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SAMENVATTING

Witteveen+Bos heeft in opdracht van ProRail onderzoek uitgevoerd naar de trillingsbelasting op de
omgeving langs het deeltraject van de A2-corridor wat loopt van de zuidelijke projectgrens van het project
DoorStroomStation Utrecht (DSSU) tot aan de grens van het projectgebied Spooromgeving Geldermalsen.
Het doel van het onderzoek is het gevolg van het project Spooromgeving Geldermalsen op de
trillingsbelasting op de omgeving te bepalen en wanneer overschrijdingen worden gevonden, mitigerende
maatregelen af te wegen. Het project Spooromgeving Geldermalsen maakt het mogelijk meer treinen te
laten rijden over het trajectdeel Utrecht- Geldermalsen binnen het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS).
Meer treinen resulteert in een toename van de trillingsbelasting.
In het onderzoek is de Bts gehanteerd als toetsingskader. Hierbij worden de maximale trillingssterkte (Vmax)
en de gemiddelde trillingssterkte (Vper) getoetst. In dit onderzoek blijkt de toetsing van Vper leidend omdat er
geen wijzing van Vmax te verwachten is waardoor aan de toetsingscriteria voor Vmax wordt voldaan mits onder
de uiterste toelaatbare waarde van Vmax= 3,2 wordt gebleven. Vper wijzigt wel als gevolg van hogere
treinaantallen.
Daar waar overschrijdingen worden gevonden dient volgens de Bts een afweging van maatregelen plaats te
vinden. Om in beeld te krijgen waar mogelijk sprake is van overschrijdingen is als eerste stap met een
rekenmodel een schatting van optredende trillingsniveaus gemaakt voor zowel de huidige als de
toekomstige situatie. Het rekenmodel is gebaseerd op voorhanden trillingsmetingen en aannames over het
trillingsgedrag van de verschillende schakels in een berekening (bron, overdracht en ontvanger). Het
rekenmodel is conservatief ingestoken en geeft een beeld van waar milieueffecten te verwachten zijn.
Uit de resultaten van het rekenmodel volgt voor het deeltraject een tweetal mogelijke afwegingslocaties,
namelijk een aantal woningen in Houten en een aantal woningen in Schalkwijk. Uit de resultaten van het
rekenmodel wordt geconcludeerd dat als gevolg van het project de berekende toename in aantal
overschrijdingen van het gemiddelde trillingsniveau Vper van de grenswaarde op het deeltraject beperkt is.
Voor de twee afwegingslocaties wordt in de huidige situatie een aantal overschrijdingen tussen de 0-5
gevonden en in de plansituatie tussen de 5 en 10. De twee afwegingslocaties zijn vervolgens nader
uitgewerkt op basis van resultaten van locatiespecifieke trillingsmetingen.
In de nadere uitwerking is gedetailleerd naar de twee afwegingslocaties gekeken en is op woningniveau op
basis van meetresultaten een prognose van gemiddelde trillingsniveaus in de huidige en toekomstige
plansituatie gemaakt. Voor de afwegingslocatie Houten zijn uit metingen in 2012, 2013 en 2014 uitvoerig
meetresultaten beschikbaar welke zijn gebruikt om tot een beeld van de plansituatie te komen. Voor de
afwegingslocatie Schalkwijk blijkt dat de situatie wat betreft grondopbouw, treinverkeer en treinsnelheden
gelijk is aan die in Tricht waarvoor binnen het trillingsonderzoek Spooromgeving Geldermalsen [ref. 5]
meetresultaten beschikbaar zijn. De meetresultaten uit het onderzoek Spooromgeving Geldermalsen zijn
daarom gehanteerd om tot een gedetailleerd beeld van optredende trillingsniveaus in Schalkwijk te komen.
Op basis van de nadere uitwerking van de twee afwegingslocaties volgt dat ter plaatse van Houten aan de
Prins Willem-Alexanderweg geen overschrijdingen worden verwacht van de grenswaarde van Vper van 0,1. Dit
geldt voor zowel de huidige als de plansituatie. Het rekenmodel bleek een te conservatieve benadering.
Wel blijkt uit de meetresultaten dat aan de Vlierweg 76 een relatief hoog niveau is gemeten en dat voor
deze woning mogelijk wel een overschrijding van de grenswaarde wordt verwacht in de plansituatie.
De afwegingslocatie Schalkwijk is opgedeeld in een noordelijke en zuidelijke cluster. Voor het noordelijke
cluster geldt dat uit de nadere uitwerking geen overschrijdingen van de grenswaarde meer volgen. Voor het
zuidelijke cluster volgt een drietal adressen waar ook op basis van de nadere uitwerking een overschrijding
van de grenswaarde van Vper van de Bts wordt verwacht. Dit betreffen de woningen aan de Jonkheer
Ramweg 43 en de Spoorlaan 6 en 8.
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Voor de woningen waar een overschrijding wordt gevonden dienen volgens de Bts maatregelen te worden
afgewogen. Om tot een afweging te komen is als eerste stap een overzicht (quickscan) gemaakt van
mogelijk toe te passen maatregelen. Bij dit overzicht is een inschatting van kosten gemaakt op basis van
ervaring en beschikbare gegevens uit verschillende projecten. Hieruit blijkt dat maatregelen aan de bron (het
spoor of het voertuig) alsook aan de overdracht (in de bodem, zoals een trillingsdempende wand) zeer
kostbaar zijn.
Binnen spoorse projecten in Nederland wordt op dit moment voor de afweging van maatregelen binnen
tracébesluiten door Prorail en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu een richtprijs van EUR 47.000,-(incl. BTW en PEAT) toegepast. Uit toepassing van deze richtprijs per woning volgt dat het beschikbare
budget voor alle gevonden woningen met een overschrijding niet toereikend is om maatregelen aan de bron
of de overdracht te treffen. Dergelijke maatregelen worden daarom als niet doelmatig geacht. Enkel
maatregelen aan de ontvanger (de woning) blijven over. Bij maatregelen aan de ontvanger kan aan drie
verschillende maatregelen gedacht worden: amoveren, de fundering trillingsarm maken (afveren), of
wanneer er sprake is van opslingering, het verstijven van een vloer.
Van maatregelen aan de ontvanger geldt dat amoveren of het afveren van de woning kostbaarder wordt
geacht dan het beschikbare budget. De maatregelen worden daarom niet doelmatig geacht. Dan blijft enkel
het verstijven van vloeren over. Deze maatregel is alleen effectief wanneer een vloer in een woning
opslingert. Oftewel wanneer de vloer harder trilt dan de fundering en de dragende constructie van het
gebouw. Dit vindt plaats in verticale richting en niet in horizontale richting. Is er sprake van een maatgevend
trillingsniveau in horizontale richting, dan is er geen sprake van maatgevende opslingering van een vloer.
Voor de woning aan de Vlierweg 76 in Houten blijkt dit het geval, waardoor er geen sprake is van
opslingering maar een beweging van gehele woning (welke kan toenemen met hogere verdieping). Voor de
drie woningen in Schalkwijk is de woningoverdracht geschat op basis van de karakteristieken van
vergelijkbare woningen in Tricht. Deze woningen lieten als dominante meetrichtingen ook de horizontale
richting zien. Op basis van deze schatting wordt verwacht dat het verstijven van vloeren geen effectieve
maatregel is in Schalkwijk.
Uit de afweging van maatregelen voor locaties met één of enkele woningen volgt dat er geen doelmatige
maatregelen worden gevonden: of de kosten van de maatregelen zijn groter dan het beschikbare budget, of
van de maatregelen worden geen mitigerend effect verwacht.
Conform de Bts dient na realisatie van het project binnen een jaar een oplevertoets te worden uitgevoerd.
Aanbevolen wordt op beide afwegingslocaties een meting uit te voeren. Mochten voor met name de locatie
Schalkwijk de overschrijdingen worden bevestigd en er onverhoopt toch sprake zijn van opslingering, dan
kan de maatregel waarbij de vloer wordt verstevigd, heroverwogen worden.
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1
INLEIDING

