database te maken door een combinatie van casuïstiek en toe-
passing van 'neural networks'. Deltares heeft positieve ervaringen met deze systematiek 
opgedaan bij de bepaling van de heibaarheid van palen en het inbrengen van damwanden. 

Daarnaast is er gesproken over het onderscheid tussen trillingen en hinderbeleving. De 
rapportage van prof. Stallen leert dat de correlatie tussen trillingen en individuele hinder 
zwak is. Dat maakt ‘gemiddelde hinder’ in een populatie niet onbruikbaar, maar het 
betekent dat de zo geschatte ‘populatiehinder’ moet worden aangevuld met aandacht 
voor niet-trillingsfactoren en beter kan worden betrokken op gebiedsbepaalde trilling 
(trillingsniveau op fundering). Het is van belang om met het vernieuwen van de SBR hier-
mee rekening mee te houden. Hoewel tijdens de workshop weinig prioriteit werd gegeven 
aan niet-trillingsfactoren, moet bedacht worden dat hinder een ervaring is waarin sociale 
factoren een grote rol spelen. Daarom moeten we ons bij het ontwikkelen van oplossingen 
voor trillingshinder niet beperken tot alleen de technische oplossingen. 

Bij de uitvoering van de voorgestelde werkzaamheden in COB-verband is het gebruikelijk 
dat het COB bij haar participanten (kennisinstituten, ingenieursbureaus, adviseurs en 
aannemers) uitvraagt of zij belangstelling hebben om de voorgestelde werkzaamheden  
(al dan niet deels) uit te voeren. Daarnaast is het bij het COB gebruikelijk dat een 
 commissie met brede vertegenwoordiging vanuit de participanten wordt samengesteld. 
Zo garandeert het COB een kwaliteitstoets op de resultaten van het project en een breed 
draagvlak.

Het COB is ervan overtuigd dat een geïntegreerde uitvoering van dit programma ervoor 
zal zorgen dat de beleidsproblemen van het Ministerie van IenM en de (operationele) 
problemen van ProRail en haar omgeving -met betrekking tot trillingen bij de exploitatie 
van railinfrastructuur- in belangrijke mate zullen afnemen.
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Trillingshinder door exploitatie van railinfrastructuur

 1 Inleiding  

Bij spooruitbreidingsprojecten worden het Ministerie van I&M en ProRail in toenemende 
mate geconfronteerd met zorgen en (formele) bezwaren vanuit de omgeving over hinder-
beleving t.g.v. trillingen in gebouwen rondom het spoor. Voor MER’en, tracébesluiten en 
bij bestemmingsplanwijzingen is het essentieel dat ProRail een eenduidige onderbouwing 
kan geven van het al dan niet toepassen van trillingsreducerende maatregelen. In het  
kader van de bedrijfsstrategie van ProRail als professionele partij met een zorg- en 
informatieplicht naar de omgeving is dit ook steeds vaker noodzakelijk. Op dit moment 
ontbeert de spoorsector een uniform gedragen inzicht, evenals adequate kennis van 
de effecten en mogelijke maatregelen. Vooral bij spooruitbreidingsprojecten in (oude) 
binnen steden veroorzaakt dit extra inspanningen en projectrisico’s op aangaande  
ontwerp, voortgang en financierbaarheid van projecten. 

Bestaande technieken zijn beperkt in het nauwkeurig voorspellen van toekomstige 
 trillingsniveaus bij een gewijzigde spoorsituatie. Voor trillingshinder bestaat in Nederland 
nog geen wetgeving. De SBR-richtlijn die, bij gebrek aan andere normstelling, gebruikt 
wordt voor het beoordelen van trillingsniveaus is daarbij niet goed toegesneden op het 
beoordelen van toekomstige trillingshinder. De richtlijn ook geeft geen methodiek om 
maatschappelijke kosten en baten van trillingshinder daarbij mee te wegen. 

Met de implementatie van het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) moeten in korte 
tijd veel tracébesluiten worden opgesteld. PHS laat het treinverkeer toenemen en in twee 
corridors neemt het goederenrailverkeer toe. Met name de toename van de intensiteit 
en het verhogen van de rijsnelheid van het goederenrailverkeer zullen resulteren in 
een  toename van trillingen en navenante discussie opleveren. De onderzoekslast in de 
besluitvorming neemt daardoor toe. Het ontbreken van een afwegingskader bij trillings-
maatregelen maakt de motivatie in besluiten kwetsbaar voor vertraging door bezwaar 
en beroep. Het Ministerie van I&M en ProRail hebben daarom behoefte aan een betere 
voorspelbaarheid en beïnvloedbaarheid van omgevingstrillingen door spoorlijnen in 
exploitatie. Door een betere en meer onderbouwde aanpak gaat ProRail ervan uit dat 
besluitvorming omtrent de te nemen maatregelen meer transparant wordt en dat het 
maatschappelijk draagvlak toeneemt. 

Daarnaast heeft in 2010 de Tweede Kamer de minister verzocht wettelijke normen voor 
trillingshinder te ontwikkelen. In een antwoord hierop heeft de staatssecretaris van  
Infrastructuur en Milieu toegezegd onderzoek te laten verrichten naar verschillende 
aspecten van trillingshinder bij spoorwegen. Om een bijdrage te leveren aan dit proces 
heeft ProRail in samenwerking met het COB, de TU Delft, de kennisinstituten TNO en 
Deltares, en de Universiteit van Leiden gevraagd vanuit hun expertise tot een  
geïntegreerd verbetervoorstel te komen.

Uit de analyse van het consortium van COB, de universiteiten en de kennisinstituten 
komt naar voren dat voor het bereiken van verbetering extra onderzoek en ontwikkeling 
nodig is. Het resultaat van de studie van COB is een integraal programmavoorstel, dat 
bijdraagt aan een effectieve aanpak van trillingshinder, de besluitvorming vereenvoudigt, 
evenals de uitvoering van individuele projecten.
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Trillingshinder door exploitatie van railinfrastructuur

 2 Perspectief:  
  betere aanpak van trillingshinder

Dit hoofdstuk presenteert het geïntegreerde verbetervoorstel zoals dat is geformuleerd 
door de in COB-verband samenwerkende participanten, ter beantwoording van de door 
ProRail gestelde vragen.

De generieke (onderzoeks)doelstelling is samen te vatten in de volgende vijf subdoelen: 
1.  handvatten ontwikkelen om de omgang met trillingen in diverse stadia van 

 besluit vorming en procedures te verbeteren;
2.  beter vat krijgen op het concept trillingshinder; de relatie tussen fysische trillingen 

door spoorverkeer en daarvan ondervonden hinder;
3.  betere trillingsdiagnose mogelijk maken; 
4.  nagaan welke maatregelen mogelijk en wenselijk zijn om trillingsemissie en  

-overdracht te reduceren; 
5.  na gaan hoe de hinder beperkt kan worden aan de kant van de omgeving, i.e. met 

name niet technische ingrepen. 
6. Deze subdoelen worden hieronder puntsgewijs uitgewerkt.

 2.1 Betere omgang met trillingshinder in procedures en besluitvorming
Trekker: COB, consortium coördinator voor: TNO, Deltares, Universiteit Leiden,  

participanten van COB

Voorgesteld wordt, voortbouwend op eerdere bevindingen binnen BET-Verkeer, in COB-
verband een richtlijn op te stellen waarin wordt aangegeven op welke manier ten behoeve 
van het nemen van een tracébesluit in de achtereenvolgende en steeds concreter wordende 
fasen met trillingen en trillingshinder (cf. 2.2-2.5) zal worden omgegaan. Belangrijkste 
elementen voor deze richtlijn zijn de vastlegging van de uitgangssituatie, de identificatie 
van wenselijke en haalbare maatregelen en de op grond van een ALARA (of vergelijkbaar) 
keuzecriterium verwachte verbetering. Onder maatregelen wordt het samenhangend 
gebruik van instrumenten van zowel technische als communicatieve aard verstaan. Met 
‘verwachte verbetering’ wordt expliciet uitdrukking gegeven aan vereiste betrouwbaarheid 
en verminderde onzekerheid. De evaluatie van zo over de eerste 5 tracébesluiten  
gerealiseerde verbeteringen en opgedane ervaringen met bodemtrillingen en trillings-
hinder (breed: hinder en gezondheidseffecten) wordt als basis genomen voor een nadere 
wettelijke vastlegging van toelaatbare trillingsniveaus van externe aard. 

Aanpak trillingshinder op 5 gebieden:
•	 besluitvorming & procedures
•	 conceptuele inkadering 
•	 diagnose
•	 maatregelen
•	 omgeving
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 2.2 Beter vat op trillingshinder - conceptueel 
Trekker: COB, consortium coördinator voor: TU Delft, TNO, Universiteit Leiden,  

participanten van COB

Trillingshinder is een complex fenomeen waarin uiteraard de trilling als fysisch proces 
een belangrijke rol speelt, maar onvermijdelijk ook niet-trillingsfactoren. De koppeling  
van fysische parameters (dosis) aan hinder (effect) geeft bruikbare verbanden zolang  
wordt beseft dat er op bijna alle dosisniveaus grote individuele en situationele 
 hinder verschillen bestaan. De SBR-methodiek is een goede eerste benadering waarbij 
de daarbij gemaakte keuzes (inzake opgenomen parameters; streefwaarde i.p.v. grens-
waarde)  echter ‘in het veld’ te ver uit het zicht zijn geraakt. Voorgesteld wordt om dit per 
gebruikers groep specifiek te redresseren. Met het oog op voor de toekomst gewenste wet- 
en regelgeving wordt voorgesteld te onderzoeken (in aansluiting op onderzoeken  
 elders of lopende onderzoeken zoals Cargovibes) met welke extra parameters of 
 nuanceringen de dosis-effect relatie nog kan worden verbeterd en voor beleid beter 
bruikbaar kan worden gemaakt. Hierbij dient speciaal aandacht te worden gegeven aan 
de mogelijkheid toelaatbare trillingsniveaus (gerelateerd aan het percentage gehinderden  
door trillingen) te gaan formuleren als factor in gebiedskwaliteit, in geval van zowel 
bestaande als nieuwe situaties. Deze gebiedskwaliteit moet uitgewerkt worden in termen 
van aan gebiedsgrens (contouren) verwachte trilling aan de fundering. 

 2.3 Betere trillingsdiagnose 
Trekker: COB, consortium coördinator voor: TU Delft, Deltares, TNO, participanten van COB

Meten = weten. Om een diagnose en de aanpak aan de bron van concreet optredende of 
te verwachten trillingshinder rondom het Nederlandse spoor mogelijk te maken wordt 
voorgesteld een meetvoertuig te introduceren en te ontwikkelen. Een dergelijk meet-
platform zou in staat moeten zijn tot het proactief en locatiespecifiek voorspellen van 
treingeïnduceerde trillingen vanuit de baan. Ze zou gekoppeld kunnen worden aan de 
lopende ontwikkeling van een mobiel meetplatform door ProRail.

Voordelen van een dergelijk mobiel meetsysteem zijn de dekkingsgraad (het gehele door 
ProRail beheerde netwerk wordt afgedekt binnen een relatief kort tijdsbestek met een 
minimaal effect op capaciteit en beschikbaarheid), het feit dat geen instrumentatie van 
de baan nodig is en dat de meting volkomen niet-destructief is. Het meetplatform meet 
twee grootheden: de complexe dynamische stijfheid (impedantie) van het spoor (naar 
analogie met het Zweedse R(olling) S(tiffness) M(easurement) V(ehicle)), en de spoor-
geometrie in het kortegolfregime. 
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Trillingshinder door exploitatie van railinfrastructuur

De impedantie van baan en ondergrond is van belang voor het voorspellen van trein-
geïnduceerde trillingen, omdat zowel de stijfheid van het spoor als de energielekkage naar 
de omgeving worden gemeten, evenals langsvariaties in impedantie. Een  aanvulling of 
combinatie met georadar laat bovendien een koppeling toe met langsprofielen van bodem 
en baan, zodat inzicht ontstaat in welke bodemtypen gevoelig zijn voor welke typen trilling. 
De spoorgeometrie is van belang omdat oneffenheden het systeem van spoorbaan en 
rijdende trein systeem exciteren. De huidige door ProRail gecontracteerde geometrie-
meetsystemen omvatten niet de kortegolfgebreken (< 7 m), omdat deze voor comfort en 
gerelateerd liggingsonderhoud minder relevant zijn. Ze vormen echter meer dan de lange 
golven een bron van trillingsemissie vanuit de baan. 

Voor het ontsluiten, borgen en in de toekomst benutten van informatie en (empirische) 
kennis op gebied van trillingen wordt de ontwikkeling van een database aanbevolen. 
In deze expertdatabase worden, gekoppeld aan bijvoorbeeld GIS of een geografische 
beschrijving van het Nederlandse spoor, o.a. opgeslagen: in situ trillingsmetingen aan 
spoor, omgeving of bebouwing en overige locatiemetingen; gegevens inzake hinder-
beleving; meetdata uit de trein (geometrie, dynamische stijfheid, bodemprofielen); de 
koppeling met onderhoudsgegevens, modelberekeningen en historische data etc. wordt 
nagegaan. Door een database te gebruiken zijn alle resultaten ook voor navolgende 
tracébesluiten beschikbaar, zodat continuïteit van de beoordeling en onderbouwing van 
mogelijke maatregelen steeds beschikbaar is en actueel. Het vullen van de database moet 
gekoppeld worden aan de procedurele richtlijn onder subdoel 1 om te waarborgen dat dit 
vullen daadwerkelijk gebeurt en de database haar functie kan uitoefenen.

Voor het uitvoeren van global assessments en verkennend (desktop)onderzoek in het 
kader van tracébesluiten wordt aanbevolen het binnen BET Verkeer ontwikkelde SRM-T 
model uit te ontwikkelen, verder af te maken, als instrument voor ingenieursbureaus. De 
genoemde database, met metingen vanuit het meetplatform, en dit voorspellend model 
vullen elkaar aan: de database valideert het model, terwijl het model predicatief voor 
nieuwe situaties is. Op deze wijze wordt de betrouwbaarheid van voorspellingen verhoogd. 
De nu reeds in opdracht van ProRail periodiek uitgevoerde metingen van spoorgeometrie, 
met de gegeven beperking, kunnen daarnaast gekoppeld worden aan dit model in  
afwachting van de voorgestelde verbetering en dienst gaan doen in het kader van  
trillingsvoorspelling.  

 2.4 Betere trillingsbestrijding 
Trekker: COB, consortium coördinator voor: TU Delft, Deltares, TNO, participanten van COB

Binnen subdoel 3 wordt gestreefd naar het antwoord op de concrete vraag naar waar en 
met welke ernst (potentiële) trillingsemissie vanuit de baan naar de omgeving op-
treedt. Los van de detectie speelt de vraag hoe de optredende trilling bij de bron of bij de 
 overdracht, gedifferentieerd naar herkomst en oorzaak, aan te pakken. Hiervoor wordt 
aanbevolen een catalogus van maatregelen te ontwikkelen, gedifferentieerd naar de 
(mogelijke) oorzaken. Deze catalogus is te koppelen aan de database. De maatregelen 
betreffen de volgende generieke fysische principes: beïnvloeden of reduceren van de 
excitatie, (dynamisch) verstijven of aanpassen systeemeigenschappen, isoleren, dempen 
en afschermen.  
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Als oplossingsrichtingen zijn momenteel in beeld:
	– aanpassing exploitatie (aanpassing snelheidsregime, routering, rijtijden)
	– aanpassing materieel (materieel omloop, onderhoud)
	– aanpassing spoorgeometrie en spoorligging (lay-out, onderhoudsregime)
	– constructieve maatregelen in de bovenbouw van de baan  

(undersleeperpads, verschuimen ballast, verlijmen ballast, doorgaande ligger, 
railframe, afgeveerde spoorconstructie)

	– maatregelen in de onderbouw van de baan (bodemverbetering, palen, injectie, 
grouten, biogrout, geogrids)

	– afschermen in de bodem (sleuven, gevulde sleuven, schermen, diepwanden)
	– maatregelen in het bouwwerk (funderingsisolatie, constructieve aanpassingen)

 
Bij het uitwerken van de catalogus moet aandacht worden besteed aan alle voor de toe-
passing relevante aspecten, zoals effectiviteit, toelaatbaarheid (regelgeving en product-
specificaties), invloed onzekerheden, mogelijke modellering, bewezen praktijkresultaten, 
ruimtebeslag, type ondergrond, neveneffecten, uitvoerbaarheid, bouwmethodieken en 
life-cycle kosten. Dit betekent dat de catalogus een goede onderlinge vergelijkbaarheid 
van maatregelen mogelijk maakt en zich ontwikkelt tot een beslissingsondersteunend 
keuze-instrument.

 2.5 Betere hinderbeperking
Trekker: COB, consortium coördinator voor: Universiteit Leiden, TNO, Participanten van COB

In het voorkomen en bestrijden van negatieve (gezondheids)effecten van bodemtrilling 
zijn niettrillingsfactoren (NTF) van belang zoals communicatie met en informatie aan 
blootgestelden en manieren van omgaan met vrees voor schade. Aanbevolen wordt de 
ervaringen in deze opgedaan in projecten te inventariseren en evalueren: dit maakt NTF 
meer expliciet bruikbaar. Onderzocht moet verder worden welke rol partijen zelf - zoals 
vervoerders, ProRail, inspectie, gemeenten, vastgoedontwikkelaars - wanneer willen 
spelen om negatieve effecten van bodemtrillingen zo veel als redelijkerwijs mogelijk te 
voorkomen (zie ook sub 1). Zowel voor bestaande als nieuwe situaties zouden ALARA 
maatregelen moeten worden geïdentificeerd waarbij ook de hinderreducerende kracht 
van NTF wordt betrokken. Een laatste aanbeveling is tenslotte bonus-malussystemen te 
ontwikkelen ten behoeve van differentiatie in railtransportbeleid; dit sluit onderzoek in 
naar mogelijkheden voor een rol van derden/blootgestelden.
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 3 State-of-the-art in trillingshinder:  
  samengevatte deelbijdragen

In hoofdstuk 4 zijn de deelbijdragen van de TU Delft, de Universiteit Leiden en kennis-
instituten TNO en Deltares opgenomen, die hebben bijgedragen aan de ontwikkeling  
van het geïntegreerde voorstel in hoofdstuk 2 van dit rapport.

De TU Delft gaat diep in op het fenomeen omgevingstrilling als gevolg van rijdende 
 treinen, en beschrijft een aantal mechanismen en bronnen die een oorzaak voor trillingen 
vormen. Ze zijn van belang voor een juist begrip en interpretatie van wat aan de bron van 
hinder ligt.
 
Uit de rapportage van TNO komt naar voren dat het moeilijk is om praktijksituaties te ver-
algemeniseren. De mate waarin de trillingsopwekking van een trein afhankelijk is van de 
interactie met de baan en de ondergrond, en daartegenover de mate waarin de responsie 
van een trilling als deze bij een gebouw is aangekomen afhangt met de interactie met 
zijn fundering, maakt dat het geheel als één systeem moet worden benaderd. Doordat 
tot op heden vaak energie is gestoken in een component- of objectgerichte benadering 
blijkt het tot op heden lastig om in de praktijk trillingen vooraf goed te voorspellen. De 
bandbreedte is erg groot. Dat kan leiden tot desinvesteringen in de vorm van onvoldoende 
effectieve of overbodige maatregelen. Al eerder werd daarom in DC-COB verband een 
aanpak ontwikkeld die uitgaat van indeling van locaties in verschillende klassen en 
beoordeling door middel van een standaard rekenwijze, het zgn. standaardrekenmodel. 
Deze ontwikkeling is echter als systeem nog niet operationeel; het vergt nog een aan-
vullende investering om de systematiek te completeren, waarover in het navolgende meer.

