Trillingen
bij spoorprojecten

Het Nederlandse spoor is een van de
drukste van Europa. De treinen die
dagelijks over het spoor rijden,
zorgen voor trillingen. Wie in de
buurt van het spoor woont of werkt,
kan daar hinder van ondervinden. In
Nederland bestaan geen wettelijke
maxima voor trillingen. Wel heeft het
ministerie van Infrastructuur en
Milieu vastgesteld hoe bij spoor
projecten met trillinghinder moet
worden omgegaan. Hoe dat werkt
leest u in deze folder.
Gevolgen
In woningen die in de buurt van een
spoorlijn zijn gebouwd, zijn de trillingen
van het spoor soms voelbaar. Dat kan
hinderlijk zijn voor de bewoners, bij
sommige mensen wordt de slaap
verstoord. Toch bestaan in Nederland
geen wettelijke maxima voor trillingen
in woningen.

Richtlijnen
De Stichting Bouwresearch (SBR)
heeft richtlijnen opgesteld voor de
beoordeling van trillingsniveaus
bij schade aan gebouwen, bij
hinder voor personen of bij
storing aan apparatuur. Ook heeft
het ministerie van Infrastructuur
en Milieu de ‘Beleidsregel trilling
hinder spoor’ opgesteld, waarin
staat hoe trillinghinder bij spoor
projecten moet worden gemeten
en beoordeeld.

Aanpak
Als het spoor wordt uitgebreid of
vernieuwd, onderzoekt ProRail of de
plannen binnen de normen blijven.
En welke maatregelen hinder kunnen
voorkomen. Het ministerie streeft ernaar
om de trillinghinder bij spoorprojecten
niet te laten toenemen. Is de toename
merkbaar (groter dan 30%), dan kijkt
ProRail of maatregelen kunnen helpen.
Maatregelen
Trillinghinder in woningen kan bijvoor
beeld minder worden door een wissel
in het spoor verder van de woningen
te plaatsen. Andere maatregelen zijn
rubberen matten onder het spoor of
rubberen zolen onder de dwarsliggers.
Een meer kostbare ingreep is het
plaatsen van een ondergrondse wand
die voorkomt dat de trillingen de funde
ringen van gebouwen bereiken.

Kosten en baten
Maatregelen tegen trillingen zijn
vaak zeer ingrijpend en kostbaar.
Daarom bekijken we eerst altijd
of de kosten wel opwegen tegen
het resultaat. Een maatregel die
bij een enkele woning te kostbaar
zou zijn, is in de buurt van een
appartementencomplex soms wel
acceptabel. Omdat er daar meer
mensen van profiteren.

Schade door trillingen
Trillingen kunnen hinderlijk zijn, maar het
komt bijna nooit voor dat spoortrillingen
zo sterk zijn, dat een gebouw beschadigd
raakt of apparatuur verstoord. Heeft u
toch schade? Dan kunt u dat bij ons
melden. Speciaal voor klachten over
trillingsschade is een beoordelings
protocol ontwikkeld. Bij de behandeling
van uw klacht volgen wij dat protocol.
We bekijken vervolgens uw persoonlijke
situatie aan de hand van de SBR-grens
waarden.

Over ProRail
ProRail is verantwoordelijk voor
het spoorwegnet van Nederland.
Wij verdelen de ruimte op het
spoor en regelen het treinverkeer.
Ook beheren, onderhouden en
vernieuwen wij het spoor en de
stations. Zo houden we het spoor
veilig, betrouwbaar en duurzaam.
ProRail beheert en onderhoudt
het spoor in opdracht van minis
terie van Infrastructuur en Milieu.
We houden ons daarbij aan
wetten en regels. Of het nu gaat
om regels voor de aanleg, de
veiligheid of gebruik van het
spoor. Of om wetten die u en uw
leefomgeving beschermen.

Vragen of klachten?
Neem dan gerust contact met ons op.
U kunt ons bereiken via prorail.nl/
contact. Of bel 0800 7767 245 (gratis).
Dat kan dagelijks tussen 08.00 uur en
18.30 uur, en bij noodgevallen of
ernstige overlast natuurlijk ook ’s nachts.

Disclaimer
We hebben de informatie in deze folder met uiterste
zorgvuldigheid samengesteld. Toch kan het zijn dat
sommige informatie niet meer actueel is, of niet correct.
Daarom kunt u geen rechten ontlenen aan deze folder.
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