1.1

Aanleiding

Het project Spooromgeving Geldermalsen bestaat uit de wijziging van een landelijke spoorweg, waarmee
wordt beoogd de bruikbaarheid van die spoorweg te verbeteren. De wijziging bestaat uit een geheel van
samenhangende maatregelen aan het spoor, op en in de omgeving van het station en emplacement
Geldermalsen. De maatregelen hebben als doel te komen tot een betrouwbare dienstregeling op de
spoorlijn Geldermalsen - Dordrecht (MerwedeLingeLijn) en het knooppunt Geldermalsen aan te passen ten
behoeve van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS). Het project omvat een wijziging in de
spoorlay-out. Ook wordt binnen het project rekening gehouden met toename in aantallen treinen conform
de prognoses van het Programma Hoogfrequent Spoor.
Voor het projectgebied Spooromgeving Geldermalsen is een trillingsonderzoek uitgevoerd [ref. 5] waarin het
effect op de trillingsbelasting in de omgeving van het projectgebied is onderzocht. Omdat het project een
toename van het treinverkeer over het gehele deeltraject Utrecht - Geldermalsen mogelijk maakt, is ook
onderzoek uitgevoerd naar het effect van het project op de trillingsbelasting voor het gehele deeltraject
vanaf Utrecht (zuidelijke projectgrens DoorStroomStation Utrecht, oftewel DSSU) tot aan Geldermalsen
(noordelijke projectgrens Spooromgeving Geldermalsen). Dit rapport bespreekt de resultaten van het
deeltrajectonderzoek.