Bij het nader classificeren van locaties en trajecten kan wellicht met vrucht gebruik 
worden gemaakt van een Zweedse ontwikkeling, zoals naar voren gebracht door TU Delft. 
Deze pleit voor de ontwikkeling van een speciaal geïnstrumenteerde trein met excitator, 
waarmee al rijdende op basis van de gemeten responsie op de trein; i.e. de impedantie  
tot een onderkenning kan worden gekomen van de ‘hotspots’ met betrekking tot 
trillings hinder in het spoornet. Dit meetplatform zou tevens de spoorgeometrie moeten 
meten, en dit met name in het kortegolfgebied. Daarnaast kan met deze meetrein ook 
een referentie kader worden ontwikkeld voor die situaties die als ‘goed’ moeten worden 
aangemerkt.

Deltares beschrijft wat de bijdrage kan zijn van een ervaringsdatabase en de inzet daarbij 
van zgn. ‘lerendesystemen’; een vorm van expertsystemen zoals het reeds bestaande 
GeoBrains. Deze ontwikkeling is onderdeel van de eerder genoemde ontwikkeling in 
DC-COB verband. Deze methode wordt nu al ingezet bij de beoordeling van heibaarheid, 
zowel van palen als ook van damwanden.

De combinatie van een meer uitgebreide ervaringsdatabase, een standaardrekenmodel  
(SRM-t) en een meetvoertuig dat onboard relevante meetdata verzamelt langs het  gehele 
netwerk kan belangrijk bijdragen tot een meer objectieve beoordeling van praktijk-
situaties waarin trillingshinder een rol speelt. 
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Zowel TNO, Deltares als de TU Delft gaan in op mogelijke maatregelen om trillingen te 
beperken, waarbij de TU Delft meer ingaat op concepten en werkingsprincipes van maat-
regelen, terwijl Deltares en TNO meer praktijkgericht zijn. De deelbijdragen beschrijven 
een serie van mogelijke maatregelen. Aanvullend op en in relatie tot de eerder voor-
gestelde ervaringsdatabase zou een uitvoerige scan op diverse aspecten kunnen worden 
gemaakt van de diverse maatregelen. Alle drie partijen pleiten hiervoor. 

Wanneer een objectief kader is ontwikkeld voor de beoordeling van bestaande situaties 
en/of de voorspelling van nieuwe situaties, blijft de vraag in hoeverre een trilling als hinder-
lijk moet worden aangemerkt; en nog verder, in welke gevallen de trilling als onacceptabel 
moet worden aangemerkt. De huidige beoordelingssystematiek gaat uit van de SBR-B 
beoordelingsrichtlijn. TNO beschrijft in meer detail de zwakten in de systematiek. 

Daar staat volgens de Universiteit Leiden tegenover dat de meeste trillingsparameters 
onderling zo sterk gecorreleerd zijn dat opname van een extra parameter de voorspelling 
van trillingshinder niet of nauwelijks verbetert. Ook de voor trillingshinder gebruikte  
SBR-parameter (maximale trillingssterkte) bevat enkele impliciete wegingen zoals voor 
de duur van blootstelling aan trilling (treinpassage). Een nieuwe parameterset zal daarom  
niet of nauwelijks tot betere voorspelling van de individuele kans op trillingshinder 
leiden. Om trillingen en trillingshinder te voorkomen is het beter (en nodig) de energie te 
steken in het beter en uniform uitleggen van de SBR getalswaarden voor toelaatbare  
trillingshinder, hun betekenis als streefwaarde (i.p.v. van als grenswaarde) en hun 
betekenis als indicator van gebiedskwaliteit middels het daar te verwachten percentage 
(ernstig) gehinderden. 

Over wat onder trillingshinder moet worden verstaan, merkt Leiden op dat verstoorde 
doelbereiking nog weinig als theoretisch uitgangspunt wordt genomen. Uiteindelijk 
gaat het om belangrijke activiteiten die worden bemoeilijkt of onmogelijk gemaakt: het 
verkopen van een huis zonder schade, ongestoord slapen, en dergelijke. Het feit dat 
een trilling voelbaar is, maakt nog niet dat er sprake is van hinder. Voor hinder zijn ook 
sociaal psychologische factoren van belang: de mate waarin partijen serieus, procedureel 
 consequent, fair en coherent met de problematiek omgaan. 

In de notitie van Leiden wordt besproken bij welk niveau een bepaald percentage van 
proefpersonen trillingshinder rapporteert, bij welk niveau slaapverstoring (bijv. extra 
ontwaakreacties) kan voorkomen en -aansluitend op het gestarte EU-onderzoek  
CargoVibes- in hoeverre hierbij van psychosomatiek sprake kan zijn.
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 4 Deelbijdragen participanten

 4.1 Fysica van omgevingstrillingen geïnduceerd door exploitatie 
  van railinfrastructuur

Notitie mei 2011 t.b.v COB/ProRail

Dr. ir. Michaël Steenbergen

Technische Universiteit Delft

Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen

Vakgroep Railbouwkunde

E-mail: M.J.M.M.Steenbergen@tudelft.nl

Tel: 015-2783385

1. Bronnen van trillingsemissie
Omgevingstrillingen in de buurt van spoorlijnen kunnen optreden als gevolg van diverse 
oorzaken. Het is van belang deze mogelijke oorzaken te onderkennen bij het kiezen van 
tracés of de toedeling van transporten in tonkilometers aan bepaalde trajecten, maar ook 
bij het ontwerpen van reducerende maatregelen bij omgevingshinder. In deze paragraaf 
wordt, zo beknopt mogelijk, nader ingegaan op de mogelijke bronnen van trillingsemissie 
vanuit spoorlijnen in exploitatie naar de omgeving.

Een spoorbaan is een hoofdzakelijk eendimensionaal georiënteerd systeem: de lengterichting 
– de geleide richting is dominant ten opzichte van de afmetingen van de dwarsdoorsnede. 
Dit systeem rust op een bodem, een essentieel driedimensionaal medium. De spoorbaan 
wordt belast in het zwaarteveld, loodrecht op haar hoofdrichting, door rijdende treinen.

Veronderstelt men een rechtlijnige, volkomen vlakke en in lengterichting invariante 
spoorbaan waarover een trein met constante snelheid (die kleiner is dan kritische golf-
snelheden van het systeem) rijdt, dan is een treinpassagier plaatsvast in een met de trein 
meebewegend referentiestelsel (een convectief assenstelsel). De reiziger ervaart geen 
trilling. Dit geldt echter niet voor een ontvanger op een vast punt langs de spoorbaan, 
in een plaatsvast assenstelsel, waarin het responsieveld onder de aslast, dat constant is 
in een convectief assenstelsel, als functie van de tijd passeert. Tijd en ruimte zijn hierin 
gekoppeld via de treinsnelheid. De omvang en amplitude van het responsieveld worden 
rechtstreeks bepaald door de grootte van de aslast.  
Een eerste bron van omgevingstrillingen is daarmee het feit zelf dat een trein beweegt 
ten opzichte van de omgeving. 

Een trein maakt op meer punten contact met de baan. Deze punten hebben een vaste 
ruimtelijke configuratie met daarin diverse periodiciteiten (as-afstand binnen draaistel; 
draaistelafstand binnen rijtuig; koppeling rijtuigen). In een convectief assenstelsel is 
hiermee sprake van een zich synchroon voortbewegende reeks puntbelastingen. Dit heeft 
geen gevolgen voor de treinreiziger, die geen trilling ervaart. In een vast assenstelsel 
langs de baan passeert echter in de tijd, sequentieel, een reeks responsievelden. In het 
frequentiebereik betekent dit een introductie van bepaalde frequenties en golflengten.
Een tweede bron van omgevingstrillingen is daarmee het feit dat de passerende trein de 
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infrastructuur belast in een bepaalde ruimtelijke configuratie met periodiciteiten. In de 
plaatsvaste responsie introduceert dit een set nieuwe frequentie-afhankelijkheden.

In het voorgaande is uitgegaan van een treinsnelheid die beneden kritische snelheden van 
baan en ondergrond lag. Dit is weliswaar doorgaans maar niet noodzakelijk het geval. Op 
slappe (veen)bodems, die bovendien niet homogeen zijn maar opgebouwd uit lagen of 
‘schollen’ met variërende eigenschappen, is er vaak een spectrum van kritische snelheden. 
Sommige van deze snelheden kunnen binnen het snelheidsbereik van reguliere treinen 
vallen. Wanneer een kritische snelheid in de bodem wordt overtreden, gaat dit gepaard 
met een relatief grote verplaatsing en een ruimtelijk veel uitgebreider responsieveld. 
Een derde (mogelijke) bron van omgevingstrillingen is daarmee de aanwezigheid van 
kritieke golfsnelheden in baan en (gelaagde) ondergrond. 

In het voorgaande was er steeds sprake van een longitudinaal invariant spoor. In 
 werkelijkheid vertoont een spoorbaan vele variaties in systeemeigenschappen langs 
de baan. Deze variaties kunnen periodiek zijn (railpads en dwarsliggers) of incidenteel. 
Voorbeelden van incidentele variaties zijn spoorwegovergangen, tunnels, bruggen, stijf-
heidvariaties in de in de bodem als gevolg van een variërende bodemopbouw, verschillen 
in freatisch vlak langs de baan, variatie in type dwarsliggers, de aanwezigheid van wissel-
complexen etc. Een goed voorbeeld van de combinatie van beide is de variatie in de graad 
van onderstopping van de dwarsliggers in ballastspoor. Iedere variatie in systeemeigen-
schappen leidt tot een veranderende dynamische responsie van de infrastructuur onder 
de aslast. Indirect wordt hierdoor ook de trein geëxciteerd als functie van de tijd, wat 
een niet langer constante, maar fluctuerende aslast tot gevolg heeft. Er treedt dus een 
 dynamische wisselwerking op tussen trein en spoorbaan. Dit is tegelijk een eerste bron 
van trillingen in een convectief assenstelsel; een treinreiziger voelt dit effect.
Een vierde bron van omgevingstrillingen is daarmee het feit dat een spoorbaan een  
longitudinaal variant systeem is met fluctuerende materiaaleigenschappen, geometrie 
en opbouw langs de baan.

Naast longitudinaal variant is een spoor nooit rechtlijnig en vlak. De geometrie van de 
spoorstaaf vertoont vele vormen van oneffenheden, te beschrijven in een golflengte-
spectrum (periodiek gemeten met behulp van meetplatformen). Zij exciteren het trein-
baan systeem, afhankelijk van de treinsnelheid, met een bepaald frequentiespectrum. 
Hierbij is dit spectrum voor de rijdende trein, in een convectief assenstelsel, anders dan 
voor de baan, in een plaatsvast assenstelsel (Doppler effect). Dit is tevens een tweede 
bron van trillingen in een convectief assenstelsel, voor de treinreiziger. De relatief korte 
golven zijn hierbij van groter belang dan de relatief lange golven. De eerste zorgen met 
name voor verhoogde interactiekrachten tussen baan en voertuig (mede vanwege de  
onafgeveerde massa van de trein), terwijl de tweede zorgen voor een afname van rij- en  
passagiercomfort. In de Nederlandse praktijk worden echter met name de tweede 
 gemeten met als scope het plannen van liggingsonderhoud. 
Een vijfde bron van omgevingstrillingen is daarmee het feit dat een spoorbaan nooit 
rechtlijnig en vlak is, maar dat de langsgeometrie een golflengtespectrum heeft. 

Het grensvlak tussen spoorstaven en wielen exciteert, zoals gezien, het spoorsysteem. 
Bij een zuiver cilindrisch wiel, rollend over een vlakke ondergrond, beschrijft het rotatie-
centrum een rechte lijn evenwijdig aan de ondergrond. Het loopvlak van treinwielen 
is echter geen zuivere cirkel; als gevolg hiervan is de trajectorie geen rechte lijn. Ook 
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wieloneffenheden exciteren dus het spoorsysteem. Daarnaast zijn de wielprofielen 
conisch of hebben een slijtageprofiel (S1002), wat zorgt voor een in de tijd en langs de 
baan variërende transversale aspositie (sturing). Omdat het rollend materieel daarnaast 
opgebouwd is uit componenten met massatraagheids- en elasticiteitseigenschappen, 
en een dynamische respons vertoont op excitatie, heeft dit gevolgen voor de dynamische 
component van de langs de baan voortbewegende aslasten. Dit is tevens een derde bron 
van trillingen in een convectieve referentie.
Een zesde bron van omgevingstrillingen wordt dus gevormd door het rollend materieel zelf, 
dat geometrische imperfecties aan de wielen vertoont en daarenboven elasticiteits- en 
traagheidseigenschappen heeft.

In de dynamische wiel-rail interactie als gevolg van afwijkingen in de geometrie van 
de wielen en spoorstaven (bronnen 5 en 6) kan onderscheid gemaakt worden tussen 
 continu eenpuntscontact en transiënt meerpuntscontact. In het eerste geval treedt een 
dynamische amplificatie op van de aslast (in het convectieve referentiestelsel), met in 
veel gevallen een smalbandig spectraal karakter met dominante frequenties, terwijl in het 
tweede geval sprake is van impactbelastingen met doorgaans een breedbandig  spectraal 
karakter (bijvoorbeeld: ES-lassen ten behoeve van de beveiliging, expansievoegen bij 
brugovergangen, puntstukken en vleugels in wissels etc.). In dit geval is trillingshinder 
vrijwel altijd gekoppeld aan geluidshinder. Daarnaast kan in het tweede geval onderscheid 
gemaakt worden tussen geometrisch (of kinematisch) geïnduceerde contactdisconti-
nuïteiten en dynamisch geïnduceerde discontinuïteiten. Bij deze laatste overschrijdt de 
dynamische component van de aslast de statische waarde in de tijd.

2. Reducerende maatregelen; principeoplossingen
In het voorgaande zijn de diverse potentiële bronnen van trillingsemissie vanuit de 
spoorbaan naar de omgeving aan de orde gekomen. Om de trillingsemissie gericht te 
kunnen bestrijden, is een aanpak aan de betreffende bron immers vaak het meest efficiënt.  
In het volgende worden principeoplossingen besproken die aansluiten bij de diverse 
bronnen en die in de praktijk worden toegepast; daarnaast worden mogelijke plus- en 
minpunten besproken.

Liggingsonderhoud/onderhoud wielen
Onderhoud van de spoorgeometrie (schiften en stoppen) en afdraaien van de wielen kan 
de trillingsbronnen 5 en 6 wegnemen.
 
Baanverstijving
Deze maatregel is met name van belang voor bron 1, in de context van bijvoorbeeld 
goederentransport. De grootte van het responsieveld is direct afhankelijk van de statische 
aslast en de stijfheid van het systeem. Bij een verstijfde baan neemt de amplitude van de 
responsie af. De maatregel is ook van belang voor bronnen 4, 5 en 6, waarbij de effectiviteit  
echter sterk afhankelijk is van het frequentiegebied van de excitatie; de effectiviteit 
neemt zeer snel af bij lagere frequenties en langere golflengten. De maatregel kan bij 
eenzijdige toepassing (zonder eliminatie van de bron) negatieve effecten hebben op de 
aftakeling van de infrastructuur. Risico bij deze maatregel is tevens een te groot verschil 
in stijfheid tussen baan en ondergrond: dit kan golfgeleidergedrag van de baan stimuleren,  
hetgeen de aftakeling ter plaatse van discontinuïteiten in de baan (kunstwerken) kan 
versterken/versnellen en de onderhoudsbehoefte doet toenemen. 
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Afschermen
Het afschermen van trillingen vanuit de baan naar de omgeving is eveneens per definitie 
een mitigerende maatregel. De maatregel berust op reflectie, diffractie en absorptie van 
trillingen en golven door middel van barrières. Deze barrières kunnen de vorm aannemen 
van schermen (zoals diepwanden) of van sleuven in de bodem, al dan niet gevuld met een 
bepaald materiaal.
Ook deze maatregel kan, wanneer de bron zelf niet aangepakt wordt, zorgen voor een 
verhoogd trillingsniveau van de baan zelf en indirect voor een verhoogde aftakeling - wat 
voortvloeit uit de wet van behoud van energie. Deze maatregel heeft als sterke beperking  
dat haar effectiviteit vaak beperkt is tot een deel van het frequentiegebied. Om lage 
frequenties en langere golflengten te 'vangen’ zijn barrières nodig met een groot ruimte-
beslag (diepte, breedte), en dit is vaak niet beschikbaar. 

Demping
Het toepassen van demping in spoorsystemen is per definitie een mitigerende maatregel 
en geen bronmaatregel. Het berust op het principe van dissipatie van mechanische energie 
van reeds opgewekte trillingen of golven. Omdat bij conventionele spoorsystemen echter 
in brede frequentiegebieden geen dissipatie van energie mogelijk is zonder aftakeling, 
kan toevoegen van dissiperende voorzieningen, lagen of componenten zeer effectief 
zijn. Te denken valt aan undersleeperpads onder betonnen dwarsliggers op plaatsen met 
een verhoogde dynamische belasting (wisselcomplexen), zachte railpads met sterker 
 dempende eigenschappen, ballastmatten en het verschuimen van ballast. Voordeel van 
deze maatregel is dat hij vaak relatief eenvoudig te implementeren is, in eigen beheer van 
de infrabeheerder en zonder ingrijpende maatregelen.

Isoleren van gebouwde omgeving d.m.v. funderingsisolatie 
Deze techniek is sterk in ontwikkeling en opkomst. Voor nieuwbouw in gebieden met 
railinfrastructuur en feitelijke of te verwachten trillingshinder lijkt dit een relatief goed-
kope en zeer efficiënte oplossing, waarbij handig gebruik wordt gemaakt van de relatief 
zeer hoge massa van een gebouw. Alleen bij hinder door zeer lage frequenties (lager dan 
1-2 Hz) kan deze techniek tegen grenzen lopen. Technieken om funderingsisolatie ook 
toe te passen op bestaande bebouwing zijn op dit moment in ontwikkeling; hierbij wordt 
het bouwwerk telkens per apart funderingselement behandeld en worden  isolerende 
 elementen stuk voor stuk ingebracht, totdat het gehele bouwwerk is geïsoleerd. Er 
 bestaan reeds goede ervaringen mee. Voordeel van deze techniek is tevens dat een 
 uitgebreid onderzoek naar feitelijke of potentiële input van het spectrum van trillingen 
vanuit de bodem grotendeels overbodig wordt, omdat deze input irrelevant wordt.
Isoleren kan niet alleen aan de zijde van bouwwerken, maar ook aan de zijde van het 
spoor, bijvoorbeeld door het ontwerpen van afgeveerde constructies. Dit gebeurt echter 
vrijwel uitsluitend op kunstwerken of in tunnels. 

3. Perspectieven voor verbetering
Uit het voorgaande blijkt dat een aanpak van het trillingsprobleem door mitigeren, 
 zonder expliciete aandacht voor de bron, in veel gevallen onvoldoende efficiënten, 
 daardoor ook onnodig kostbaar. 
Bij een verbeterde bestrijding van trillingshinder door de infrastructuurbeheerder zou, 
in de fase van het vooronderzoek, meer aandacht kunnen komen voor de specificatie 
van de bron. Dit betekent: meer investeren in het verkennende traject, om later minder 
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te investeren in mitigatie. Alleen wanneer efficiënte bronmaatregelen niet binnen de 
 competentie van de infrastructuurbeheerder vallen, of kostentechnisch disproportioneel 
zijn, zou gegrepen moeten worden naar alternatieve of meer generieke maatregelen. 
Dit biedt ruimte voor een meer efficiënte aanpak van het probleem. Dit betekent, voor 
zover mogelijk, het ontwikkelen van een instrumentarium voor een gedifferentieerde 
 inventarisatie op diverse aspecten op locaties waar een trillingsprobleem optreedt  
(of potentieel zal optreden). Dit instrumentarium kan zowel empirisch (mobiel meet-
platform met diverse meetfaciliteiten voor alle relevante parameters; constitutief en 
geometrisch) als theoretisch (modellen) van aard zijn, of een combinatie van beide.

Daarnaast zou bekeken moeten worden in hoeverre procedures dienstbaar zijn of juist 
een beperkende factor bij het implementeren van de meest geschikte en economisch 
meest aantrekkelijke technische oplossingen. Voorbeeld: het blijkt een economisch aan-
trekkelijke oplossing om een appartementencomplex in een nieuwbouwwijk grenzend 
aan een tracé dat in het kader van PHS intensiever benut gaat worden te voorzien van 
funderingsisolatie. Dit betekent echter een ingreep buiten de infrastructuur en buiten de 
directe regie van ProRail. In hoeverre faciliteren procedures dergelijke oplossingen?  
Is het mogelijk alle technische opties te benutten?
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 4.2 Advies Deltares 
Kenmerk: 1204621-000-GEO-0013

Dr. ir. Paul Hölscher

Deltares

Postbus 177, 2600 MH DELFT

E-mail: Paul.Hoelscher@Deltares.nl

Tel: 088-3357343

1. Inleiding
Er is maatschappelijke onrust over de omgevingstrillingen ten gevolge van treinverkeer 
bij omwonenden van de spoortrajecten waar grote wijzigingen in de infrastructuur of 
dienstregeling voorzien zijn. De omwonenden vrezen trillingshinder te ondervinden.
ProRail ervaart hierbij dat bij de tracébesluiten die noodzakelijk zijn voor grote aan-
passingen in de spoorinfrastructuur, het aspect trillingen vaak niet naar tevredenheid van 
ProRail zelf noch de bewoners afgehandeld wordt. De komende jaren zijn veel tracé-
besluiten te verwachten, bijvoorbeeld in het kader van het Programma Hoogfrequent 
Spoor (PHS). ProRail zoekt mogelijkheden om dit te verbeteren.
Een ander aspect is de politieke discussie over mogelijke wetgeving op het gebied van 
 trillingen, die volgt op de maatschappelijke onrust over omgevingstrillingen. Deze wetgeving  
kan grote consequenties hebben voor de bedrijfsvoering van ProRail. Het is van belang om 
tijdig inzicht te hebben in deze consequenties en de mogelijkheden hierop te reageren. 
In samenwerking met het COB (Centrum Ondergronds Bouwen) heeft ProRail, TNO, TU Delft 
en Deltares gevraagd vanuit hun ervaring aan te geven welke verbeteringen mogelijk en 
wenselijk zijn om de tracébesluiten op het onderdeel trillingen beter te doen verlopen en  
welke bruikbare mogelijkheden er bestaan om de omgevingstrillingen te reduceren. De  
gedachte hierbij gaat uit naar een afwegingskader voor omgevingstrillingen door spoorverkeer.

2. Opzet van dit memo
In het besluitvormingsproces spelen modellen een belangrijke rol. Daarmee kan aan-
gegeven worden wat de trillingssituatie in de toekomst zal gaan worden en hoe dat 
trillings niveau ervaren zal worden door de omwonenden. De kennis en kunde van Deltares 
beperkt zich tot de bepaling van het verwachte trillingsniveau. Mocht uit de modellen 
blijken dat het trillings¬niveau zo hoog is dat een reductie wenselijk is, dan ontstaat er 
behoefte om aan te geven welke reductie haalbaar is tegen welke kosten. Het is dan aan de 
maatschappij om (binnen de bestaande wettelijke kaders) een besluit hierover te nemen.
In de ogen van Deltares moet ten eerste de rol van de modellen en de onzekerheid in die 
modellen in de besluitvorming expliciet gemaakt worden. Dit leidt tot een standaard 
aanpak, waarbij voor elke fase op basis van de benodigde en mogelijke betrouwbaarheid 
de passende modellen voor omgevingstrillingen ingezet worden. Om voldoende betrouw-
bare modellen te krijgen is een database met ervaringen noodzakelijk.
Voor een zinvolle maatschappelijke afweging is inzicht in de mogelijkheden tot reductie 
noodzakelijk. Dit betreft niet alleen welke technieken mogelijk zijn, maar er moet ook 
bekend zijn wat het effect van een maatregel is, in welke situatie een maatregel daad-
werkelijk effect heeft en welke kosten daarmee gepaard gaan. Dit leidt tot bijvoorbeeld 
een richtlijn voor de beoordeling van maatregelen of zelfs een catalogus, die in de besluit-
vorming ingezet kan worden. 
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Deltares draagt de volgende onderwerpen voor de COB-studie aan om in de eindrapportage 
te verwerken:
1.  De rol van model en onzekerheid in een tracébesluit
2.  Leren van ervaringen
3.  Reducerende maatregelen tussen spoor en pand: screening
4.  Grondconstructie interactie en de reductie mogelijkheden bij het pand
5.  Grondconstructie interactie en de reductie mogelijkheden bij de bron

Onderstaande figuur geeft de samenhang tussen de voorgestelde onderwerpen weer.

 

Overzicht van de samenhang in de voorgestelde onderwerpen

Hierbij wordt aangegeven dat de onderwerpen 2 en 3 -reducerende maatregelen tussen 
spoor en pand: screening- in de zeepkistbijeenkomst van 25 maart expliciet besproken 
en gesteund zijn door de sector partijen.

Bij elk onderwerp wordt het volgende vermeld:
1.  in kort bestek: wat het onderwerp inhoudt
2.  hoe het onderwerp kan bijdragen aan een betere besluitvorming tijdens een tracébesluit
3.  een uitgebreidere beschrijving van het gewenste eindresultaat
4.  welke activiteiten daarvoor wenselijk zijn
5.  afsluitende opmerkingen: bijvoorbeeld mogelijke toekomstige uitbreidingen, spin-off 

relaties met andere delen etc.

3. De rol van model en onzekerheid in een tracébesluit
In verschillende fases van een tracébesluit wordt gebruik gemaakt van prognoses, die 
onzekerheid bevatten. Het is noodzakelijk een goed beeld te hebben van de invloed die 
onzekerheid heeft op het besluitvormingsproces en hoe hiermee om te gaan. Dit heeft 
ook gevolgen voor de communicatie met beslissers en omwonenden. Mogelijk is een 
paradigmawijziging in de beoordeling en de richtlijn voor trillingen noodzakelijk: van een 
harde streefwaarde die voor elk pand geldt, moet in de besluitvorming en de beoordeling 
uitgegaan worden op kansen op overschrijding of aantal gehinderden. 

Standarisatie aanpak:

modellen, data en onzekerheid 

in het besluitvormingsproces

Leren van ervaringen

Betrouwbaardere prognoses

Kennis onzekerheid

Mogelijkheden tot reductie

vooraf/achteraf

kosten

Bij de bron

In de bodem

Bij het gebouw
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A. Bijdrage aan de besluitvorming
	– In elke fase van de besluitvorming kunnen verschillende modellen gebruikt worden, 

waarbij de modelkeuze gebaseerd is op de benodigde betrouwbaarheid in de 
betreffende fase. Dit levert een consistente en uniforme werkwijze over de opeen-
volgende tracébesluiten op. 

	– Ruimtelijk inzichtelijke presentatie van de resultaten en onderbouwing van de 
keuzes (zie figuur in paragraaf d).

	– Door van grof (vuistregels, globale ervaringsdata) naar fijn (locatie specifieke data, 
modelonderzoek) te werken wordt de noodzaak van verdere verfijning en de keuze 
van de betreffende situaties (welke locaties, welke panden) inzichtelijk voor de 
burgers en beslissers.

	– Door uit te gaan van geaccepteerde kansen op hinder en gezondheidsschade, 
kan model onzekerheid en natuurlijke variatie van de trillingen zinvol in  rekening 
gebracht worden in een tracébesluit. De noodzaak van en het toepassen van 
 reducerende maatregelen richt zich niet meer op een specifiek pand, maar veel 
meer op probleempunten langs het tracé. Hierbij kan geoptimaliseerd worden  
 binnen mogelijke opties van reductie maar ook op de mate van reductie op 
 verschillende locaties in relatie tot de bijbehorende kosten.

 
B. Eindresultaat
Principewerkwijze voor de verschillende fases in een tracébesluit, waarbij aangegeven 
wordt welke modelonzekerheden toelaatbaar zijn in elke fase. Aangegeven kan worden 
welke activiteiten (bijvoorbeeld raadplegen ervaringsdatabase, uitvoeren trillingsmetingen, 
modelonderzoek) per fase in welke situatie nodig zijn. Onderdeel van de werkwijze is het 
aangeven van relatie tussen eerdere fasen en verfijningstappen. De toepassing van een  
Geografisch Informatie systeem (GIS) is voor het aspect trillingen bij tracébesluiten 
operationeel.
 
C. Activiteiten
Uitgangspunt is de standaard procedure van een tracébesluit. De rol van trillingen hierin 
is al onderwerp geweest van een studie naar de besluitvorming binnen het Delft Cluster-
project BET verkeer. Voor elke fase van de procedure moeten de doelen vastgesteld 
worden en aangegeven worden hoe daaraan voldaan kan worden. Daaraan gekoppeld 
kunnen uitspraken gedaan worden over minimaal noodzakelijke haalbaarheid en kan 
beoordeeld worden welke modellen dan bruikbaar zijn. Uiteindelijk moet dit in een  
voorkeursaanpak resulteren. 
De koppeling tussen een GIS en de prognosetools (SRMT, database) moet gebouwd worden.
 
D. Opmerkingen
De werkzaamheden in dit werkpakket hangen samen met de onderzoeken naar beleving 
en gezondheidsinvloeden van trillingen door treinverkeer op de omwonenden. Het is 
praktisch gesproken onmogelijk om te garanderen dat niemand hinder ondervindt (zoals 
de SBR-richtlijn nu lijkt te impliceren) en niemand gezondheidsschade ondervindt. In 
het verkeer ‘accepteren’ we immers nog steeds 500 doden per jaar, wat neerkomt op 
een kans van 3*10-5 per inwoner. Een nieuwe richtlijn zou bijvoorbeeld waardes kunnen 
geven voor een toelaatbaar aantal mensen dat gehinderd wordt als percentage van het 
aantal bewoners langs de spoorlijn, en een maximaal toelaatbare kans op gezondheids-
schade (die klein maar niet per se nul hoeft te zijn). Hiermee is het aspect trillingen door 
spoorverkeer mogelijk vergelijkbaar met de geluidshinder van Schiphol, een vergelijkbare 
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economisch belangrijke activiteit.
Het bepalen van de onzekerheid in modelleringen kan alleen bepaald worden door 
voldoende modelberekeningen te vergelijken met meetresultaten, waardoor dit pakket 
samenhangt met het bouwen van de database. 
Voor de Noord/Zuid lijn heeft Deltares ism. Witteveen en Bos een dergelijke aanpak uitgewerkt. 
 

Voorbeeld van inzichtelijke presentatie uit GIS

4. Leren van ervaringen
Om daadwerkelijk te leren van ervaringen is het noodzakelijk dat er voldoende ervaringen 
beschikbaar zijn. Dit kan alleen als de ervaringen direct bij het opdoen in een database 
vastgelegd worden en als deze database voor alle betrokkenen bij de tracébesluiten 
toegankelijk is.
 
A. Bijdrage aan de besluitvorming
De vastgelegde ervaringen kunnen op verschillende terreinen een rol spelen in de  
besluitvorming:

	– een overzicht van de werkelijke omvang van de problematiek en de relatie tussen 
gehinderd zijn en trillingsniveau

	– inzicht in hoe in eerdere beslissingen gehandeld is, zodat aantoonbaar wordt dat 
gelijke gevallen gelijk behandeld worden

	– prognoses die in beginsel gebaseerd zijn op empirie hebben een groter vertrouwen 
bij de burgers

	– een ervaringsdatabase is de basis voor de bepaling van de betrouwbaarheid van 
elke prognosetool

	– de resultaten van uitgevoerde reducerende maatregelen kunnen aantoonbaar 
gemaakt worden, waarmee het Aalara-principe1 ondersteund zal worden

 
B. Eindresultaat
Dit onderwerp heeft als eindresultaat een toepassingsgerichte (‘dedicated’) database die 
zo ver gevuld is dat deze de voorziene bijdrage aan de besluitvorming kan gaan leveren en 
het waard is aangevuld te worden met nog uit te voeren metingen.
 

Zonder maatregel         Met maatregel

 

 1  ALARA: As Low As Reasonable Achievable



 24 

C. Activiteiten
	– in samenspraak met de sector partijen opstellen van de definitie van de database
	– het daadwerkelijk bouwen van de database, inclusief de programmatuur om hem 

snel te vullen en te raadplegen
	– het daadwerkelijk vullen van de database met recent uitgevoerde trillingsmetingen

 
D. Opmerkingen
In onderstaande figuur is de database met links de benodigde workflow en rechts de 
mogelijke toepassingen weergegeven.
 

Workflow en toepassingsmogelijkheden van een ervaringsdatabase

De database moet niet stoppen bij de trillingssterkte in mm/s, maar ook de beleving van 
de omwonenden meenemen. 
De database kan in eerste instantie gebruikt worden om SRMT2 te kalibreren, en later is 
het mogelijk een lerende versie van SRMT aan de database te koppelen.
Bij het ontwerp van de database moet nagegaan worden welke metadata in de database 
wenselijk en welke noodzakelijk zijn. Deze keuzes hangen samen met de mogelijkheden 
van het vullen.
De database bevat in beginsel uitsluitend standaardmetingen. Er moeten wel indicaties 
in geplaatst worden die verwijzen naar de resultaten van meer uitgebreide metingen en 
bijvoorbeeld vergelijkbare metingen voor of na een reducerende maatregel of wijziging in 
de situatie. 
Het vullen is de kritische fase van de database. Daarom moet tijdens het ontwerp van de 
database hier extra aandacht aan besteed worden. De database en de meetmethodiek 
hangen nauw samen, want uit efficiëntie overwegingen moet een meting vrijwel auto-

 

 2  SRMT: de Standaard Rekenmethode voor Trillingen, binnen het Delft Cluster project de Betrouwbare trillingmaatregel voor  

treinverkeer (BET-verkeer).

Workflow Toepassingen

Raadplegen

Empirische prognose

Overzicht problematiek

Vergelijkbare cases

Nuancering streefwaarden

Calibratie prognose model

Update prognose model

Effectiviteit reducerende maatregelen

Ontwerp DATABASE

Bouw

Ontsluiten

Vullen
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matisch in de database ingevoerd worden. De vereist een intelligente interactie tussen  
(of intelligente verwerking van de resultaten van) meetapparatuur aan het pand en  
bijvoorbeeld meetapparatuur aan het spoor.
Het vastleggen van de huidige trillingssituatie (in zowel mm/s als de beleving van de 
trillingen) is een essentieel onderdeel van een tracébesluit. Het is de noodzakelijke basis 
voor de prognoses die het tracébesluit onderbouwen. De controle van het trillingsniveau 
achteraf is ook een essentieel onderdeel. Door deze kennis altijd in een database op te 
nemen wordt er binnen het project optimaal gebruik van gemaakt en dragen zij optimaal 
bij aan een transparante besluitvorming. Tevens zijn zij bij latere projecten weer volledig 
beschikbaar.

5. Reducerende maatregelen tussen spoor en pand: screening
Het opstellen van een catalogus van reducerende maatregelen die tussen de spoorbaan 
en de bebouwing toegepast kan worden. 
 
A. Bijdrage aan de besluitvorming

	– Ondersteuning van ProRail bij de voorbereiding van een tracébesluit: het wiel hoeft 
niet steeds opnieuw uitgevonden te worden.

	– Objectieve onderbouwing van een gekozen maatregel ten opzichte van de alter-
natieven in relatie tot verschillende aspecten (efficiëntie, kosten, uitvoerbaarheid).

	– Meer uniformiteit in de voorbereiding van tracébesluiten.
	– Beschikbaarheid van maatregelen die achteraf nog genomen kunnen worden, zodat 

het risico van overinvestering afneemt.
 
B. Eindresultaat
Deze catalogus bevat de mogelijkheden die er bestaan, de ontwerpvrijheden en hun 
 invloed op de reducerende eigenschappen. Ook verschillende praktische aspecten 
 moeten besproken worden: De kosten van de maatregel, geschikte analysetechnieken 
voor het ontwerp, ruimtebeslag, invloed grondslag en de ervaringen met de maatregel 
zijn bijvoorbeeld ook onderdeel van de catalogus.
 
C. Activiteiten
De al toegepaste mogelijkheden worden uit verschillende bronnen gehaald. Hierbij wordt 
gedacht aan ProRail zelf en de spoorinfraproviders in omringende landen en de inter-
nationale vakliteratuur. Verder worden (in Nederland opererende) bedrijven die ervaringen 
hebben en internationale specialisten op dit gebied geconsulteerd. Er zijn mogelijk ook 
bedrijven die producten aanbieden hiervoor. 
Op basis van ervaring wordt een aantal kansrijke constructies geselecteerd en verder 
geanalyseerd. De analyse bestaat uit ontwerp en dimensioneringsberekeningen, een 
kostenraming en mogelijke uitvoeringstechnieken in overleg met aannemers.
 
D. Opmerkingen
Dit type maatregelen is recent nader onderzocht (Zweden, Nederland) en lijkt meer 
 kansen te bieden dan oorspronkelijk gedacht werd. Sterke punten zijn natuurlijk de  
mogelijkheid om hiermee na de aanleg nog te kunnen ingrijpen en de aanlegmogelijkheid 
buiten zowel het spoor als de belendingen. Dat voorkomt overinvestering in de ontwerp-
fase en biedt saneringsmaatregelen in bestaande situaties waarin het trillingsniveau te hoog  
is. Nadeel is natuurlijk de benodigde ruimte, die mogelijk geen eigendom van ProRail is. 
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Resulterende trillingsreductie palenrijen in Zweeds onderzoek

6. Grond-constructie interactie en de reductie mogelijkheden bij de bron
Tijdens de aanleg van een spoorlijn worden vaak grote delen van het baanlichaam 
 vernieuwd. De vraag is of hier geen slimme oplossingen bestaan om bij de bron te komen 
tot een reductie van trillingsniveaus. Dit onderwerp sluit nauw aan bij het idee voor een 
trillingsarm spoorontwerp.
 
A. Bijdrage aan de besluitvorming
De beschikbaarheid over een standaard oplossing ‘trillingsarm spoor’ maakt dat er weinig 
trillingsproblemen zullen resteren en dat dit aspect weinig vertraging kan geven op de 
besluitvorming. 
 
B. Eindresultaat
Het eindresultaat van dit project zou moeten zijn een principe ontwerp en een set met 
aanbevelingen (rekenregels) waarmee het principe ontwerp praktisch uitgewerkt kan 
worden voor de aangetroffen bodem. Het is te verwachten dat andere parameters (type 
lijn, exploitatie, afstand bebouwing, type bebouwing, beschikbare bouwtijd) in de aan-
beveling ook een rol kunnen spelen.
 
C. Activiteiten
Dit onderzoek begint met een studie waarin nagegaan wordt welke variabelen in het 
baanlichaam een significante invloed hebben op de trillingsemissie en hoe de relatie 
tussen de variabelen en de belasting dan ligt. Voor de handliggende parameters zijn 
 stijfheid, volumieke massa, dikte en gelaagdheid. 
 