1.2

Doelstelling

De doelstelling van deze rapportage betreft het in kaart te brengen van de gevolgen van het project
Spooromgeving Geldermalsen op de trillingsbelasting nabij het spoor op het deeltraject zuidelijke grens
projectgebied DSSU - Geldermalsen aansluiting (= noordelijke projectgrens Spooromgeving Geldermalsen).
Het onderzoek is onderdeel van het (Ontwerp) Tracébesluit Spooromgeving Geldermalsen wat de PHS
dienstregeling op het traject mogelijk maakt. In het onderzoek is gekeken of er buiten de projectgrenzen van
DSSU en Spooromgeving Geldermalsen als gevolg van een toename van treinaantallen (PHS)
overschrijdingen van de Bts worden verwacht. Daar waar dit het geval blijkt te zijn, wordt conform de Bts een
afweging van maatregelen gemaakt.
Vanwege de grote omvang van het te onderzoeken gebied is in het onderzoek een tweetal stappen gezet
om tot de bepaling van afwegingslocaties te komen:
1 bepalen van mogelijke afwegingslocaties op basis van rekenmodel. Op basis van eerder vergaarde
meetgegevens en kennis uit de theorie en praktijk is een rekenmodel opgezet om de mate van
trillingsbelasting te kunnen voorspellen. Het rekenmodel is geschikt om binnen grote gebieden een
dergelijke prognose uit te voeren. Voor een meer nauwkeurigere berekening en toetsing op
woningniveau is gedetailleerd onderzoek nodig;
2 nader onderzoek op basis van meetresultaten van mogelijke afwegingslocaties. Daar waar met het
rekenmodel afwegingslocaties (mogelijke overschrijdingen) worden gevonden is nader onderzoek
uitgevoerd naar te verwachten trillingsniveaus.
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1.3

Structuurbeschrijving

In hoofdstuk 2 wordt het project beschreven waarna in hoofdstuk 3 het gehanteerde beoordelingskader
wordt besproken. In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de toegepaste aanpak van het trillingsonderzoek waarin
de twee uitgevoerde stappen worden besproken. Hoofdstuk 5 beschrijft vervolgens de eerste stap, namelijk
de bepaling van de mogelijke afwegingslocaties met het rekenmodel. In hoofdstuk 6 wordt de tweede stap
besproken, namelijk een nader uitwerking van de mogelijke afwegingslocaties. Hoofdstuk 7 gaat in op
mitigerende maatregelen. Het rapport sluit af met hoofdstuk 8 waarin de conclusies van het onderzoek
wordt besproken.
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2
JECT
BESCHRIJVING DEELTRAJECT

2.1

Onderzoekstraject

De A2-corridor
corridor van Amsterdam naar Eindhoven is één van de drukke trajecten
trajecten waar het Programma
Hoogfrequent Spoor wordt toegepast om meer reizigerstreinen mogelijk te maken en het goederenvervoer
vooral over de Betuweroute te laten rijden. Hiertoe worden binnen het project Spooromgeving
Geldermalsen een aantal wijzigingen aan het spoor gedaan om zodoende meer treinverkeer op het traject
Utrecht - Geldermalsen mogelijk te maken. Het effect van de toename in treinaantallen op de optredende
trillingsbelasting in de omgeving van het traject Utrecht - Geldermalsen is daarom
arom in kaart gebracht en
maakt deel uit van het (Ontwerp) Tracébesluit Spooromgeving Geldermalsen. Op het onderzochte
deeltraject worden als gevolg van Spooromgeving Geldermalsen dus geen wijzigingen aan het spoor
voorzien, maar gaan er wel meer treinen rijden.
r

Afbeelding 2.1. Onderzoekstraject

Het onderzoekstraject loopt van de zuidelijke grens van het projectgebied DSSU (kilometrering 5.1) via
Houten en Culemborg tot aan de noordelijke projectgrens spooromgeving Geldermalsen (dit is waar de
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MerwedeLingeLijn aantakt op het spoor van Utrecht naar ’s Hertogenbosch, kilometrering 24,47). Afbeelding
2.1 geeft het gebied weer. Het projectgebied DoorStroomStation Utrecht (DSSU) en ook het projectgebied
Spooromgeving Geldermalsen zijn niet in dit onderzoek beschouwd omdat voor deze gebieden afzonderlijke
trillingsonderzoeken zijn uitgevoerd.

2.2

Onderzoeksscenario’s

Om te kunnen beoordelen hoe de trillingsbelasting eruit ziet langs het onderzoekstraject op de A2-corridor
moet de toename van trillingsniveaus als gevolg van het project tussen Utrecht en Geldermalsen in kaart
worden gebracht. De toename in reizigerstreinen en in het goederenvervoer (door autonome groei) is
geanalyseerd. Er is ten behoeve van een goede afweging een tweetal scenario’s onderzocht:
1 huidige situatie (2013);
2 plansituatie (anno 2030 met PHS en autonome groei goederenvervoer).

2.3

Treinintensiteiten referentie- en plansituatie

Door ProRail zijn de prognoses voor de aantallen zowel voor goederen- als voor reizigerstreinpassages
aangeleverd welke als uitgangspunt in dit onderzoek zijn gehanteerd. De treinaantallen zijn bepaald conform
1
de Customer Requirement Specification (CRS) , [ref. 17]. De treinintensiteiten (treinen per dag per periode)
voor goederen- en reizigerstreinen per dag-, avond- en nachtperiode zijn in de volgende tabellen voor de
referentie- en de plansituatie weergegeven.

Tabel 2.1. Treinintensiteiten in de referentie situatie (2013)

Huidige situatie (2013)
trajectdeel

Intensiteit (beide richtingen samen)
nacht-

treintype

dagperiode

avondperiode

DSSU Zuid (km. 5.1) (Utrecht Vaartse Rijn)-

reizigers

181,08

45,88

25,36

Geldermalsen aansluiting km 24,47)

goederen

7,92

3,8

2,72

periode

Tabel 2.2. Treinintensiteiten in de toekomstige situatie (2030)

Plansituatie (2030)
trajectdeel

1

Intensiteit (beide richtingen samen)
nacht-

treintype

dagperiode

avondperiode

DSSU Zuid (km. 5.1) (Utrecht Vaartse Rijn)-

reizigers

288

96

61,76

Geldermalsen aansluiting km 24,47)

goederen

19,68

7,2

8,96

periode

De goederenprognoses voor PHS zijn op 28 maart 2013 naar de Tweede Kamer verzonden als bijlage bij de
beantwoording op vragen van de vaste commissie Infrastructuur en Milieu over de toelichting op de
invulling van de bezuinigingen op het infrastructuurfonds (kamerstuk 33-400-A, nr. 48, Verwerking herijkte
goederenprognoses PHS, ProRail, EDMS 3235055 V1-2, 22 maart 2013). De herijking van de
goederenprognoses is gebaseerd op het rapport “Lange termijn perspectief goederenvervoer per spoor”
van TNO uit 2012 (kamerstuk 32-404, nr. 57, 12 juli 2012). In augustus 2015 is een versie 4.0 uitgekomen.
Voor de reizigersprognoses geldt de Prognose Lange Termijn Spoor Agenda deel II, kamerstuk 29 894, nr.
474, d.d. 28 maart 2014.
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3
BEOORDELINGSKADER TRILLINGEN

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de wetgeving en het beleid ten aanzien van trillingen als gevolg van
spoorverkeer. Eerst wordt ingegaan op het effect schade als gevolg van trillingen, waarbij de SBR-richtlijn
trillingen vanwege afwezigheid van een normstelling in Nederland in de afgelopen jaren veel is gebruikt om
te toetsen of er een mogelijke kans van schade aan een woning bestaat. Vervolgens wordt ingegaan op het
effect op trillingshinder waarbij de Bts [ref. 14.] wordt besproken, waarvan op 26 maart 2014 een gewijzigde
versie is gepubliceerd en waaraan in dit onderzoek wordt getoetst op trillingshinder.

3.1

SBR-richtlijn trillingen deel A: Schade

Ter voorkoming van schade aan gebouwen als gevolg van trillingen is door de SBR een richtlijn opgesteld
waarin grenswaarden worden gepresenteerd voor toelaatbare trillingsniveaus. In de richtlijn wordt
onderscheid gemaakt in type gebouw en of het trillingsignaal kortdurend, herhaald kortdurend of continu is.
De voorgeschreven grenswaarden hangen hierbij af van de frequentie van het trillingssignaal. De onderste
grenswaarde voor een optredend trillingsniveau aan de fundering van een gebouw bedraagt volgens de
richtlijn 3 mm/s. De waarde geldt voor gebouwen uit categorie 3 (slecht onderhouden of monumentale
panden). De grenswaarde geldt voor een trillingssignaal met zeer lage frequenties tussen de 0 en 10 Hz.
Voor hogere frequenties loopt de grenswaarde op. De trillingsniveaus in het huidige onderzoek zijn bepaald
met het oog op trillingshinder (Vmax en Vper). Voor trillingsschade dient naar topwaarden te worden gekeken.
Vmax en Vtop waarden zijn echter aan elkaar gerelateerd.
De rekenwaarde van de onderste grenswaarde ter voorkoming van schade blijkt hoger te liggen dan de
grenswaarde (A2) ter voorkoming van trillingshinder die in de volgende paragrafen wordt gepresenteerd. De
toetsing van hinder blijkt wat betreft toelaatbare trillingssterktes maatgevend ten opzichte van toetsing van
schade. In dit rapport is daarom getoetst op het aspect trillingshinder.