D. Opmerkingen
Een standaard ontwerp heeft als voordeel dat er ervaring in de praktijk mee opgedaan kan 
worden, wat leidt tot hoge efficiëntie en dus kostenreductie. 
Een principieel nieuw ontwerp van een baanlichaam zou wel eens kunnen leiden tot een 
kortere bouwtijd, waardoor de mogelijk hogere kosten gecompenseerd worden, naast 
natuurlijk de trillingsarme eigenschappen. Hierbij moet ook gedacht worden aan de 
life-cycle kosten. Een baanlichaam dat stabieler is en minder trillingen genereert, geeft 
mogelijk ook minder onderhoud.
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Dit onderdeel kan in samenhang bekeken worden met andere maatregelen, die hoger 
in de spoorconstructie genomen kunnen worden, bijvoorbeeld reducerende materialen 
onder de railbevestigingen of de dwarsliggers. Hier kan mogelijk een optimalisatieslag 
gemaakt worden. 

7. Grond-constructie interactie en de reductie mogelijkheden bij het pand
Er bestaat nog weinig informatie over de invloed van de interactie tussen de bodem en 
het pand: wat zijn de consequenties van onder meer het type fundering en de afmetingen 
van het pand, in samenhang met details van de constructie. Deze informatie is nodig om 
SRMT goed te vullen, voldoende nauwkeurig te maken en de spreiding goed te beoordelen.
 
A. Bijdrage aan de besluitvorming

	– Type fundering en type gebouw zijn meegenomen in de besluitvorming
	– Mogelijke reducerende maatregelen zijn meegenomen in de besluitvorming

 
B. Eindresultaat
Inzicht in de belangrijkste parameters en de variatie hierin.
Dit geeft de invoer voor SRMT; de grond-constructie interactie en gebouwrespons zitten 
op een consistente manier in de modellering.
Mogelijke reducerende maatregelen bij (bestaande) gebouwen.
 
C. Activiteiten
Onderzoek naar grond-constructie interactie, welke parameters zijn bepalend en de 
mogelijkheden voor reductie hierbij.
Onderzoek naar de responsie van vloeren in gebouwen en de belangrijkste parameters 
hierin.
 
D. Opmerkingen
De grond-constructie interactie kan zowel theoretisch als experimenteel onderzocht 
worden (voor experimenteel onderzoek in een model bak is een COB- voorstel gemaakt). 
Van belang is te weten hoe een paalfundering bij passerende treinen aangeslagen wordt 
door de passerende golven. Als het contact tussen de grond en de funderingsbalken een 
belangrijke rol speelt, ligt hier een mogelijkheid om bestaande panden te isoleren. Dit is 
relevant als maatregel achteraf, waarbij (te) weinig ruimte is om tussen het spoor en de 
belending een maatregel te nemen.
In dit kader kan overwogen worden de resultaten op te nemen in de catalogus die in 
hoofdstuk 5 opgesteld wordt, of een afzonderlijke catalogus te starten.

8. Aanbeveling
Het onderzoek heeft tot doelstelling het onderdeel trillingen in de tracébesluiten procedu reel  
beter te doen verlopen en na te gaan welke reducerende maatregelen er mogelijk zijn. Op 
basis van de voorafgaande analyse en de discussies in de werkgroep, beveelt  
Deltares aan om de volgende activiteiten uit te voeren:

	– Het opstellen van een procedureel gericht rapport waarin per projectfase, waarin de 
tracébesluiten vallen, aangegeven wordt hoe met het aspect omgevingstrillingen 
omgegaan kan worden. Hierbij kan aandacht besteed worden aan onder andere de 
bruikbare instrumenten per fase met de daarbij benodigde informatie, de vereiste 
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betrouwbaarheid, de toepasbare normstelling etc. Hierbij wordt ook aandacht 
 besteed aan een inzichtelijke manier van presenteren. Het bestaande trillings-
niveau op basis van metingen dient als uitgangspunt te worden gebruikt. Dit 
 document moet de rode lijn van het onderzoek worden. Het kan lopende het onder-
zoek verbeterd en uitgebreid worden op basis van de nieuwste projectresultaten.

	– Het opstellen, vullen en beschikbaar maken van een ervaringsdatabase. Deze 
database moet een geïntegreerd onderdeel van de procedure zijn, zodat het 
oorspronkelijk gemeten trillingsniveau en de resultaten van controle metingen 
achteraf beschikbaar zijn. Door één database te gebruiken zijn de resultaten ook 
voor navolgende tracébesluiten beschikbaar, zodat continuïteit van de beoordeling 
en onderbouwing van mogelijke maatregelen steeds beschikbaar zijn en steeds 
verbeteren. Aangezien het vullen van de database kritisch is, moet bij de opbouw 
voldoende aandacht besteed worden aan de integratie van de database en de 
gebruikelijke meetapparatuur. Deze database kan ook goed ingezet worden de 
beschikbare (standaard)rekentechnieken te valideren of zelfs te voeden.

	– Trillingsreducerende maatregelen lijken zowel bij de bron, in de bodem en het 
 gebouw mogelijk. Het ontwerp van de boven- en onderbouw kan tijdens grote 
spoorwijzigingen aangepast worden en biedt mogelijk kansen voor de reductie van 
zowel trillingen als spooronderhoud. Dit onderwerp sluit goed aan bij een project 
voor het doormeten van het spoor om mogelijke probleemlocaties op te sporen. 
Recent zijn er ook goede resultaten geboekt met reducerende maatregelen tussen 
het spoor en de belendingen en in fundering van de belendingen, zodat aanbevolen 
wordt ook hier aandacht aan te besteden. 

	– Mogelijke maatregelen moeten op een volledige manier zo mogelijk uniform vast-
gelegd worden. Daarbij moet aandacht besteed worden aan alle voor de toepassing 
relevante aspecten, waarbij gedacht moet worden aan effectiviteit, invloed van de 
bodemeigenschappen, mogelijke modellering, resultaten in de praktijk, ruimte-
beslag, uitvoerbaarheid, bouw en life-cycle kosten. Dit betekent dat na enige tijd 
er een goede onderlinge vergelijkbaarheid van maatregelen bestaat, waarmee de 
voorgestelde keuze voor een maatregel of het achterwege laten hiervan goed onder-
bouwd kan worden.
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1. Inleiding
Kadering: omgevingsbeïnvloeding door rijdende treinen als te behandelen aspect bij 
spoorprojecten.

Sedert de eerste grote tracébesluiten (Betuweroute en HSL) wordt er geworsteld met het 
omgevingsaspect trillingshinder tijdens de exploitatie. In elk TB wordt het aspect anders 
aangepakt, met andere normen en met andere beheersmaatregelen. Intussen komt 
het steeds vaker voor dat omwonenden trillingen noemen in bezwaarschriften e.d. Bij 
planvorming wordt dit aspect daardoor steeds belangrijker. Eerder vormden onderwerpen 
 zoals verkeerslawaai en luchtverontreiniging bij planvorming een bron van onenigheid 
met de omgeving. De behandeling van deze onderwerpen is tot een dermate niveau 
gegroeid dat een project een toets door de RvS meestal wel doorstaat. Met trillingen is 
dat (nog) niet het geval. Een belangrijke oorzaak is gebrek aan beschikbare kennis over 
een aantal aspecten, zoals de grootte van het hinderprobleem, de manier waarop dat 
voorspeld kan worden en de wijze waarop dat weggenomen kan worden. Het gebrek  
aan kennis leidt tot hernieuwde zoektochten in elk nieuw project. 

Bij het behandelen van een omgevingsaspect als treintrillingen in een TB (of MER, of bij 
het komen tot wetgeving voor zo’n aspect) kunnen de volgende stappen in vraagstelling 
worden onderscheiden:
1.  Hoe groot is het probleem?
2.  Wat moeten we daar van vinden?
3.  Met welke maatregelen maken we het probleem kleiner?
4.  Hoeveel gaat dat kosten?
 
Stappen 2 t/m 4 kunnen herhaaldelijk worden doorlopen met een afwegingskader 
(zoals ALARA of Best Practise).

In deze memo wordt beschreven wat de State-of-the-Art (SotA) is van het behandelen 
van treintrillingen in TB’s en wordt een voorstel gedaan hoe dit te verbeteren.  
Daartoe worden in de komende hoofdstukken de volgende onderwerpen behandeld:

	– Wat is de huidige praktijk?
	– Welke zwaktes en lacunes zitten in de huidige praktijk?
	– Wat heeft BET Verkeer opgeleverd om dit te verbeteren en wat gaat  

CargoVibes  opleveren?
	– Wat zou er nog moeten gebeuren om tot een goed proces te komen?
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2. Wat is de huidige praktijk?

Hoe groot is het probleem? 
Screening: prognose met afstandcontour.
Bij start van een project wordt in eerste instantie een afstandscontour op de kaart gelegd 
en gekeken of daarbinnen trillingsgevoelige objecten vallen. De focus ligt daarbij op de 
aanwezigheid van woningen, maar ook wordt gezocht naar bedrijven met trillingsgevoelige 
objecten. De contourafstand was vroeger 50 meter van het dichtstbijzijnde spoor: alleen 
daarbinnen werd de kans op trillingshinder groot geacht. Een 100 meter contour werd 
ook wel gehanteerd als uiterste grens voor meer individuele gevallen (vanwege bodem-
gesteldheid, woningconstructie, beleving, etc.) waarbij  rekening moest worden gehouden 
in de nazorg.  
Tegenwoordig worden ruimere grenzen gehanteerd: 75 tot 100 meter als het gaat  
om trillingshinder cq. toetsing aan de ruimste streefwaarden van de SBR B (bestaande 
situaties, overdag) en 150 meter en verder als het gaat om voelbare trillingen en  toetsing 
aan de strengste streefwaarden (nieuwe situatie, in de nacht).

Global assessment: nulsituatie en prognose met enkele metingen en extrapolatie
Als de screening locaties oplevert waar mogelijk een trillingsprobleem bestaat of kan 
 ontstaan, wordt voor die locaties een globale beoordeling uitgevoerd. Deze bestaat 
uit een vaststelling van de nulsituatie en een prognose van de impact van het spoor-
project daarop. Daartoe wordt onderzoek uitgevoerd dat bestaat uit twee delen: 
 trillingsmetingen in situ en analyses daarvan achteraf. In een typisch project is er reeds 
sprake van aanwezig spoor en wordt deze gewijzigd of het gebruik ervan gewijzigd.  
In dat geval is het dus mogelijk om metingen uit te voeren, waarmee meteen de nulsituatie 
wordt vastgelegd, maar welke ook bruikbaar zijn om door middel van extra polatie van 
de resultaten (zoals gevonden afstandsrelaties, middels bijv. de formule van Barkan) te 
dienen voor een eerste ordeafschatting van de toekomstige situatie.  
Omdat bij de beoordeling van spoortrillingen uiteindelijk het piekniveau (voor treinen: 
het piekniveau over een week) maatgevend is worden trillingsmetingen vaak over de duur 
van een week of meer uitgevoerd.  Omdat bij de beoordeling het trillingsniveau IN de 
woning maatgevend is en de woningconstructie een aanzienlijke invloed op het trillings-
niveau heeft wordt per locatie in meer woningen gemeten. 
 
Wat wijzigt door project: treinsnelheden, spoorligging, routing, frequenties,  
goederen vs reizigers, etc.
Bij de globale beoordeling wordt eerst goed in kaart gebracht wat, vanuit trillingsoogpunt, 
het project wijzigt aan bestaande situatie. Voor elk van die aspecten wordt vervolgens be-
paald hoe deze door middel van slimme metingen en/of modelmatig in rekening  kunnen 
worden gebracht. 

Toetsing aan SBR B.
Zowel de nulsituatie als de toekomstige situatie wordt getoetst aan de streefwaarden van 
de SBR B. Een punt van aandacht daarbij is de indeling die de SBR hanteert voor het type 
situatie: er zijn streefwaarden voor bestaande situaties, voor nieuwe situaties en voor 
gewijzigde situaties. Bij gewijzigde situaties is de toetsing complexer en speelt de nul-
situatie een rol. Maar of er sprake is van een gewijzigde situatie is op zich zelf vaak al een 
complexe vraag. Het gaat ook om een ander begrip dan de wijziging zoals die bij toetsing 
van geluidwetgeving wordt gehanteerd, hetgeen soms over het hoofd wordt gezien. 
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Tellen van aantal huizen en/of aanwijzen van hot spots.
Tot slot worden de resultaten samengevat in aantallen woningen en/of in de aanwijzing 
van groepen woningen, waar in de toekomstige situatie niet wordt voldaan aan de streef-
waarden van de SBR-richtlijn.

Wat moeten we daar van vinden?
Meestal komen er uit de globale beoordeling locaties waar niet aan de streefwaarden 
worden voldaan. Wat dat betreft is de oude screening methode (hinder binnen 50 meter) 
al voldoende om te voorspellen dat overal waar het spoor door bebouwd gebied gaat, de 
SBR- streefwaarden worden overschreden en dat na een globale beoordeling altijd een 
vervolgstap is te verwachten. 
De vervolgstap is echter niet duidelijk. Daarvoor bestaan geen richtlijnen. De SBR-
richtlijn B zelf is ook slechts bedoeld als klachtenrichtlijn en wat dat betreft niet goed 
geëquipeerd voor projecten. Wel biedt de richtlijn een handreiking: Bijlage 5. Daarin staat 
dat als (bij verkeerstrillingen) niet aan de streefwaarden wordt voldaan, gezocht moet 
worden naar maatregelen die de trillingen zoveel mogelijk terugbrengen (ALARA), waarbij 
als alternatief voor de streefwaarden een tabel met hinderklassen als toetsingskader 
wordt gepresenteerd. Bij het nastreven van ALARA adviseert de richtlijn de betrokkenen 
(omwonenden) te betrekken. 
In projecten wordt er verschillend omgegaan met deze stap. Er heeft een evolutie plaats-
gevonden en is nog steeds gaande. In recente jaren was de afweging als volgt.

Stand Still
De primaire toetsing is die aan de streefwaarden voor bestaande situaties (ook kan 
onderbouwd worden dat er sprake is van een gewijzigde situatie). Daar waar aan die 
streefwaarden wordt voldaan, wordt de situatie acceptabel geacht. Daar waar die streef-
waarden worden overschreden, wordt gestreefd naar stand still: geen verdere verhoging 
van de trillingsniveaus. Dit is in feite ruimer dan de toetsingsmethode in  
de richtlijn. 

Bestaande overschrijdingen
Zolang die niet toenemen, worden gezien als een autonoom probleem: projecten zijn er 
niet om bestaande problemen te saneren.  

Niet merkbare toenames worden toegestaan.
Projecten leiden al snel tot een toename: het spoor komt een paar meter dichter bij 
bebouwing, de treinsnelheid neemt toe van 60 tot 80 km/uur, etc. Bijna elke wijziging, hoe 
gering ook, leidt tot een toename, hoe gering ook. Dat zou impliceren dat zelfs de gering-
ste wijziging zou noden tot het overwegen van maatregelen. De menselijke perceptie kent 
echter een drempel: kleine toenames zijn niet merkbaar. Daarom wordt in projecten een 
factor 1,3 gehanteerd als grens voor stand still: als een toename  
geringer is dan die factor, zal er vanuit de beleving van de omwonenden sprake zijn  
van stand still.

Als maatregelen te duur zijn (>20kE/woning), dan maar niet.
Als uiteindelijk maatregelen moeten worden overwogen (omdat de streefwaarden worden 
overschreden en er sprake is van merkbare toename) worden voor de  specifieke locaties 
ideeën gegenereerd en uitgewerkt in gedetailleerde trillingsmodellen (FEM e.d.). Dit leidt 
tot een VO welke kan worden beprijsd. Uiteindelijk komt men zo tot kosten per woning om 
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trillingsniveau in een bepaalde mate (tot stand still, of tot streefwaarden van de richtlijn) te 
reduceren. Dan kan vervolgens worden beoordeeld of het reëel is deze kosten te maken.  
 
Van alle stappen is deze nog het meest problematisch. Ten eerste ontbreekt er een een-
voudige lijst van maatregelen en hun effect, zodat steeds opnieuw allerhande maatrege-
len moeten worden overwogen en doorgerekend. Ten tweede zijn ook de gedetailleerde 
modellen niet triviaal: er zijn weinig partijen die die bezitten èn er de benodigde ervaring 
mee hebben. En ten slotte bestaat er geen enkel kader voor de kostenoverweging. En 
aangezien de kosten al snel erg hoog uitvallen (zeker vergeleken met bijv. geluidsmaatre-
gelen), wordt al snel geconcludeerd dat maatregelen te duur zijn.

Met welke maatregelen maken we het probleem kleiner?
Maatregelen die overwogen worden zijn:

	– aanpassing treinsnelheden
	– ligging van wissels
	– afgeveerde spoorconstructie
	– verbeterde spoorligging
	– ingegoten spoorconstructie
	– ballastmatten
	– betonnen onderbouw
	– grondverbetering
	– diepwanden
	– beklede diepwand cq WIB’s (Wave Impeding Barriers)
	– sleuven
	– verstijven van vloeren in woningen
	– verstijven en/of afveren van funderingen van woningen

De effecten van die maatregelen zijn sterk situatieafhankelijk, de toepasbaarheid ook. 
Als na een eerste overweging (dus na een eerste kosten-batenanalyse) een maatregel 
het overwogen waard blijkt, is het (voor de meeste maatregelen) noodzakelijk om met 
 gedetailleerde modellering (zoals FEM + bronmodel) het effect van de maatregel nauw-
keuriger te bepalen en de maatregel te dimensioneren. 

Hoeveel gaat dat kosten?
Er zijn lijstjes met globale kosten in omloop, vaak uitgedrukt in euro’s per meter spoor. 
Dat kan per project worden vertaald naar euro’s per woning. De werkelijke kosten komen 
vaak pas boven water als het besluit is genomen en de maatregel in DO komt.

3. Zwaktes en lacunes in huidige praktijk
De vorige paragraaf gaf een overzicht van de huidige praktijk. Zoals uit de tekst al was op 
te maken zijn er veel zaken die nog niet goed zijn geregeld en waar dus willekeur optreedt. 
Dat betekent rechtsongelijkheid voor omwonenden, problemen voor het project zelf en 
kwetsbaarheid van het project voor toetsing door de RvS. Hieronder volgt een opsomming 
van de zwaktes in de huidige praktijk.
 
Hoe groot is het probleem?

	– Er is geen algemeen geaccepteerde methode om de globale beoordeling, met 
metingen en eenvoudige berekeningen, uit te voeren. Per project kan de aanpak en 
inspanning sterk verschillen.
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	– De SBR is een klachtenrichtlijn en gaat er van uit dat er metingen worden uitgevoerd  
voor een individueel geval. Vaak blijkt dat dat zich moeilijk verhoudt met uit dagingen van 
gebiedsbeoordelingen en van prognoses. De richtlijn genereert daarvoor veel obstakels.

	– Het is onduidelijk hoe de SBR-streefwaarden zich verhouden tot hinderpercentages. 
Daarover is nog onvoldoende wetenschappelijke literatuur. Overigens heeft het 
KP7-project CargoVibes tot doel daarover klaarheid te brengen.

	– In bestaande situaties zijn er vaak geen klachten en ervaren de meeste bewoners 
bij navraag geen hinder, hoewel die situatie vaak niet aan SBR voldoet. Dit is een 
indicatie dat de SBR inderdaad conservatief is, wat past bij een klachtenrichtlijn, 
maar wat minder past bij gebiedsbeoordelingen.

	– Bij wijziging van de bestaande situatie kan opeens veel tolerantie voor trein-
trillingen verdwijnen. Dat zou betekenen dat bij gewijzigde situaties de eisen 
 wellicht strenger zouden moeten worden dan Stand Still. 

	– Slaapverstoring wordt niet apart beschouwd, er is geen richtlijn voor. Ook dat is 
overigens onderwerp van CargoVibes.

	– Cumulatie met treingeluid wordt niet beschouwd. Dit is een complex verhaal:  
er zijn aanwijzingen dat aanwezigheid van trillingen de hinder van geluid vergroot, 
en vice versa. Anderzijds worden trillingen vaak pas opgemerkt als geluid wordt 
weggenomen (door schermen e.d.).

	– Bepaalde effecten, die spelen bij prognose, zijn lastig te voorspellen, en kennen 
een bandbreedte: effect van snelheidsverhoging bij goederentreinen, effect van 
vernieuwen spoor, afstandseffect. 

	– Als die bandbreedte niet wordt bepaald, en dus niet in rekening wordt gebracht, 
kunnen te optimistische of te pessimistische beelden ontstaan. Als de bandbreedte 
wel wordt bepaald, dient deze in samenhang te worden gebracht met de andere 
onzekerheden om te komen tot een totale onzekerheid (die niet door stapeling 
te conservatief is). Maar dan rijst de vraag hoe met de onzekerheid moet worden 
omgegaan. Gangbaar is om een zekere conservativiteit op rekening van het project 
te brengen, maar dat gebeurt niet altijd.

Wat moeten we daar van vinden?
	– De SBR is een klachtenrichtlijn, dus minder geschikt voor voorspellingen en voor  

gebiedsgerichte beoordelingen. De SBR leidt tot een uitspraak of een klacht over hinder 
terecht is. Het regelt de objectivering. De SBR-streefwaarden zeggen echter weinig 
over percentage gehinderden (waar bijvoorbeeld de geluidwetgeving op gericht is). 

	– Er is voor trillingshinder geen geaccepteerde methodologie voor het invullen van 
het ALARA-principe.

	– Er is geen duidelijkheid over hoe duur een maatregel mag zijn, cq. wanneer een 
maatregel doelmatig is.

	– Er zijn nu twee stand still principes, nl. volgens SBR (tussen A2 Bestaand en A2 
Nieuw) en volgens ProRail (boven A2 Bestaand). Geen van beide zijn ondubbelzinnig  
bekrachtigd in een rechtszaak. En weinig betrokkenen zijn zich bewust van het 
bestaan van het verschil.

Met welke maatregelen maken we het probleem kleiner?
	– Er is te weinig bekend over effect van maatregelen, elke keer staat ter discussie wat 

van een maatregel kan worden verwacht.
	– Bepaalde maatregelen zijn nog niet haalbaar want passen niet in de huidige werk-

wijze van ProRail (zoals wissels met beweegbaar puntstuk of verlaging van trein-
snelheden als functie van treintype en/of moment op de dag).
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Hoeveel gaat dat kosten?
	– Er is geen duidelijkheid over kosten van maatregelen: stichtingskosten noch de LCC.
	– Het voorspellen van maatregeleffect heeft een bepaalde onzekerheid, wat leidt tot 

een zekere mate van benodigde overdimensionering, wat leidt tot extra kosten. Dit 
leidt soms ook tot opportunisme: maatregelen kunnen zo te duur worden gemaakt. 
Anderzijds, als de maatregel echt moet worden genomen, maakt men liever die 
extra kosten niet.

	– Het effect op beheer en onderhoud is vaak onduidelijk. Dit kan er snel toe leiden 
van een maatregel af te zien omdat er vanuit Beheer en Onderhoud een sterke druk 
is geen afwijkende situaties te creëren. 

4. BET Verkeer en CargoVibes- bijdragen
In de afgelopen jaren zijn er onderzoeken opgestart en uitgevoerd die bovenstaande  
problemen moeten aanpakken. Hieronder volgt een opsomming van de (beoogde) 
 resultaten van BET Verkeer (COB-DelftCluster onderzoek) en CargoVibes (EC-project, 
opgezet en geleid door TNO).

Hoe groot is het probleem?
	– BET: een standaard rekenmethode, SRM-T, als global-assessmenttool. Deze 

 reduceert de willekeur bij de globale beoordeling en vormt een basis voor verdere 
afwegingen en variant analyses. SRM-T maakt onzekerheden expliciet en hanteerbaar.

	– BET: procesbeschrijving: wanneer en hoe kan in spoorprojecten het onderwerp  
trillingshinder worden behandeld.

	– CV: wanneer treedt slaapverstoring op?
	– CV: wanneer treedt hinder op?

Wat moeten we daar van vinden?
	– BET: afwegingskader. In dit document wordt een voorstel gedaan hoe bij spoor-

projecten de doelmatigheid van maatregelen kan worden afgewogen.
	– BET: SBR-ambivalenties. Er is een aantal onduidelijkheden in de richtlijn, waaronder 

de definitie van ‘gewijzigde situatie’ die in verschillende projecten verschillend 
worden uitgelegd. Middels dit document heeft de COB-commissie beoogd over die 
onduidelijkheden keuzes te maken. Het document is nog niet afgerond. 

	– BET: onderdeel daarvan: ‘niet merkbare toename’. Het is BET Verkeeer geweest 
waarin de niet merkbare toename is geïntroduceerd als methode om om te gaan 
met de interpretatie van het begrip stand still en de onduidelijkheden over het 
afronden van reken- en meetresultaten voor beoordeling.

	– CV: criterium voor hinder
	– CV: criterium voor slaapverstoring

 
Met welke maatregelen maken we het probleem kleiner?

	– CV: 3 nieuwe maatregelen:
 • Ladder track
 • Beklede diepwanden
 • Monitoring van treinen

	– CV: catalogus van maatregelen
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Hoeveel gaat dat kosten?
	– CV: LCC van gangbare maatregelen

5. Hoe verder?
De volgende longlist van acties zijn opportuun om de huidige praktijk te verbeteren.
Na deze lijst volgt een shortlist met enkele concrete voorstellen.

Hoe groot is het probleem?
	– SRM-T afmaken
	– Database/expertsystem als aanvulling. Focus nu: sluitende businesscase voor het 

vullen van de database
	– Bepalingsmethode spoorligging

Wat moeten we daar van vinden?
	– Wat is een acceptabele/gangbare situatie?
	– Hoeveel mag een maatregel (per woning) kosten?
	– Stand still: à la SBR, a la ProRail, met/zonder merkbaar?
	– Cumulatie met geluid
	– Betrekken van betrokkenen

Met welke maatregelen maken we het probleem kleiner?
	– nauwkeurigere modellen voor het voorspellen van het effect van maatregelen
	– standaard set van maatregelen met kosten/baten (CV, maar dan specifiek voor 

huidige situatie NL)
	– maatregelonderzoek: treinsnelheid, spoorligging, grondverbetering

Hoeveel gaat dat kosten?
	– LCC-onderzoek (CV, maar dan specifiek voor huidige situatie NL)

Shortlist van adviezen voor vervolg
 
Hoe groot is het probleem?
1. SRM-T afmaken 

Startpunt bij elk project is een vaststelling van de nulsituatie. Vaak wordt dat zo 
uitgevoerd (met metingen en/of modelleringen) dat ook meteen een prognose van de 
impact van het project kan worden bepaald. Op dit moment is zo'n vaststelling een erg 
dure aangelegenheid, zeker in vergelijking met vergelijkbaar onderzoek voor geluid, 
veiligheid en lucht. Bovendien is er geen uniforme aanpak. Dat laatste leidt er in de 
praktijk toe dat in veel projecten (met name de wat grotere) TNO wordt ingeschakeld 
of dat TNO naderhand het werk moet overdoen (na wraking van het eerste resultaat 
door andere stakeholders). Dit is een ongewenste situatie: er dient een heldere, 
transparante aanpak te zijn die door ingenieursbureaus zijn uit te voeren, zoals dat 
ook bij geluid het geval is. De door PHS te verwachten hausse aan behoefte van global 
assessments kan anders tot een situatie leiden zoals die rond lucht heerste in de jaren 
2000-2010: ook toen werd alleen TNO het werk toevertrouwd wat niet goed was voor 
de kwaliteit, de doorlooptijd en de verdere innovatie van het werk. 
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SRM-T is door BET Verkeer ontwikkeld om ir-bureaus in staat te stellen global 
 assessments te doen. SRM-T is nog niet geheel af, het is een relatief kleine stap  
om het model af te ronden en in gebruik te nemen.  
 
Ondersteuning door een database/expertsysteem kan de toepassing van SRM-T  verder 
verbeteren. De twee liggen in feite in elkaars verlengde: SRM-T wordt gebaseerd op enkele 
‘grote’ metingen voor de ‘gemiddelde’ situatie, een expertsysteem vult dit aan met  
resultaten voor de afwijkingen die in elke situatie voorkomen. De gebruiker ziet dat beloond 
met een kleinere onzekerheid die in SRM-T altijd op de resultaten moet worden gezet.

 
2.  Bepalingsmethode spoorligging 

De dominante bron van spoortrillingen (voor woningen vanaf, 30 meter van het 
spoor, en in projecten ligt de eerstelijns bebouwing meestal voorbij de 30 meter) is de 
ongelregelmatigheid van het spoor. Het gaat hier om de som van onregelmatigheid in 
bovenbouw en onderbouw (dus spooronregelmatigheid, zweven van dwarsliggers,  
stijfheidsvariatie in ballast, etc.) zoals deze wordt ervaren door de assen van een 
 passerende trein. Andere bronnen, zoals vlakke plaatsen op wielen en de quasi- 
statische invering van het spoor door aslastpassages, zijn op die afstand vaak niet 
meer zo belangrijk. Over de spoorligging is meestal vaak weinig bekend. Het is niet   
bekend of ze, op een bepaalde locatie, bijv. bijzonder slecht is en daarom een  onredelijk 
grote bijdrage levert aan een trillingsprobleem. Ook is dan voor zo'n locatie niet bekend  
wat een verbouwing van het spoor daarop voor effect zal hebben, noch of daar een 
maatregel op te baseren is. 
Voor zowel een goede vastlegging van de grootte van het probleem, namelijk het  
beantwoorden van de vraag: ligt het spoor er nu en straks een beetje ordentelijk bij? 
noch voor het relatief goedkoop oplossen van mogelijke pijnpunten (bijvoorbeeld  
door voor een betere onderbouw te zorgen) worden nu dus kansen gemist. De 
 oorzaak daarvan is dat er nog geen meetmethode is om de spoorligging te meten. Een 
kandidaat daarvoor is de Eurailscout. Deze heeft echter een beperking in het golf-
lengtegebied (meet alleen > 2 meter). TNO heeft met de Eurailscout wel met succes 
de spoorligging van de HSL kunnen meten en beoordelen, maar dat kwam omdat de 
treinsnelheid op 70 m/s ligt (dus trillingsfrequentiegebied tot 35 Hz).  De Zweedse 
impedantiemeter is overigens niet geschikt om de spoorligging te meten. Bij veel grote 
projecten is de  Eurailscout om deze redenen al wel gebruikt (BR, HSL, RW35, SiDB, 
SiA,) maar met onbevredigende resultaten. TNO stelt voor om de Eurailscout, of een 
ander meet rijtuig, geschikt te maken voor metingen in het golflengtegebied tussen 30 
centimeter (30 Hz bij 40 km/uur) en 30 meter (2 Hz bij 140 km/uur). Met het gebruik 
van  dergelijke data is voldoende ervaring opgedaan om direct de vruchten te kunnen 
plukken van een dergelijke technische stap.

Wat moeten we daar van vinden?
3.  Betrekken van betrokkenen 

De SBR is er duidelijk over: daar waar de streefwaarden worden overschreden is overleg 
met de betrokkenen gewenst. Tot nu toe gebeurt dat weinig. Bij SiA is dat in zekere mate 
wel gedaan, maar op het laatste moment toch misgegaan. We zullen met trillingen 
zeer waarschijnlijk niet in een situatie komen dat alle hinder kan worden voorkomen. 
Maatregelen zullen duur blijven. Een weg, zoals bij een onderwerp als geluid bewandeld, 
waarin alles wordt geformaliseerd, past niet meer bij de huidige maatschappelijke ver-
houdingen. Het geluidsdossier van Schiphol is een voorbeeld van hoe dat kan ontsporen:  
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geluidsmodellen worden (terecht) niet meer geloofd en na veel strijd tussen alle stake-
holders wordt er nu uiteindelijk veel meer overlegd en ook veel meer gemeten. Het ligt 
voor de hand om met trillingen op voorhand 'de buurt in te trekken'. De uitdaging is dat 
zo te doen dat een voor alle partijen bevredigend en overzichtelijk proces kan worden 
doorlopen. De winst is een soepeler totstandkoming van het TB, een kleinere kans op 
falen daarvan en, niet het minst belangrijk, minder hinderbeleving bij de omwonenden. 

Met welke maatregelen maken we het probleem kleiner?
4. Standaardset van maatregelen met kosten/baten 

Er is een redelijke set van mogelijke maatregelen. Veel er van wordt in het buitenland 
toegepast, een deel ervan wordt in projecten voorgesteld, maar zelden worden ze in NL 
toegepast. Een mogelijk belangrijke oorzaak hiervan is, naast de kosten, de onbekend-
heid met de maatregelen. Dan gaat het vooral om vragen over aanleg en onderhoud. 
Ook is vaak niet goed te overzien of iets is toegelaten. Een ander probleem is de 
 onbekendheid met het effect van een maatregel: in welke situatie (van type subbron, 
van bodem, van frequentiegebied, etc.) is de maatregel effectief, en wanneer niet? 
Zelfs over ballastmatten, de meest voorkomende en meest geaccepteerde maatregel, 
blijkt veel onduidelijkheid te zijn met als gevolg het verkeerd (en zelfs contraproductief) 
toepassen in een project als Combitunnel Nijverdal (en, naar verluidt bij Spoorzone 
Delft).TNO stelt voor om productbladen te ontwikkelen die de toepasbaarheid en 
eigenschappen beschrijven van trillingsmaatregelen, ter consumptie van de spoor-
ontwerper, de spoorbouwer en de spoorbeheerder. Op te nemen productbladen zijn in 
eerste instantie die waarover voldoende bekend is over de werking:

	– booted sleepers
	– ballastmat
	– plaat onder ballast
	– afgeveerde plaat
	– diepwand naast het spoor

Naderhand kunnen daar de resultaten aan toe worden gevoegd van de EU-projecten 
(zoals ladder track en beklede diepwanden van CargoVibes). 
 
Hoeveel gaat dat kosten?
5. Life Cycle Costs 

Een ander heet hangijzer voor de afweging van maatregelen zijn de kosten. Daarover 
is nog te weinig bekend in Nederland. Voornamelijk omdat er nog weinig ervaring is 
opgedaan met trillingsmaatregelen. Het gaat daarbij niet alleen om de aanlegkosten, 
maar ook om de kosten gedurende de hele life-cycle. Op dit moment doet TNO samen 
met DHV onderzoek naar mogelijke (civiele) maatregelen voor een project. De eerste 
stap daarin is het dimensioneren van de maatregel (zoals een Wave Impeding Barrier) 
met behulp van gedetailleerde modellen. De volgende stap, door DHV uit te voeren, is 
het berekenen van de kosten van aanleg en onderhoud. Die kosten hangen sterk af van 
specifieke details in het ontwerp alsmede van specifieke grondcondities (zo blijkt ook uit 
de beklede diepwand van Arnhem). Zolang de details nog onduidelijk zijn moeten flinke 
ranges worden opgegeven voor de kosten, waardoor de maatregel als een hoog risico 
uitpakt. Het voorstel is om voor de maatregelen waarvoor de eerder genoemde product-
bladen zouden moeten worden ontwikkeld specifieke civiele ontwerpen te maken (dus 
bijvoorbeeld een soort standaardvoorbeeld van een afgeveerde plaatconstructie die in 
veel situaties zal voldoen) en daar de LCC voor te berekenen. Ontwerp en kosten worden 
uiteraard opgenomen in de productbladen.
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 4.4 Pre-Proposal: Train-induced vibrations and hindrance thereof: 
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Introduction
In cooperation with COB, ProRail has asked University of Leiden, Deltares, TNO and TU 
Delft to share their views regarding the train-induced vibrations of buildings located in 
the vicinity of railway tracks and regarding the effect of these vibrations on the inhabitants 
of the buildings. The above-referenced parties have been asked to prepare a report whose 
focus is placed on (1) the most advanced legislations world-wide that are used in this 
field; (2) identification of the gaps in the guidelines currently used in the Netherlands; 
(3) the possible improvements of the design procedure that would ensure an acceptable 
content and intensity of these vibrations; (4) identification of possible R&D projects, 
which would pro-allow ProRail to pro-actively design the railway tracks and, if necessary, 
develop the mitigation measures, which would meet the current and to-be expected 
tougher legislations regarding the acceptable level of train-induced vibrations.
TU Delft is involved in this project as an institute that has accumulated perceptible 
knowledge regarding the mechanisms of train-induced vibrations as well as prediction 
approaches and design procedures related to these vibrations. 
This document is prepared for a preliminary discussion between all parties involved in 
this project and aimed at identification of (1) the structure of the report, including the 
strategy of its composition (2) the parts of the report, each of the involved parties will be 
responsible for.
 
The focus of the text below is placed on the design strategy that TU Delft would advocate 
in order to be able to pro-actively comply with the current and future legislations regarding 
the train-induced vibrations.

The most advanced design procedures
It seems that the most advanced design procedures regarding the train-induced vibrations  
are being currently applied and developed in Japan and Sweden. The key words that 
ensure their superiority are the object-oriented, measurement-based multi-level design 
and frequent operational monitoring. It is the opinion of TU Delft that it would be advisable 
for ProRail to move in the same direction. The actions that would enable such a move are 
described in the next sections.

The main drawbacks of the current guidelines
The current guidelines used in the Netherlands are too generic (single level design,  
not specific regarding the parts of the track and surrounding buildings), are based on 
insufficiently advanced measurement data and make insufficient use of the earlier  
collected in-situ measurements. It seems to be advisable to remove all these drawbacks.
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Integral strategy proposed by TU Delft
Ideally, prediction of train induced vibrations and vibration hindrance from trains on 
existing lines should be based on two components, namely, on (1) the dynamic data set 
of measurements of soil and building vibrations; (2) updated and site-specific effective 
models of the track-soil-building system.
Additionally, the guidelines should be made more detailed and distinguish between (1) 
the straight tracks and curved tracks; (2) high rise and few floors buildings; (3) different 
types of building foundations; (4) close-to-track and far-from-track buildings; (5) buildings 
of different functional purposes.

One of the key elements should be a dynamic database, which seems to be in correspon-
dence with the idea by Deltares. The word “dynamic” is used here in order to underline 
that the in-situ data should be collected not once but regularly and accompanied by a 
 detailed description of the train passages. Ideally, one would wish to frequently collect 
data on soil, track and building vibrations. This would be too expensive though. Therefore, 
one may propose to follow the approach recently introduced in Sweden, namely the use 
of a moving measurement unit equipped with a system of low-frequency and mid-
frequency vibrators and an appropriate data collection system. The advantage of such a 
unit is that it can collect data on large parts of the track while moving along them, which 
makes it much cheaper than by means of the measurements with steady vibrators (the 
other types of vibration exciters are inefficient in the low frequency range). The slight  
disadvantage though is that the data acquisition and interpretation is much more difficult 
as the measurement equipment should be installed on the same moving unit. Anyway, 
such acquisition is doable.
The frequent measurements are needed because the properties of the track-soil-building 
system may change in time significantly. Mainly, this change is related to the deterioration  
of all components of the system. Such a (slow) deterioration is of special importance for 
the decision making regarding the introduction of heavier and more frequent train traffic.

The second key element of the design procedure should be a database of effective and 
site-specific models of the track-soil-building systems. The word “effective” here means 
that one should not aim at developing of a model that would capture many details of 
a specific configuration of the soil properties, details of building foundations, track 
inhomogeneities, etc. On the contrary, a rather simple model should be developed that, 
however, can reproduce the measurements at the frequency band of interest with a 
desirable accuracy. This model should also be adjustable so as to be able to account for 
the slow deteriorations of the track-soil-building system. Development of such a model 
seems to be in line with the proposal by TNO.