3.2

Beleidsregel Trillinghinder Spoor (Bts)

De Beleidsregel trillinghinder spoor (Bts) is opgesteld om spoorse Tracébesluiten te kunnen toetsen op
rechtmatigheid ten aanzien van het al dan niet treffen van maatregelen en de aanvaardbaarheid van
trillingen. Daartoe vult de Beleidsregel op een aantal onderdelen de SBR-richtlijn B aan en bevat op een
aantal onderdelen een nadere uitwerking van beleid.

3.2.1

Toetsing aan de Bts

De Bts verwijst voor de meetprocedure ter bepaling van trillingsniveaus naar de SBR-richtlijn deel B. Deze
richtlijn is een meet- en beoordelingsrichtlijn opgesteld ter toetsing van hinder van personen in gebouwen
door trillingen [ref. 1]. In de richtlijn wordt beschreven hoe op basis van een optredend trillingssignaal in een
woning het maximum van een gewogen voortschrijdende effectieve waarde (Vmax) kan worden berekend. Als
tweede toetsingsparameter wordt een gemiddeld trillingsniveau (Vper) bepaald. Het gemiddelde
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trillingsniveau is afhankelijk van het aantal passages. Een toename van het vervoersaanbod resulteert in een
hogere waarde van Vper.
De Bts presenteert streef- en grenswaarden die afhankelijk zijn van de gebouwfunctie (onder andere
gezondheidszorg, wonen, kantoor). Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen een bestaande, gewijzigde en
nieuwe situatie. Er geldt een dagperiode van 07.00 - 19.00, een avondperiode van 19.00 - 23.00 en een
nachtperiode van 23.00 - 07.00. Voor de toetsing van Vmax is een onderste streefwaarde A1 gedefinieerd en
een grenswaarde A2. Voor de toetsing van Vper is enkel een grenswaarde A3 gedefinieerd.
De Bts geeft in artikel 4 aan dat ingeval er een nieuwe situatie wordt onderzocht er een beschrijving van de
optredende Vmax in de plansituatie bij het Tracébesluit dient te worden toegelicht. Ingeval er een bestaande
situatie wordt onderzocht bevat het Tracébesluit volgens de Bts de toelichting:
a) de Vmax en de Vper in de bestaande situatie;
b) de Vmax en de Vper in de plansituatie;
c) de toename van Vmax in de plansituatie ten opzichte van de bestaande situatie.
Voor de nieuwe situatie (artikel 5) en bestaande situatie (artikel 6) worden toetsingswaarden voor Vmax
gegeven. De te hanteren grenswaarde voor Vper is gelijk voor een bestaande en nieuwe situatie en wordt in
artikel 7 besproken. Aangezien in het trillingsonderzoek Spooromgeving Geldermalsen een gebied wordt
onderzocht waar reeds een spoorlijn aanwezig is die tot trillingen in de omgeving leidt, is er sprake van een
bestaande situatie. Om deze reden wordt nader ingegaan op artikel 6 en artikel 7.

3.2.2

Toetsing Vmax (artikel 6 Bts)

Volgens artikel 6 mogen maatregelen ter beperking van trillingshinder achterwege blijven indien:
a) de Vmax in de plansituatie voldoet aan de streefwaarden zoals opgenomen in tabel 4.1;
b) de toename van de trillingssterkte in de plansituatie ten opzichte van de bestaande situatie 30 % of
minder bedraagt.
De door de Bts gestelde streef- en grenswaarden voor een bestaande situatie worden in tabel 4.1
weergegeven.