In summary, TU Delft proposes to introduce a moving measurement unit and develop a 
dynamic, site-specific database that would also include a site-specific collection of ef-
fective models.

Type of measurements 
The above-proposed measurements by a moving unit should be supplemented by 
 additional advanced measurements at the most sensitive parts of the track. These parts 
can be identified either based on experience or with the help of the same moving unit. 
The advanced measurements should necessarily include the cross-bore tests, which are 
necessary for the development of reliable effective models of the track-soil-building  
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interaction and, especially, for the identification of the frequency- and amplitude-dependent  
damping that these models should account for.

Mitigation measures
Mitigation measures should be considered for sensitive parts of the track. A large selection 
of possible mitigation measures exist, which TU Delft is prepared to comment upon. 
Depending of various requirements (such as esthetics, for example) various measures 
can be proposed to reduce the level of vibrations. The problem could be faced only with 
the mitigation of low frequencies (below 3-5 Hz).

Human-response
Although it is the University of Leiden to be responsible for this item, the author of this 
development feels to comment on this topic, which sooner or later will drive the vibration 
design of railway lines. Currently, a lot of research has been initiated in all developed 
countries in the field of human perception to vibrations. This means that very soon the 
governments will introduce much tougher criteria regarding the acceptable vibrations.  
These criteria will definitely not be limited by just an acceptable level of velocity or 
 acceleration. It is already now clear that the duration and frequency content of vibrations 
are very important for human perception. Therefore, it seems that there is a need to be 
pro-active in this respect and develop the above-described databases and models such 
that they include these factors.
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 4.5.1 Inleiding
Sinds 1993 kent Nederland een door de bouwsector opgestelde richtlijn voor het beoor-
delen van effecten van bodemtrilling in woningen, rekening houdend met het belang van 
in de woning verrichte activiteiten, in 1998 gevolgd door een daarvan deels afwijkende 
ministeriële handreiking over wenselijke niveaus in woningen (nabij inrichtingen cf. Wm) 
rekening houdend met gebiedskenmerkende activiteiten (cf. Ostendorf, 2003). Studies 
naar de effecten op de mens van dergelijke trillingen (blootstelling van derden)5 in geval 
van railtransport waren op die momenten en zijn ook sindsdien nog op de vingers van 
twee handen te tellen, en er is over die effecten dus weinig sociaal-wetenschappelijke 
theorievorming. Om de studies en bevindingen toch zo goed mogelijk te ordenen, dient 
figuur 1, gebaseerd op inzichten uit het verwante maar minder complexe en veel meer 
bestudeerde terrein van blootstelling aan omgevingsgeluid van menselijke activiteit.

 

Figuur	1.	Belangrijke oorzaak-gevolg relaties bij blootstelling van individu aan bodemtrilling. 

C en E vormen de ‘objecten van bescherming’ voor regelgeving.

 

 3  Universiteit van Leiden, Leiden. Dit rapport werd geschreven in opdracht van het COB (Gouda). De auteurs zijn Leon Lemmers, Ferry 

Koopmans, Carel Ostendorf, Arnold Koopman, Sabine Janssen, Elly Waterman en Henk de Kluijver dankbaar voor hun tijd om van 

gedachten te wisselen.

 4 PLEASANTPASS, Arnhem

 5 Nadrukkelijk onderscheiden van interne blootstelling, zoals bij chauffeurs aan cabinetrilling of werknemers aan trillende machines. 

Blootstelling aan deze trillingen (met een zekere vrijwilligheid) behoort tot het ARBO-errein. 
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Het onderscheid tussen omgeving en individu is gebruikelijk. Maar niet gebruikelijk is het 
(1) om onder omgeving naast de fysische omgeving ook nadrukkelijk de sociale omgeving  
te noemen. Toch is dat voor een goed begrip van menselijke reactie op bodemtrilling 
noodzakelijk omdat de bron van trillingen doorgaans deel uitmaakt van een activiteit met 
een zekere maatschappelijke wenselijkheid. Dit laatste zal - als blootstelling dreigt - ook 
vaak inhouden: met een deels betwiste wenselijkheid. In het gestreepte kader staan trillings- 
management en -beleid daarom expliciet als relevante invloed op trillingsbeleving  
genoemd.6 Verder is het (2) niet gebruikelijk om onderscheid te maken tussen hinder en 
te veel hinder maar is het nodig dat wél te doen. Het maakt duidelijk dat niet alleen de  
regelgever zich kan uitspreken over wat toelaatbare effectniveaus zijn, maar dat het individu  
dat ook zelf doet. Enkel dosiseffectonderzoek brengt dit belangrijke fenomeen (in de 
maatschappelijke omgang accepteren mensen zekere niveaus van nadelen) per definitie 
niet aan het licht. Tenslotte is (3) goed zicht nodig op wáár het de regelgever uiteindelijk 
om gaat, wát precies het object van bescherming en daarmee van regelgeving is. Het is 
niet een zintuiglijke gewaarwording (gebrom van vloertrilling horen, een schilderij aan de 
muur scheef zien gaan hangen e.d.), maar het zijn onwenselijke niveaus van mentale en 
lichamelijke reacties die daarop kunnen volgen.7  
Onder C wordt in essentie verminderde doelbereiking verstaan, al wordt dat vaak impliciet 
gelaten. In feite gaat het bij hinder steeds om materiële en/of immateriële investeringen 
die men op het spel ziet komen te staan. Specifieke investeringen zoals in ‘me niet kunnen  
concentreren’ of ‘niet zeker zijn van waardebehoud van mijn woning’, of algemene zoals in 
‘dat hoeven we toch niet te pikken?’ De Gezondheidsraad (1994) definieerde geluidshinder 
dan ook ruim als ‘een gevoel van afkeer, boosheid, onbehagen, onvoldaanheid of gekwetst-
heid, dat optreedt wanneer het geluid iemands gedachten, gevoelens of activiteiten 
beïnvloedt.’ (p.45)
Dosis-effect relaties worden vrijwel altijd weergegeven voor het bij elke dosis bepaalde 
steekproef-gemiddelde effect. In de met die gemiddelde waarden berekende best 
 passende lijn is de spreiding van de afzonderlijke waarden rond elk van die gemiddelden 
niet meer te zien. Die spreiding is echter vaak groot. Zij wordt niet alleen veroorzaakt door 
meetonnauwkeurigheden in de dosis en de effectmeting (ruis) maar ook door tal van  
persoons- en contextgebonden variabelen, ook wel Niet-TrillingsFactoren (NTF) te noemen.8 
In figuur 1 zijn dat alle variabelen waar vandaan een zwarte, exogene of rode, endogene 
pijl vertrekt anders dan variabele A: TRILLING. NTF maken het begrijpelijk dat wanneer in 
een populatie de dosis wordt veranderd, het verwachte gemiddelde effect zich feitelijk bij 
een meerderheid in die populatie niet zal voordoen.9 
Na presentatie van bevindingen uit empirisch onderzoek naar effecten van de mens op 
blootstelling aan bodemtrilling (par. 2 en 3) sluiten we deze notitie af met een enkele  
beoordeling van de bevindingen en leemtes daarin vanuit een beleidsrelevant perspectief.

 

 6 Recent onderzoek aan de TU-Delft (Kroesen, 2011) maakt aannemelijk dat deze invloed weliswaar indirect maar krachtig is. Omge-

vingsbelasting van collectieve aard (zoals het geval bij railtransport) wordt in de beleving vrijwel automatisch door noties en gevoelens 

van het politieke Discours gefilterd. 

   7 In figuur 1 zijn de objecten van bescherming C en E. Niet D. De regelgever legt in termen van C een niveau vast dat niet hoeft te sporen 

met het niveau waarop de persoon zélf door de regelgever actie ondernomen wenst te zien. 

   8 Op het onderzoeksgebied van hinder van omgevingsgeluid heten zij niet-akoestische factoren. 

   9 Globaal genomen is de verklarende rol van akoestische factoren in geluidshinder even groot als die van niet-akoestische factoren.
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 4.5.2 Enkelvoudige voorspelling: dosis – effect
In deze paragraaf bespreken wij eerst kort dosis-effect bevindingen voor trillingshinder 
(par. 2.1.) en voor lichamelijke effecten (par. 2.2.). Niet-trillingsfactoren zijn in de  
betreffende onderzoekingen buiten beschouwing gelaten. 

 4.5.2.1 Trillingen en trillingshinder
Een eerste vraag is bij welke waarde van trilling ook trilling gevoeld wordt. Daarna komt 
de vraag aan de orde (par. 2.1.2) over vanaf dat niveau met dosis toenemende hinder.

 4.5.2.1.1 Drempelwaarden (gewaarwording van dosis).
Aan het optreden van ongewenste psychische of somatische effecten van blootstelling 
aan trilling gaat (hoe kort ook) de zintuiglijke gewaarwording van die trilling vooraf. Hier 
spelen vragen als: bij welke drempelwaarde van welke grootheid (meest onderzocht: 
trillings snelheid en trillingsversnelling) wordt men trilling gewaar, Hoe gevoelig is men 
voor objectieve sterkte verschillen? Antwoorden variëren met wáár op het lichaam en in 
welke richting trilling wordt aangebracht, maar er lijken wel enkele patronen te zien. Over 
het bereik van ca. 5 tot 100Hz lijkt de drempelwaarde te zakken van ca. 0,1 tot 0,5m/s2,  
na ca. 150Hz neemt de drempelwaarde voor trilling duidelijk weer toe10 zowel bij trilling 
aan voet, aan hand als aan whole body (zie Zamyslowska et al., 2003; Morioka en Griffin 
2007). Echter moet hierbij wel opgemerkt worden dat de gevonden drempelwaarden 
door verschillende wetenschappers onderling sterk variëren, als te zien in figuur 2, 
een weergave van resultaten uit diverse labstudies voor whole-bodytrillingen over het 
 tamelijk laagfrequente gebied 5-80Hz.
 

Figuur	2.  Detectiedrempel voor trillingen als gevonden door verschillende wetenschappers

(Bron: Zapfe et al. 2009) 

 

 

 10 Er lijkt dus sprake van een dip in drempelwaardes zoals we die ook kennen voor de geluidsdrempel (rond 4 kHz), daar wel verklaard  

door de specifieke eigenschappen van menselijke spraak.  
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4.5.2.1.2 Dosis-effect (voor trillingshinder)
Onder kunstmatige omstandigheden (laboratorium) reageren mensen op toenemende 
trillingssterkte en ook, maar veel minder sterk, op toenemende frequentie van trillingsge-
beurtenissen met toenemend ongemak (discomfort) (Thuong & Griffin, 2011; Uchikune, 
2004) en toenemende hinder (Howarth, 1989; Howarth & Griffin, 1991). Ook trillings-
richting speelt hierbij nog wel een rol. Uit de studie van Thuong & Griffin (2011) bleek 
bijvoorbeeld dat in staande houding ongemak door zijwaartse en voor-achterwaartse 
trillingen (0.02-1.4m/s2) niet respectievelijk nauwelijks met frequentie (0,6-16Hz) 
samenhangt, terwijl ongemak door verticale trilling dan wel duidelijk met toenemende 
frequentie afneemt. 
Naast laboratoriumstudies met variërende doses (en naast trillingsterkte, trillingsduur, 
trillingsfrequentie en trillingsrichting zijn er nog tientallen andere mogelijke fysische 
voorspellers te bedenken)11 zijn vooral veldstudies nodig om zicht te krijgen op context-
effecten van doses. Onvrijwillige blootstelling bijvoorbeeld, waarvan bij omgevingstril-
lingen in de werkelijkheid als bij railtransport meestal sprake is, valt in het lab moeilijk te 
manipuleren. 

Type onderzoek

Hangt minder sterk samen met 

Trillingssterkte (T)?
Aantal passages (N)?

boven waarnemingsdrempel

Veldstudie - 1993

Treinverkeer Duitsland

Referentie: Knall, 1996

Ja, zwak tot matig

T als trillingssnelheid

T gemeten

Zeer zwak A

Secundaire analyse

(data veldstudie Duitsland 

1993)

Referentie: Passchier-Vermeer 

& Zeichnart, 1998

Ja, zwak tot matig B

T als gewogen som van 

trillings snelheid 's nachts  

en overdag

T gemeten

Zwak

Veldstudie - 1998

Treinverkeer Noorwegen

Referentie: Klæboe et al.  

1999; 2003

Ja, zwak

T als trillingssnelheid

T berekend

Veldstudie - 2003

Railverkeer U.S.A.

Referentie: Zapfe et al., 2009

Ja zwak C

T als trillingssnelheid

T gemeten (zowel binnens-  

als buitenhuis

Zwak C

 Tabel	1.  Overzicht van bevindingen inzake sterkte van samenhang tussen doses en hinder bij 

blootstelling aan trilling van railtransport.

 

 11 Zij zijn echter veelal onderling sterk gecorreleerd en de voorspellingen van een effect als trillingshinder wordt er dan niet of nauwelijks 

door verbeterd. Zie Zapfe et al. (2009) of op het verwante gebied van omgevingsgeluid Miedema (2002).
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A. Er is wél een matig sterk positief verband van trillingshinder met het aandeel treinen 
dat waargenomen trilling veroorzaakt in het totaal aantal treinen dat al dan niet 
 bewust wordt (gezien of) gehoord. Zie ook par. 3.1.

B. Met de gewogen somscore viel maximaal 18% van de variantie van hinder te verklaren.
C. Bijna 25% van de variantie van trillingshinder viel te verklaren met trillingssterkte én 

aantal én duur tezamen. 

In tabel 1 staan de resultaten samengevat van de enkele studies naar trillingen van rail-
transport waarin de relatie tussen dosis (dat wil zeggen: één of meerdere van de variabelen:  
trillingssterkte, aantal passages, duur van passage) en trillingshinder onder de conditie  
van al deze veldstudies is onderzocht. Daaruit bleek dat mensen op eenzelfde mate van  
trilling zeer verschillend reageren in externe blootstelling. Niet alleen in lab, maar ook 
in termen van hinder. De voorspellingskracht van trillingssterkte (en andere fysieke 
parameters van trillingen) op trillingshinder wordt daarmee zwak. Voor - psychologisch 
gezien - verder van ‘hinder’ weg liggende variabelen als een ‘intentie tot indienen van een 
klacht’ (E in figuur 1) kan de voorspellende waarde van die trillingsparameters alleen nog 
maar zwakker zijn (AE < AC). In overeenstemming hiermee is de bevinding van Zapfe et 
al. (2009) dat er geen relatie kon worden aangetoond tussen fysieke eigenschappen van 
trilling bij railtransport en het aantal over trillingsblootstelling ingediende klachten. Op 
basis van groepsgemiddelden kunnen altijd wel dosis-effect curves worden berekend, 
maar individueel opgevat geven zij kansuitspraken weer.12 Figuur 3 geeft dat correct 
weer. Alleen bij lage blootstellingen en nauwelijks hinder is er grote overeenstemming 
tussen omwonenden, zoals in figuur 3 goed te zien. Dat is overigens niet verrassend als 
het over ‘niets’ nu eenmaal moeilijk is van mening te verschillen. 

 

 

 12 Zo gezien is de hinderkwalificatietabel voor weg- en railverkeer in Bijlage V van de SBR-richtlijn ‘te kort door de bocht’. Om het in 

termen van een andere dosis-effect relatie leeftijd <-> schoenmaat te formuleren: niet meer te zien is dat bij een toenemende leeftijd 

de aangegeven gemiddelde schoenmaat de meeste mensen van die leeftijd niet past.

V max Hinderkwalificatie

<0,1 Geen hinder

0,1-0,2 Weinig hinder (bestaande situatie)

0,2-0,8 Matige hinder

0,8-3,2 Hinder

>3,2 Ernstige hinder
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Figuur	3.  Dosis-effect (trillingssterkte-hinder) curves voor ‘erge hinder’ en voor ‘matig 

tot erge hinder’. (Bron: Zapfe et al. 2009) 

 4.5.2.2 Dosis-effect voor lichamelijke effecten

Betrouwbaar onderzoek naar lichamelijke effecten is relatief schaars. Omdat directe 
observatie kostbare meetapparatuur en extra technische expertise vergt, wordt mensen 
vaak gevraagd zelf het optreden van die effecten vast te stellen en te rapporteren. Aan 
betrouwbare zelfrapportage moeten extra hoge eisen worden gesteld om vertekening 
door verkeerd observeren, slecht herinneren e.d. te voorkomen. 

 4.5.2.2.1  Slaapverstoring
Slaapverstoring door blootstelling aan trilling is zowel in het laboratorium als in het veld  
onderzocht. Op grond van bevindingen bij een vergelijkbare stressor (bijv. vliegtuiggeluid:  
Samel & Basner, 2006) mag worden verwacht dat negatieve effecten zich hierbij in het 
laboratorium eerder zullen voordoen dan in het veld. In het laboratorium vonden Ögren 
& Öhrström (2009] dat trillingssterkte(0.3 en 1.3mm/s; ongeveer 10Hz) geen effect  
had op tijd van inslapen noch op het aantal momenten van wakker worden. Wel werden  
proefpersonen door sterkere trillingen vaker eerder in de nacht wakker. Omdat dit dan 
veelal de diepe slaap betreft, concludeerden de onderzoekers dat de kwaliteit van slapen 
met toenemende trillingssterkte negatief wordt beïnvloed. In veldonderzoek in Duitsland 
(besproken in Passchier-Vermeer & Zeichart, 1998) bleek er geen verband te kunnen 
worden aangetoond tussen gemeten trillingssterkte van nachtelijk verkeer (rail, weg)  
en zelf gerapporteerde hinder van nachtelijke blootstelling aan trilling.  
In een vergelijkbaar groot Noors veldonderzoek 5 jaar later (besproken in Klæboe et 
al., 1999, 2003ab; Turunen-Rise et al., 2003) bleek bij een geringe trillingssterkte van 
railtransport (vw,95=0.1mm/s) 10 tot 15% van de respondenten te spreken van moeilijk-
heden met in slaap komen, nachtelijk ontwaken en te vroeg wakker worden tot 30-40% 
bij hoge trillingssterkte( 1,3 mm/s). In het meest recente, Amerikaanse onderzoek  
(Zapfe et al., 2009) onder omwonenden van een spoor zegt 6.6% wel eens wakker te  
worden als gevolg van rumble, rattle en vibration afkomstig van treinen, waarbij dit vol-
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gens ca. ¾ meer dan 1x per week voorkomt.13 Trillingsterkte blijkt een goede voorspeller 
voor het aantal mensen dat desgevraagd laat weten er wakker door te worden.
Noch in het Zweedse (o.a.: Jerson, Ögren, & Öhrström, 2008), Noorse, Duitse of 
 Amerikaanse onderzoek is geprobeerd de invloed van meer of minder blootstelling aan 
trilling overdag op iemands rapporteren van nachtelijke effecten uit te sluiten (twee juist 
in het veld sterk samenhangende blootstellingen). Voor zover zelfrapportage van ontwaken 
ook feitelijk ontwaken betekent, moet een psychosomatische invloed (stress overdag) op 
dat ontwaken hier niet worden uitgesloten. 

 4.5.2.2.2  Lichamelijke effecten (fysiologie) 
Landström & Lundström (1985) onderzochten de effecten van regelmaat in trilling 
(sterkte 0.3 m/s2) op waakzaamheid via  en 0  –-activiteit in EEG’s. Uitgaande van de 
 trillingssterkte0.3 m/s2 veroorzaakte regelmaat (steeds 3Hz) een afname van waak-
zaamheid vergeleken bij onregelmatige trilling (variërend 2-20Hz). Uchikune (2004) 
bestudeerde de effecten van horizontale whole-bodytrillingen (0.015-0.56m/s2; duur 
21min) op het autonome zenuwstelsel (hartslag; ademhalingsfrequentie; speeksel-
afscheiding) over de range van 0.01-0.8Hz. Hij vond een enkele aanwijzing voor hogere 
sympatische, dat wil zeggen: energiemobiliserende activiteit bij de hogere frequenties 
(0.4-0.8Hz) en het omgekeerde, meer parasympatische activiteit, bij de lagere frequenties. 

4.5.2.2.3 Gedragsverslechtering.
Whole-bodytrillingen kunnen een negatief effect hebben op menselijke prestaties, blijkt uit 
een overzichtstudie van Conway, Szalma & Hancock (2007). De grootste impact van trillingen 
op prestaties zijn gevonden in visueel perceptuele taken, zoals televisie kijken (ook Klæboe 
& Fyhri, 1999; zie figuur 4) gevolgd door taken waarin de fijne motoriek van belang is. Die 
impact betreft dan eerder afnemende nauwkeurigheid in taakuitvoering dan snelheid van 
taakuitvoering. Negatieve impact neemt toe met toenemende trillingssterkte, mogelijk ook 
met toenemende trillingsfrequentie. De rol van duur van de trilling lijkt beperkt.

 

Figuur	4.  Dosis-effect (trillingsterktehinder) curves voor beleving van niet/verstoorde 

doelbereiking (Bron: Klæboe & Fyhri, 1999) 

 

 13 Ter vergelijking: gevraagd naar hun slaapkwaliteit zegt ruim 40% van de Amerikanen boven de 18 jaar tenminste enkele keren per 

week ’s nachts wakker te worden. (Bron: http://en.wikipedia.org/wiki/Middle-of-the-night_insomnia.) Uit metingen van feitelijk 

ontwaken is bekend dat de meeste mensen elke nacht 1 tot 2 keer ontwaken zonder dat zij zich daarvan bewust zijn.
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 4.5.2.3 Enkelvoudige voorspelling: deelconclusie.
Uit trillingssterkte valt trillingshinder - vanwege grote individuele verschillen per trilling-
sterkte - niet beter dan grof te voorspellen. Door rekening te houden met aantal passages 
en/of duur van blootstelling per passage zal deze voorspelling waarschijnlijk iets kunnen 
worden verbeterd van zwak tot matig. Uit trillingssterkte alleen valt niets af te leiden over 
het aantal klachten dat daarbij te verwachten is. In het lab zijn geen extra ontwakingen 
door nachtelijke blootstelling aan trillingsterktes van 0,3-1,3 mm/s geobserveerd en 
zij zijn daarom ‘in het veld’ niet te verwachten. Onder gecontroleerde en relatief een-
voudige omstandigheden in het laboratorium deden zich bij de hogere trillingsniveaus 
in genoemd bereik wel veranderingen in slaappatroon voor. Of deze minder ver gaande 
slaapverstoring zich ook ‘in het veld’ voordoet, is niet onderzocht. 

 4.5.3 Multifactoriële voorspelling: Niet-Trillingsfactoren
Psychische of somatische effecten kunnen door meer dan een factor (trilling) bepaald 
worden. Die extra voorspellers kunnen exogeen (3.1 en 3.2) en/of endogeen (3.3) zijn. 
De invloed van zulke zogenoemde niet-trillingsfactoren (NTF) is relatief groot. Bevindingen 
van Paulsen & Kastka (1995) die opnames van trillingen van trein/tram in woningen 
(0,05/ 0,11/ 0,32mm/s) gebruikten om daarmee onder laboratorium omstandigheden 
onderzoek te doen, geven daar een indicatie van. Als het individu als een aparte random 
factor in de analyses wordt meegenomen, blijkt - zie Figuur 5 - dat trillingshinder 2x zo 
goed kan worden voorspeld als met alleen trillingssterkte. Hun analyses laten zien dat 
NTF in trillingshinder een grotere rol lijken te spelen dan in hinder van het geluid dat zij 
met de trillingen gepaard lieten gaan. 

 

Figuur	5.  Relatief belang van andere factoren dan trilling in het ontstaan van trillingshinder.

Bron: Paulsen & Kastka (1995) 

 4.5.3.1 Geluid van en door (bodem)trillingen
Door een externe bron als een rijdende trein kunnen bodemlagen in trilling worden 
 gebracht, waardoor ook constructies op die bodem kunnen gaan trillen. In het Engels 
wordt deze laatste trilling en het daarmee gepaard gaande geluid gewoonlijk ground 
borne vibration en ground borne noise genoemd. Het laatste ook wel irradiated noise 
ter onderscheiding van het direct van de bron afkomstige geluid. Het veelal samengaan 
van trilling en geluid roept de vraag op in hoeverre effecten van de een wellicht worden 
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versterkt door aanwezigheid van de ander. Wordt een trilling eerder waargenomen en/of 
meer hinderlijk gevonden mét dan zonder gelijktijdig geluid?14 
Bevindingen ten aanzien van drempelwaarde zijn niet eensluidend. Bellman et al. (2002, 
2004; besproken in Zapfe et al., 2009) vinden dat breedbandruis van 69 dB(A) geen 
invloed heeft. Paulsen & Kastka (1995) vinden daarentegen dat de waarnemingsdrempel 
van 0,05 mm/s licht omhoog gaat bij 60dB(A) achtergrondgeluid. 
Paulsen & Kastka (1995) vinden dat hinder van trilling (0,05/ 0,11/ 0,32mm/s) niet 
afhankelijk is van gelijktijdige blootstelling aan geluid (opnames gemaakt in woningen: 
34-60dB(A) en afgespeeld in het laboratorium). De 0,6% uit figuur 5 voor noise betekent 
dat geluidsbelasting en trilling in de beleving van elkaar los staan. De bevinding van 
Howarth & Griffin (1990a;ook 1990b) dat bij hoge geluidsbelasting trillingssterktes van 
lage intensiteit minder en van hoge intensiteit meer hinderlijk dan zonder geluidsbelasting 
worden gevonden, is hier niet mee in strijd omdat deze interactie door deze onderzoekers 
bij hogere niveaus (60-79dB(A)) werd geobserveerd. ‘In het veld’ is dit interactie-effect 
niet terug gevonden: Passchier-Vermeer & Zeichart (1998) meldden dat onder hoge 
 geluidsbelasting (hier direct geluid betreffend) er geen relatie meer kon worden gevonden 
tussen trillingssterkte en trillingshinder. In het veld bepaalt noise de totale hinder ook 
meer dan trillingen, vinden Paulsen & Kastka (1995). Knall (1996) vond in lijn hiermee 
dat bijna 80% van de mensen geluidsbelasting een belangrijkere kwestie vindt dan trilling. 

 4.5.3.2 Exogene factoren (anders dan geluid)
Naar mogelijke invloeden van buitenaf op trillingbeleving anders dan de invloed van 
gelijktijdig geluid is in het tot nu toe verrichte onderzoek niet gekeken.15 In het Noorse 
onderzoek van Klæboe et al. (2003) is er rekening mee gehouden dat plaatsen waar pu-
bliekelijk was geageerd tegen de trillingsbron of waar veel media-aandacht was geweest, 
nadrukkelijk buiten het enquête gebied werden gehouden. Bedoelde invloeden van 
buitenaf zijn in beginsel van erg verschillende aard. Het kunnen visuele invloeden zijn 
uiteenlopend van het zien van gevolgen van trilling zoals scheuren in een wand, of een 
scheef hangend schilderij tot het zien van de trillingsbron zelf16, maar ook sociale invloeden 
die gepaard gaan met het informeren over/bespreken van opties en maatregelen. Op 
het verwante gebied van hinder van omgevingsgeluid is het belang van deze laatste soort 
factoren duidelijk gebleken, zowel voor informatie direct door de bron (zie Maris e.a., 
2007ab) als indirect in termen van bronbeleid (zie Bröer, 2007; Kroesen, 2011). 

 4.5.3.3  Endogene factoren
In deze paragraaf bespreken wij factoren die de persoon zelf en een mogelijk karakteris-
tieke manier van reageren op (omgevings)belasting kenmerken. Deze factoren kunnen 
zoals figuur 1 liet zien niet alleen de directe relaties ABC en ABD beïnvloeden, maar ook 
de indirecte zoals langs de weg van de psychosomatiek ABCD. 

 

 14 Dezelfde vraag kan natuurlijk ook worden gesteld voor geluidshinder: hoe afhankelijk is de beleving van geluid van gelijktijdige  

blootstelling aan trilling? Beleving van geluid is echter niet het onderwerp van onze opdracht.

 15 Het onlangs gestarte Europese onderzoek CargoVibes naar gezondheidseffecten van blootstelling aan railtransport vormt hierop  

een uitzondering voor zover het zal kijken naar  “neighbourhood characteristics”. 

 16 Met bijvoorbeeld als hypothese: gelijktijdig zicht op bron vergroot voorspelbaarheid van blootstelling; voorspelbaarheid  

vermindert hinder.  
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4.5.3.3.1 Algemene (demografische) kernmerken.
Matsumoto et al. (2003) vonden aanwijzingen dat de waarnemingsdrempel voor verticale 
trilling met toenemende leeftijd toe lijkt te nemen. Sexeverschillen zijn  gerapporteerd 
door McKay (1972) voor trillingen tussen 6.5 en 15Hz in voor/achterwaartse en zijwaartse 
richting: mannen zijn daarvoor gevoeliger dan vrouwen (uit: Matsumoto et al., 2003). 
Zulke verschillen tussen mannen en vrouwen zijn niet gevonden voor trillings hinder, blij-
kens secundaire analyse van data uit meerdere veldstudies (Passchier Vermeer, 1998).17 
Evenmin vond zij verschillen tussen woningbezitter en woninghuurder. Een factor ‘vrees 
voor schade’ (zie 3.3.2) lijkt hiermee vooral meer over de persoon zelf dan over zijn 
 specifieke situatie te zeggen. 

4.5.3.3.2 Gevoeligheid voor belasting/bedreiging.
Schrikreacties op en angst voor treinen blijken beide sterk te correleren met ervaren 
trillingshinder (Passchier-Vermeer, 1998) en in dezelfde lijn lijkt ook ‘angst voor schade 
ten gevolgen van trillingen’ (Knall,1996; Klæboe et al., 2003) een rol te spelen. In hoe-
verre hier sprake is van een algemene gevoeligheid voor belastingen en bedreigingen, 
is niet duidelijk. Enerzijds geven mensen aan zich beter tegen geluid dan tegen trilling 
te kunnen beschermen (86% respectievelijke 14%), maar mensen verwachten ook aan 
 trillingen eerder te kunnen wennen dan aan geluidsbelasting; van de laatste verwachten 
zij eerder dan van trilling schade aan gezondheid (Knall,1996). 

4.5.3.3.3 Psychosomatiek
Zintuiglijke gewaarwording van bodemtrilling en van daaraan verbonden natuurlijke 
fenomenen als geluid en beweging kunnen in theorie zowel direct als indirect - en 
 daarnaast nog bewust en onbewust - lichamelijke gevolgen hebben (zie Figuur 1).  
Bij de indirecte route is er sprake van een tweede oorzaak of ‘interne dosis’ en spreken we 
daarom van psychosomatische gevolgen. Wij hebben op het terrein van humane effecten 
van bodemtrilling geen onderzoek gevonden met empirische bevindingen over psycho-
somatiek. Uit onderzoek naar effecten van blootstelling aan omgevingsgeluid is wel het 
belang van deze route bekend: hinder door blootstelling overdag bleek voorwaarde voor 
het optreden van slaapverstoring door nachtelijk vliegtuiggeluid (Kroesen e.a., 2008).18 

 4.5.3.4 Multifactoriële voorspelling: deelconclusie.
Om psychische (bijv. hinder) en lichamelijke effecten van blootstelling aan bodemtrillin-
gen te begrijpen, te voorspellen en te kunnen beïnvloeden zijn naast fysische trillingsva-
riabelen niet-trillingsfactoren (NTF) van bijna even groot belang. Het gaat dan niet zozeer 
om brongerelateerd geluid dat zich gelijktijdig bij bodemtrilling (de invloed daarvan op 
trillingshinder blijkt gering), maar vooral om persoonsgebonden (bijv. angst voor schade) 
en sociale factoren (bijv. gebrekkige communicatie). In veldstudies is hieraan nog vrijwel 
geen aandacht gegeven.

 

 17 Over leeftijd als mogelijke voorspeller van trillingshinder werd niet gerapporteerd.

 18 Ook in onderzoek  rond de luchthaven van Frankfurt ( Schreckenberg et al., 2009) is dit gebleken. In de Europese HYENA studie onder 

bijna 5000 mensen die tenminste 5 jaar nabij een luchthaven woonden, bleek niet alleen dat geluidshinder positief verbonden is 

met bloeddruk (Babisch et al., 2007) maar dat vliegtuiggeluid ’s nachts soms positief met bloeddruk is gecorreleerd. In dit feit zit 

de psychosomatiek soms  verscholen. Het bleek namelijk dat vliegtuiggeluid ’s nachts alleen significant met bloeddruk samenhing 

voor de mensen die zich ook overdag erg gehinderd vinden, niet voor mensen die zich overdag zogezegd niet ‘door blootstelling aan 

vliegtuiggeluid gestrest voelen’ (Babisch et al., 2008).
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 4.5.4 Evaluatie van bevindingen uit onderzoek
De voorgaande twee secties geven een overzicht van inspanningen en feitelijke bevindingen  
qua sociaal en gezondheidswetenschappelijk onderzoek naar externe of 3rd party effecten 
van blootstelling aan bodemtrillingen. Al zijn externe effecten van bodemtrillingen door 
railtransport weinig bestudeerd, er zijn al wel enkele patronen zichtbaar en conclusies te 
trekken.
 
1.  Een bruikbare modellering van psychische en somatische externe effecten van 

bodem trillingen biedt de theorie van (psychologische) stress. Dan wordt direct 
 duidelijk dat het object van bescherming inzake trillingsbeleid niet de voelbaarheid 
van trilling is, maar de beleving van door trilling veroorzaakte verstoorde doelbereiking.  
Ook wordt daarmee duidelijk dat er een essentieel verschil is tussen hinder maar 
 acceptabel en hinder maar te erg en dat die grenswaarde per individu zal variëren 
afhankelijk van persoonlijke lasten en - in het geval van collectieve blootstelling - 
 afhankelijk van politieke vooringenomenheden. Tenslotte zorgt die theoretische 
 opstap er ook voor dat het belangrijke mechanisme van psychosomatische veroorzaking 
van gezondheidseffecten goed in beeld komt. Toekomstig toegepast onderzoek zal 
ons inziens voor beleid vooral van meer waarde zijn als deze onderscheidingen daarin 
consequent worden aangebracht. 

2.  Sociaal-wetenschappelijk trillingsonderzoek is vooral gericht op vaststelling van dosis-
effect relaties, overigens onder omstandigheden waarin geen grote veranderingen van 
blootstelling aan de orde waren. Populatiegemiddelde trillingshinder blijkt dan zwak 
samen te hangen met trillingssterkte. Bij eenzelfde trillingssterkte(dosis) blijken er 
met andere woorden aanmerkelijke verschillen tussen gemeenschappen/omstandig-
heden en - binnen gemeenschappen - tussen personen te zijn.  
In het lab zijn geen extra ontwakingen door nachtelijke blootstelling aan trilling 
sterktes (0,3-1,3 mm/s) geobserveerd en - mede gelet op de algemeen grotere 
gevoeligheid voor veranderingen in het lab dan in het veld - slaapverstoring door extra 
ontwaken is daarom ‘in het veld’ niet te verwachten. 

3.  Een deel van onder 2 genoemde verschillen wordt veroorzaakt door exogene en 
 endogene factoren anders dan de fysieke trilling sec: niet-trilling factoren (NTF). 
Voor het verklaren van trillingshinder ‘in het veld’ zijn NTF ongeveer even belangrijk 
als fysieke trillingfactoren. Aan NTF is in veldstudies nog weinig aandacht gegeven 
met uitzondering van aandacht voor een individuele gevoeligheid voor belasting of 
bedreiging. Voor het verder verminderen en voorkomen van trillingshinder dienen 
(experimenten met) maatregelen gericht op verbetering van begrip (informatie, voor-
spelbaarheid) en behandeling (met name lusten-lasten verdelend) zich als kansrijk 
aan. In een op diversificatie gericht railtransportbeleid valt bijvoorbeeld te denken aan 
bonus-malusregelingen. 
 

4. Nagenoeg afwezig in onderzoek naar de psychische en somatische effecten bij 
blootstelling aan bodemtrillingen zijn sociale NTF waarvan bijvoorbeeld sprake is in 
geval van het treffen van (beleids)maatregelen. Te denken valt hier aan het  belang 
van adequate informatiestromen en tweezijdige communicatie tussen bron en 
blootgestelde(n), van realistische aansprakelijkheidsverdelingen en tijdige vormgeving 
van wederzijdse verantwoordelijkheden van partijen.
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Introductie
Op 3 november 2011 heeft het COB ter afronding van haar discussies in het kader van 
project T130 ‘Trillingen bij goederenvervoer over het spoor’, een workshop gehouden met 
deelname van participanten van het COB. Daarbij is het programma ‘Trillingshinder door 
exploitatie van railinfrastructuur’ met voorstellen voor onderzoek en ontwikkeling  
besproken. Het COB ontwikkelde dit programma in samenwerking met de TU Delft, TNO, 
Deltares en de Universiteit Leiden. Doel is het oplossen van problemen door trillings-
hinder bij de verdere ontwikkeling van spoorweginfrastructuur. Problemen die zijn 
gekoppeld aan de maatschappelijk behoefte om hinder door (toename van) trillingen  
te beperken.
Het COB heeft in dit rapport een programmavoorstel ontwikkeld, dat bestaat uit de 
 volgende onderdelen (nummering overeenkomstig met hoofdstuk 2 van dit rapport):
 
2.1 Het verbeteren en uniformeren van de procedures bij aanpassing en/of uitbreiding 
van spoorweginfrastructuur ten aanzien van het deelaspect 'hinder door trillingen bij het 
gebruik van de spoorweg'.
 
2.2 Het verhelderen van de begripsvorming rondom spoortrillingen in relatie tot hinder; 
bijvoorbeeld door de regelgeving met betrekking tot hinderbeperking te verbeteren. Een 
update van de SBR-regelgeving ligt in het verlengde hiervan.
 
2.3 Verbetering van de voorspelbaarheid van trillingen voor nieuw- en/of verbouw-
situaties. Het gaat om een betere diagnose, met daarbij de volgende drie deelvoorstellen:
 
2.3.1 Het ontwikkelen van een meetplatform voor het bepalen van de spoorwegconditie 
en de relatie tussen spoorgeometrie en impedantie van de baan. Het gereedschap helpt 
ter identificatie van baanvakken met een relatief slechtere conditie voor wat betreft 
 trillingscondities.
 
2.3.2 Het ontwikkelen van een database met gegevens over trillingssituaties, bodem-
situaties, metingen, modelleringen en oplossingen. De database dient een compleet 
overzicht te bevatten van verzamelde (veld)onderzoeksgegevens en projectevaluaties. 
 
2.3.3 Het afronden van het eerder in het kader van BET-Verkeer (een voormalig Delft 
Clusterproject), ontwikkeld standaardrekenmodel voor trillingen; de SRM-t. Het afronden 
van de evaluaties en het daarna beschikbaar stellen aan de praktijk. Het model, met zijn 
karakteristieken van probleem en oplossing, kan daarmee in samenhang met de data-
base een referentie bieden voor nog op te lossen situaties.
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2.4 Het ontwikkelen van een gevalideerde catalogus van maatregelen voor trillings-
beperking. Dit deelvoorstel staat in verband met onderdeel 2.3.2. De catalogus geeft 
een overzicht van mogelijke maatregelen ofwel oplossingen, met de daarbij behorende 
effectiviteit van de maatregel op basis van bewezen resultaten.
 