Tabel 3.1. Grens- en streefwaarden Vmax bestaande situatie1
Gebouwfunctie
gezondheidszorg en woonruimte
onderwijs, kantoor en bijeenkomst
kritische werkruimte

Dag en avond
A1
0,2
0,3
0,1

A2
0,8
1,2
0,1

Nacht
A1
0,2
0,3
0,1

A2
0,4
1,2
0,1

Indien Vmax in de plansituatie groter is dan de streefwaarde A1, kleiner is dan grenswaarde A2 maar meer dan
30 % toeneemt ten opzichte van de bestaande situatie, bevat het Tracébesluit maatregelen waarmee de
toename wordt gereduceerd tot maximaal 30 %.
Indien Vmax in de plansituatie groter is dan A1, groter is dan A2 en meer dan 30 % toeneemt ten opzichte van
de bestaande situatie bevat het Tracébesluit maatregelen waarmee de toename wordt gereduceerd tot
maximaal 30 % of zoveel meer als nodig om overschrijding van A2 te voorkomen. Afbeelding 4.1 geeft
bovengenoemde toetsing in een stroomschema weer.

1

De grens- en streefwaarden komen overeen met de grens- en streefwaarden voor de bestaande situatie volgens SBR-deel B.
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Afbeelding 3.1. Toetsingschema Vmax trillingshinder volgens Bts bestaande situatie

3.2.3

Toetsing Vper (artikel 7 Bts)

Volgens artikel 7 mogen maatregelen ter beperking van trillingshinder achterwege blijven indien Vper in de
plansituatie voldoet aan de grenswaarden opgenomen in tabel 4.2.

Tabel 3.2.

Grenswaarden Vper bestaande situatie

gebouwfunctie

dag en avond

nacht

A3

A3

gezondheidszorg en woonruimte

0,1

0,1

onderwijs, kantoor en bijeenkomst

0,15

0,15

Indien in de bestaande situatie de optredende waarde van Vper voldoet aan de grenswaarden opgenomen in
tabel 4.2, maar in de plansituatie niet, bevat het Tracébesluit maatregelen waarmee de toename van de
trillingssterkte tot die grens wordt teruggebracht.
Indien in de bestaande situatie en in de plansituatie de optredende waarde van Vper niet voldoet aan de
grenswaarden opgenomen in tabel 4.2, bevat het Tracébesluit maatregelen waarmee de toename van
trillingssterkte wordt voorkomen.
De bepaling van Vper dient volgens de Bts conform de SBR-richtlijn deel B te geschieden.
De definitie volgens de SBR-richtlijn luidt:

v per = v per ,meet •
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waarbij:
- Tb = totale tijdsduur trillingsbron;
- T0 = tijdsduur beoordelingsperiode;
- Vper,meet = de gemiddelde effectieve waarde over de meetperiode.
De meetperiode bedraagt (minimaal) een week als gevolg van de bepaling van Vmax. Voor de bepaling van
Vper is als meetperiode ook een week aangehouden om aan te sluiten bij de Bts, bij de SBR-methodiek en
1
jurisprudentie.

3.2.4

Bts gepubliceerd op 26 maart 2014

Op 26 maart 2014 is een besluit tot wijziging van de Bts gepubliceerd. De wijzigingen gaan hoofdzakelijk in
op de verwerking van en de eisen aan de meetdataset en de beschrijving van doelmatigheid van
maatregelen.
In de wijziging wordt een aantal aspecten beschreven van de uitvoering en verwerking van trillingsmetingen:
- de meetduur dient minimaal een week te bedragen;
- er dient een statistisch maximum te worden bepaald volgens een iteratieve procedure;
- ook dient er een reproduceerbaarheid van het gevonden resultaat te worden bepaald. Deze
reproduceerbaarheid dient bij voorkeur 10 % of minder te bedragen.
De bepaling van het maximum vindt middels een statistische verwerking plaats. Middels de statistische
verwerking volgt eveneens een reproduceerbaarheid. De statische verwerking wordt niet in de Bts zelf
beschreven. Hiervoor is door Level Acoustics een achtergronddocument opgesteld, zie [ref. 4]. De procedure
tot bepaling van het maximum trillingsniveau Vmax en de reproduceerbaarheid is toegepast in dit onderzoek.
Bepaling Vmax
De procedure tot bepaling van Vmax volgens [ref. 15] kent een iteratieproces om tot de set aan gemeten
trillingsniveaus te komen op basis waarvan een statistisch maximum wordt bepaald. Hierbij wordt
onderscheid gemaakt in meetrichting.
Het iteratieproces start met de 50 % hoogst gemeten trillingsniveaus over de meetperiode (die minimaal een
2
week bedraagt). In deze set zijn stoortrillingen verwijderd. De set van trillingsniveaus wordt benaderd met
een lognormale verdeling. Ook wordt een betrouwbaarheidscoëfficiënt bepaald. Vervolgens wordt gekeken
of de set aan een 2-tal iteratiecriteria voldoet. Zo niet, dan worden dezelfde stappen doorlopen voor 25 %
hoogste waarden, daarna 12,5 % enzovoort.
Uit de set die wel voldoet aan de iteratiecriteria volgt het statistisch maximum VmaxBTS en volgt ook een
reproduceerbaarheid R. Hoe lager de waarde van R, hoe hoger de reproduceerbaarheid van VmaxBTS.
Gestreefd dient te worden naar een waarde van R onder de 10 %. Is de waarde van R hoger dan 10 % dan
kan worden besloten de meetduur te verlengen of de toetswaarde te verzwaren middels een verrekening
van R.
Verrekening van de reproduceerbaarheid in de toetswaarde van Vmax vindt als volgt plaats:
VmaxBTS
indien R < = 10 %;
(1+R/100 %)∙VmaxBTS indien R > 10 %.
In deze rapportage wordt VmaxBTS waarin de reproduceerbaarheid is verwerkt aangeduid als Vmax, het
maximale trillingsniveau.

1

Zie de uitspraak van de Raad van State van woensdag 10 februari 2016 in het project Doorstroom Station Utrecht, met als
kenmerk 20155856/1/R6

2

Stoortrillingen zijn bijvoorbeeld trillingen door lopen van bewoners of andere bronnen.
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Bovenste toelaatbare waarde Vmax
In de Bts wordt een bovenste toelaatbare waarde van Vmax beschreven waarboven het treffen van
maatregelen niet achterwege dient te blijven. De waarde bedraagt 3,2.

3.3

SBR-richtlijn trillingen deel C: Trillingsgevoelige apparatuur

Voor zover bekend is er geen sprake van locaties in het onderzoeksgebied met trillingsgevoelige apparatuur
aanwezig. Dit geldt eveneens voor kritische werkruimtes, waarvan bijvoorbeeld sprake kan zijn bij
ziekenhuizen of laboratoria. Mocht hier onverhoopt toch sprake van zijn, dan geldt dat er geen wijzigingen
in het optredende maximale trillingsniveau te verwachten zijn. Er is daarom geen effect van het project te
verwachten op onverhoopt aanwezige trillingsgevoelige apparatuur.
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4
AANPAK TRILLINGSONDERZOEK

4.1

Uitgangspunten

Voor de huidige situatie en de toekomstige plansituatie dient in kaart te worden gebracht wat het effect van
het project is op de trillingsbelasting voor de omliggende panden langs het spoor. Omdat het
onderzoeksgebied een grote omvang heeft en trillingsbelasting in de nabijheid van het spoor van een groot
aantal aspecten afhangt, waaronder type grondopbouw, afstand tot het spoor, type treinverkeer en het
aantal treinpassages per periode, is het in kaart brengen van de trillingsbelasting een veelomvattend
vraagstuk. Er is om die reden een aanpak gekozen waarin twee stappen zijn gezet. In de eerste stap worden
middels een rekenmodel met een detailniveau van een (vormvrije) mer, afwegingslocaties waar mogelijk
sprake is van overschrijdingen bepaald. Het rekenmodel heeft een overschattend karakter en kent te weinig
detailniveau om voor specifieke adressen tot een afweging van maatregelen te komen. Hiertoe is een
tweede stap gezet. In de tweede stap vindt een nadere uitwerking van afwegingslocaties plaats op basis van
locatiespecifieke metingen. Hiermee wordt per adres een prognose van trillingsniveaus gemaakt voor zowel
de huidige als de toekomstige situatie.