2.5 Het ontwikkelen van een handleiding voor de inzet van 'niet-trillingsfactoren', ofwel 
de niet-technische maatregelen voor hinderbeperking. Deze maatregelen zitten met 
name in de relatie tussen de veroorzaker van de trilling en degenen die de hinder onder-
vinden. Communicatie is hierbij een sleutelwoord.

Workshop
Tijdens de workshop onder leiding van COB-coördinator dr. ir. Klaas-Jan Bakker zijn de 
verschillende deelvoorstellen toegelicht tijdens vier presentaties.

No. Projectonderdeel Spreker

2.2
Betere vat op trillingshinder,  
conceptueel

prof. Andrei Metrikine, TU Delft

2.3.1 Meetplatform prof. Andrei Metrikine, TU Delft

2.1
Betere omgang met trillingshinder in 
procedures en besluitvorming

drs. Arnold Koopman, TNO

2.3.3 Standaardrekenmodel; SRM-t drs. Arnold Koopman, TNO

2.3.2
Casuïstiek; ontwikkeling database  
trillingssituaties

dr. ir. Paul Hölscher, Deltares

2.4
Ontwikkeling catalogus van  
maatregelen

dr. ir. Paul Hölscher, Deltares

2.5
Hinderbeperking;  
inzet niet-trillingsfactoren

prof. Pieter-Jan Stallen,  
Universiteit Leiden

 
Tijdens een postersessie na de presentaties verdeelden de sprekers zich over de zaal. 
De workshopdeelnemers kregen de gelegenheid om met de sprekers een dialoog aan te 
gaan en van gedachten te wisselen over de verschillende deelvoorstellen. Middels een 
vragenlijst konden de deelnemers na afloop van de postersessie hun voorkeur(en) voor 
de deelvoorstellen kenbaar maken en aanvullende opmerkingen plaatsen. Nadat de 
vragenlijsten waren geïnventariseerd, is in forumopstelling met de sprekers een discussie 
gevoerd over het resultaat van de prioriteitskeuze.

Bespreking van de resultaten
Hierbij zal worden ingegaan op:
1. De prioriteitskeuze van de deelnemers voor de verschillende deelvoorstellen
2. De vragen die daarbij nog zijn gesteld
3. Suggesties die zijn gedaan
4. Een samenvatting van de belangrijkste discussiepunten 
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Prioriteitskeuze
De volgorde van de deelvoorstellen op basis van de – door de deelnemers – toegekende 
prioriteiten:

No. Onderwerp Deelvoorstel Score

1
Beter diagnose; Afmaken standaard reken-
model SRM-t

3c 39

2
Procesbeheersing; update regelgeving; 
aanpassing van de SBR

2 31

3
Ontwikkelen richtlijn voor de behandeling van 
trillingen bij procedures en bij besluitvorming

1 30

4
Trillingsbestrijding; opstellen Catalogus van 
Maatregelen

4 30

5
Betere diagnose; opstellen databasetrillings-
gegevens voor verschillende locaties

3b 25

6 Betere diagnose; ontwikkeling meetplatform 3a 19

7
Hinderbeperking;  
inbreng Niet-Trilling-Factoren

5 16

(door 19 deelnemers zijn elk tien punten over de zeven verschillende deelvoorstellen verdeeld).

Nemen we de drie deelvoorstellen voor trillingsdiagnose (3a, 3b en 3c) samen, dan staan 
deze ruim aan kop met een score van 79 punten. Dat benadrukt enerzijds dat het proble-
matisch is om een goede trillingsdiagnose op te stellen. Anderzijds werd opgemerkt dat 
dit resultaat wellicht het effect is van een oververtegenwoordiging van deelnemers met 
een technologische achtergrond. 
De voorstellen met de hoogste score onderstrepen de wens van de praktijk om vanuit een 
eenduidige methodiek te werken. Heldere procedures, duidelijke normering met grens-
waarden en een door alle partijen geaccepteerde rekenmethode; ofwel een navolgbare, 
transparante werkwijze. 

In bijlage 1 is de volledige score nogmaals weergegeven, met inachtneming van de 
achtergrond van de respondenten. Daaruit blijkt dat de algemene score wordt beïnvloed 
doordat adviseurs relatief gezien oververtegenwoordigd waren tijdens de workshop. De 
einduitslag weerspiegelt in die zin meer de mening van de adviseur. 
Verder kan worden opgemerkt dat de kennisinstituten en de aannemers anders kiezen 
dan de adviseurs. De kennisinstituten kiezen voor een betere diagnose door toepassing 
van een mobiel meetplatform, terwijl bij de aannemers een gevalideerde catalogus van 
maatregelen significant hoger scoort. In verhouding tot de adviseurs en opdrachtgevers 
geven de kennisinstituten en aannemers ook een significant hogere beoordeling voor het 
deelvoorstel niet-trillingsfactoren. Door de lage vertegenwoordiging van sectoren, kennis-
instituten en aannemers moet de beoordeling met enige reserve worden beschouwd. 
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Discussie
Ook uit de discussie komt naar voren dat de moeilijke voorspelbaarheid van trillingen 
in nieuwbouw- of verbouwsituaties, de problematiek ernstig compliceert. Deskundigen 
noemen een factor twee in trillingssterkte als bandbreedte waarmee rekening moet 
 worden gehouden bij voorspellingen voor situaties die nog in de toekomst liggen.

Inzet van gammawetenschappen
Enigszins teleurstellend voor de opstellers is de beoordeling van onderdeel zeven; de 
inzet van niet-trillingsfactoren, ofwel het inzetten van niet-technische methoden voor 
hinderbeperking. In reactie daarop stelt dhr. Obladen dat ‘wij’ techneuten ons te veel 
richten op het maken van berekeningen en het inzetten van technieken voor het oplossen  
van trillingsproblemen. Hij pleit daarbij ook voor inzet van andersoortige methoden,  
zoals de inzet van Artificial Intelligence en kennis vanuit de gammawetenschappen voor 
het oplossen van hinderproblemen. Dit pleit enigszins voor de ontwikkeling van de  
expertdatabase, waar dhr. Obladen weliswaar ook bedenkingen bij heeft, maar ook  
om de voorstellen van prof. Stallen toch serieus in overweging te nemen. 
Prof. Stallen brengt daarbij nogmaals naar voren, dat uit zijn onderzoek blijkt dat er een 
zwakke correlatie is tussen trillingen (sterkte) en hinder, maar dat het verkeerd is om 
daaruit te concluderen dat de inzet van gammawetenschappen niets te bieden heeft voor 
het oplossen van hinderproblemen. Integendeel, we zouden ons eerder moeten afvragen 
of trillingsdiagnostiek ook vanwege de slechte mate van voorspelbaarheid wel zo’n goed 
middel is om hinder te bestrijden. Hij voert daarbij aan dat trillingssterkte weliswaar geen 
goede indicator is voor individuele hinderbeleving, maar dat het voldoende duidelijk is 
dat die relatie er wel is als het gaat om populatiehinder, de gezamenlijke hinder die een 
groep gedupeerden ervaart.
Stallen voert verder aan dat het – zeker in het geval van moeilijke voorspelbaarheid vooraf 
zoals bij trillingshinder – van belang is om goed te communiceren met de omgeving over 
blootstelling en reductiemogelijkheden. Dat wil zeggen de dialoog aangaan met de  
betrokkenen over wat zij van belang vinden. Alleen informeren schiet dan tekort. Er kan 
daarbij ruim gedacht worden, zoals aan besluitvorming in de sfeer van handhaving: zou er  
geëxperimenteerd kunnen worden met inbreng van de omgeving op bonus-malus systemen?
Ook pleit Stallen voor het aanscherpen van de regelgeving door het accent op grenswaarden 
te leggen in plaats van streefwaarden. Daardoor komt de afweging van kosten en baten 
veel nadrukkelijker op de agenda te staan. Met streefwaarden alleen – die per definitie 
vrijwel nooit worden gehaald – zal de blootgestelde partij zich altijd tekort gedaan voelen 
en zich verzetten als daar mogelijkheden toe zijn.
 
Betrouwbaar rekenmodel
Ten aanzien van het standaard rekenmodel (SRM-t) vraagt dhr. Obladen zich af wat het 
maken van rekensommetjes voor zin heeft als de uitkomsten zo onbetrouwbaar zijn. Drs. 
Koopman van het TNO antwoordt daarop dat het niet altijd mogelijk is om voor situaties 
die nog in de toekomst liggen via metingen vast te stellen of hier straks sprake zal zijn 
van trillingsoverlast. Voor toekomstige situaties heeft het wel degelijk zin om met een 
gestandaardiseerde rekenmethode trillingshinder te voorspellen. Dat zal dan een reken-
model moeten zijn waarover verschillende partijen het qua betrouwbaarheid eens zijn. 
Dit om te voorkomen dat partijen met verschillende belangen met elk hun eigen adviseur 
en eigen model tot verschillende uitkomsten komen.
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Maatregelen situatieafhankelijk
Ten aanzien van de 'catalogus van maatregelen' brengen enkele deelnemers een ver-
gelijkbaar bezwaar naar voren zoals bij het standaard rekenmodel. Ook standaard maat-
regelen hebben te maken met betrouwbaarheidsmarges; in hoeverre zal een toegepaste 
maatregel ook daadwerkelijk vermindering van trillingshinder tot gevolg hebben?  
De ondergrond en de randvoorwaarden kunnen per slot van rekening situatieafhankelijk  
zijn. Daarom is het van belang om gevalideerde maatregelen in de catalogus op te nemen,  
die dienen als referenties. Wanneer hebben maatregelen wel gewerkt en wat waren daar 
de omstandigheden? In hoeverre wijken de huidige omstandigheden af van de referentie-
omstandigheden? 
 
Een maatregelcatalogus moet meer zijn dan een opsomming van mogelijke oplossingen. 
De mogelijke maatregelen zijn immers bij veel partijen al bekend. Minder bekend is welk 
effect een bepaalde maatregel in welke situatie heeft gehad. Daarom hangt de maatregel- 
catalogus ook enigszins samen met de trillingsdatabase. De één completeert de ander.
 
Opslingering
Een ander belangrijk onderdeel van het programma is het verbeteren van de regelgeving; 
wat neerkomt op het updaten van de SBR-regelgeving. Voor zover bekend heeft SBR ook 
al stappen in die richting ondernomen en is er een commissie samengesteld die zich 
hierover zal gaan buigen. Tijdens de workshop wordt gediscussieerd om over te gaan van 
streefwaarden naar grenswaarden. Het is waarschijnlijk beter om de vrijblijvendheid om 
wel/of niet (naar omstandigheden) aan een SBR-waarde te voldoen, weg te nemen.
Verder is er een voorstel om in analogie met geluidshinder over te gaan op grenswaarden 
‘aan de gevel’. De bouwconstructie achter de gevel ligt buiten het domein van ProRail, 
terwijl die constructie toch een groot verschil kan uitmaken in het optreden van trillings-
hinder. Met name bij vrij slappe gebouwen kan een alleszins aanvaardbare trilling aan 
de fundering, door opslingeringseffecten toch tot forse responsie leiden. Er zijn echter 
grenzen aan de verantwoordelijkheid van ProRail. In dergelijke gevallen is de gebouw-
eigenaar ook mede verantwoordelijk. Opslingering is echter niet weg te denken; in meer 
of mindere mate treedt dit altijd wel op. Het lijkt daarom objectiever om bij de beoordeling 
in zijn algemeenheid van een standaard opslingeringseffect uit te gaan, waarmee een 
deel van de verantwoordelijkheid bij ProRail ligt en een deel bij de gebouweigenaar.

Vragen en opmerking van de deelnemers
De tijd ontbreekt om alle vragen en opmerkingen van de deelnemers naar aanleiding van 
het vragenformulier te behandelen. Brenda Berkhout, COB-coördinator Tunnels & Bouw-
putten, vat de meest terugkerende opmerkingen samen:
 
Tempo
Verschillende partijen brengen naar voren dat er dat niet langer gedraald moet worden 
met het nemen van maatregelen; dat geldt ook voor de besluitvorming van het programma 
van maatregelen dat hier nu ligt. Zowel voor ProRail maar ook voor andere partijen in het 
bouwproces is het van belang dat er stappen worden ondernomen. ProRail kan anders 
niet verder en aannemers en adviseurs hebben er last van als bouwprojecten vertragen.
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Kennis
Bedrijven hebben voor het verwerven van een betere concurrentiepositie soms een 
 belangrijke (al dan niet financiële), persoonlijke investering gedaan in kennisontwikkeling. 
Het ontwikkelen van een trillingsdatabase en een maatregelencatalogus vraagt impliciet 
om het uitwisselen van die ontwikkelde kennis. Hoe moet dan dan? Het COB heeft begrip 
voor deze situatie. Echter er zijn voorbeelden uit het verleden waarbij alle partijen baat 
hadden bij een gezamenlijke, sectorbrede kennisuitwisseling. Denk bijvoorbeeld aan het 
initiatief van de NVAF. Dat heeft ertoe geleid dat de grafieken over grenswaarden voor 
het intrillen en/of inheien van damwandplanken nu in het CUR-handboek Damwanden 
staan. Uiteindelijk leidt een gezamenlijke kennisuitwisseling tot minder problemen en 
een snellere projectafhandeling; daar is iedereen bij gebaat.
 
Taskforce Trillingen
Prof. Stallen stelt voor om een 'Taskforce Trillingen' op te zetten. Dhr. Jak van ProRail 
meldt dat ProRail in samenwerking met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en 
RIVM die stappen al heeft gezet. ProRail zal het COB-rapport ‘Trillingen bij goederen-
vervoer over het spoor’ bij deze taskforce inbrengen. Het voornemen is dat deze taskforce 
de voorstellen van het COB bij die van het RIVM voegt en op basis daarvan haar eigen plan 
trekt. Van bepaalde onderdelen weten wij nu dat het ministerie zelf de trekkende partij 
wil zijn, andere onderdelen zullen in samenwerking met het COB worden opgepakt.
 
Samenhangend programma
Het COB meent dat het voorstel dat hier ligt een samenhangend programma is. Het COB 
beveelt aan om het programma ook in zijn samenhang tot ontwikkeling te brengen.  
Ondanks dat geeft de workshop een prioriteitsbeeld vanuit de praktijk waarmee rekening  
moet worden gehouden. Men kan daarbij denken aan de mate van investering in de 
verschillende programmaonderdelen.

Conclusies
Er ligt een door de workshopdeelnemers gedragen pakket aan programmaonderdelen, 
klaar om aangepakt te worden.

Uit de vragenlijsten blijkt dat er bij de deelnemers voorkeur is voor de meer concrete, 
vanuit de techniek herkenbare onderdelen. Maar tijdens de discussie blijkt dat er toch 
veel interesse is in de onderdelen die stoelen op kennis uit de gammawetenschappen, 
zoals de procedures, regelgeving en ontwikkeling en kennis van niet-trillingsfactoren. Het 
is daarom spijtig dat het COB er niet in is geslaagd om meer vertegenwoordigers vanuit 
de gemeentelijke hoek voor de workshop te interesseren. Partijen uit gemeentelijke hoek 
zijn belangrijk als het gaat om de toetsing van regelgeving. Deze partijen hadden hoogst-
waarschijnlijk zwaarder ingezet op de niet-technische programmaonderdelen.
 
Met name tijdens de discussie krijgen de programmaonderdelen die te maken hebben 
met het verbeteren van de regelgeving ruim de aandacht. Het betreft een update van de 
SBR-regelgeving, het verzamelen van praktijkkennis in een expert-trillingsdatabase en 
de maatregelcatalogus. Met inachtneming dat bij de maatregelcatalogus gezorgd moet 
worden voor een goede validatie en kennis van randvoorwaarden, om de onzekerheid van 
de maatregelen te verkleinen.
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Het projectteam betreurt enigszins dat het meetplatform en de niet-trillingsfactoren 
relatief laag scoren. Dat komt wellicht omdat het projectteam de motieven voor deze 
deelvoorstellen onvoldoende voor het voetlicht wist te brengen. Wat betreft het meet-
platform is bekend dat een dergelijke aanpak in andere Europese landen in ontwikkeling 
is of overwogen wordt. Zweden maakt er al gebruik van, maar denk ook aan landen als 
Duitsland, België en Engeland. De TU Delft spreekt de verwachting uit dat een meet-
platform uiteindelijk ook in Nederland zijn intrede zal (moeten) doen. Het zou dan zonde 
zijn als we kostbare ontwikkeltijd verloren hebben laten gaan.
 
Wat betreft de niet-trillingsfactoren, bedenk dat hinder een beleving is en een beleving is 
per definitie persoonsgebonden. Bij beleving spelen sociale factoren een grote rol. Het is 
dan niet toepasselijk om trillingshinder alleen vanuit de techniek te blijven benaderen.
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  Bijlage 1

Prioritering onderzoeksvoorstellen door deelnemers workshop
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  Bijlage 2

Presentielijst Workshop  
“Trillingen bij goederenvervoer over het Spoor”

Naam    Bedrijf   Rol

Dr. Merten Hinsenveld MCM Directeur COB  Organisator
Dr. K.J. (Klaas Jan) Bakker  COB   Projectcoördinator,  
       co-redacteur Eindrapport
Ir. Brenda Berkhout  COB   Platform Coördinator  
       “Tunnels & Bouwputten”
Ir. A. (Armand) van Wijck  COB   Workshop verslaglegging
Ir. Hielke Zandberg  ProRail   Projectleider Project T30
Ir. A.J.M. (Ton) van Laarhoven ProRail   Namens de opdrachtgever
Prof.Dr.Ir. A. (Andrei) Metrikine TU Delft,   T130, Projectteam lid 
    Toegepaste Mechanica 
Dr.Ir. M. (Michael) Steenbergen TU Delft,   T130, Projectteam lid,
    Univ. docent Spoorwegen redacteur Eindrapport
Drs. A. (Arnold) Koopman  TNO    T130, Projectteam lid
Dr.Ir. P. (Paul) Hölscher  Deltares   T130, Projectteam lid
Prof.dr.Ir. P-J. (Pieter-Jan) Stallen Universiteit Leiden T130, Projectteam lid
    Psychologie 

  
Mr. D.C. Seip   Accresq Management & Consultancy 
Dhr. C. Smit   Arcadis Nederland 
Ir. A. Uitert   Arcadis Nederland 
Ir. C.J. Ostendorf   Cauberg-Huygen Ri b.v. 
Ir. J.J.A. van Leeuwen  DGMR Raadgevend Ingenieurs bv 
Ir. P.H. de Vos   DHV bv 
Dhr J.A. Herweijer  Dura Vermeer Railinfra 
Ir. A.J. Snethlage   Fugro GeoServices bv 
Mw Ir. R.M. Maclean  Ir’s Buro Amsterdam (IBA) 
Ing. D. Zandbergen  Ir’s Buro GW Rotterdam 
Dhr. V. Huizer   Ir’s buro Oranjewoud bv 
Dhr J. Keijzer   LBP | Sight 
Dhr Th. Vierling   Ministerie van Infrastructuur & Milieu 
Dr.Ir. H. Stuit   Movares 
Dhr. N. Yntema   ProRail 
Dhr T. Roelofs   ProRail 
Dhr S. Jak   ProRail 
Dhr B. Baumann   RIVM 
Ing. B.K.J. Obladen  Strukton Engineering bv 
Ir. B.E.Z. Coelho   TNO 
Ir. A. de Graaf   Trelleborg Bakker bv 
Ir. E. Brakenhoff   Trelleborg Bakker bv 
Ir. E.J. Vlijm   Witteveen +Bos Raadgevende Ingenieurs bv







OVER HET COB

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 gebieds-
ontwikkeling. 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

T +31 (0)182 - 540 660
F +31 (0)182 - 540 661

info@cob.nl
www.cob.nl

partner van curnet

Groningenweg 10
2803 PV  Gouda

Postbus 420
2800 AK  Gouda
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