4.2

Rekenmodel ter bepaling mogelijke afwegingslocaties

Om te kunnen beoordelen of er mogelijke afwegingslocaties te verwachten zijn, is een rekenmodel
opgebouwd. Er is geen wettelijk voorgeschreven berekeningsmethodiek voorhanden, waardoor per project
bepaald moet worden wat voor rekenmodel het meest geschikt is. Bij het voorspellen van trillingsoverlast in
woningen door spoorwegverkeer zijn de aard van het spoor, de aantallen en types passerende treinen, de
passagesnelheid, het bodemprofiel, de afstand tot een wissel, het aantal sporen en de constructieopbouw
van de woning belangrijke variabelen. De passerende treinen veroorzaken door contact met de baan
trillingen die door de bodem worden overgedragen naar de woningen en andere trillingsgevoelige objecten.
Bij het opstellen van een rekenmodel dienen deze verschillende aspecten te worden meegenomen.
In de woning kunnen de optredende trillingen vervolgens gedempt of versterkt worden. De responsie is
afhankelijk van de manier waarop de woning is opgebouwd. Deze verschillende factoren, alle van invloed op
de in de woning waargenomen trillingen, zijn opgenomen in het rekenmodel waarbij onderscheid te maken
is in drie schakels. De volgende alinea’s beschrijven de rekenmethode voor de drie schakels van een
trillingssysteem, de bron, de overdracht, en de ontvanger, in meer detail.
Bron
De passerende treinen veroorzaken, afhankelijk van het type trein en de grondsoort, een bepaalde
trillingssterkte. In het rekenmodel is dit ondervangen door per grondsoort en type trein (goederen of
reizigers) een referentieniveau te bepalen op basis van beschikbare metingen uit voorhanden onderzoek,
literatuur en eigen ervaring op basis van reeds uitgevoerde metingen (zie [ref. 1.]-[ref. 10.]). Omdat de
baanvaksnelheid over het traject varieert, is onderzocht welke relatie gehanteerd kan worden tussen de
snelheid van de trein en de optredende trillingssterkte. Ook is rekening gehouden met het aantal sporen ter
plaatse. In paragraaf 4.3.5. wordt hier nader op ingegaan.
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Overdracht
Hoe de trillingssterkte afneemt met de afstand tot het spoor, wordt berekend met de overdrachtsformule
van Barkan. Deze formule beschouwt daarbij de aard van de bodem: een harde, zandige bodem zal trillingen
makkelijker overbrengen dan een slappe kleilaag, die trillingen sterker dempt. De grondprofielen langs het
onderzoekstraject zijn daarom globaal in kaart gebracht. De waarde van de dempingfactoren per type
grondopbouw zijn vervolgens bepaald op basis van beschikbare literatuur, aanwezige meetdata en eigen
ervaring.
Ontvanger
Het niveau van optredende trillingen in een gebouw is onder andere afhankelijk van de in het pand
aanwezige vloeren: de ervaring leert dat opslingering bij houten vloeren tot een verhoging van de
trillingssterkte kan leiden, waar een betonnen vloer trillingen over het algemeen de trillingssterkte verzwakt.
Ook speelt het type fundering en de afmetingen van het gebouw een rol. Voor de overdracht van panden is
een tweetal stappen uitgevoerd. In de eerste stap is een bovengrensbenadering gehanteerd waarbij voor alle
panden een overdrachtsfactor van 3,0 is aangehouden voor Vmax en een factor 2,0 voor Vper. In de tweede
stap zijn de gebouwoverdrachten verfijnd door op basis van het bouwjaar van de panden, afkomstig uit de
Basis Administratie Gegevens (BAG), een inschatting te maken over de toe te passen opslingeringsfactor.
De verschillende aspecten van het totale rekenmodel zijn in tabel 4.1 samengevat.

Tabel 4.1. Aspecten rekenmodel
Modelschakel
bron

overdracht

ontvanger

Modelaspecten
referentieniveau op vaste afstand van
spoor afhankelijk van:
-

type trein

-

snelheid

overdracht afhankelijk van:

-

beschikbare trillingsonderzoeken Weesp
/ Tricht /Geldermalsen/ DSSU/ Houten

-

eigen ervaring

-

overige literatuur

-

beschikbare trillingsonderzoeken Weesp

-

grondopbouw

-

type trein (onderscheid goederen-

-

eigen ervaring

en passagierstreinen)

-

overige literatuur

/ Tricht /Geldermalsen/ DSSU/ Houten

-

afstand tot het spoor

-

opslingeringsfactor per

-

op basis van bouwjaar

woningcategorie

-

op basis van GIS-gegevens

-

4.3

Wijze van bepaling

type fundering

Uitwerking mogelijke afwegingslocaties op basis van locatiespecifieke metingen

De uitwerking van de mogelijke afwegingslocaties vindt plaats op basis van locatiespecifieke resultaten van
trillingsmetingen. Daar waar op basis van het rekenmodel overschrijdingen van de grenswaarde van Vper
worden gevonden, dient per woning een nauwkeurigere prognose van trillingsniveaus te worden opgesteld.
Hiertoe zijn meetresultaten van één of meerdere representatieve woningen onderzocht en uitgewerkt. Op
basis van de nadere uitwerking volgt een nauwkeuriger beeld van of, en in welke mate er sprake is van een
overschrijding van de grenswaarde ter plaatse van de afwegingslocaties.

4.4

Maatregelenonderzoek en doelmatigheidsafweging

Daar waar op basis van de nadere uitwerking alsnog overschrijdingen worden gevonden, zijn conform de Bts
maatregelen afgewogen. Volgens artikel 9 van de Bts dient bij de afweging van maatregelen in overweging
te worden meegenomen of er al dan niet doelmatige maatregelen getroffen kunnen worden. Hierbij kan
doelmatig de vraag beantwoorden: Wegen de kosten van het toepassen van de maatregel op tegen de
baten? De beleidsregel geeft aan in artikel 9 dat gemotiveerd ingegaan moet worden op:
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a.
b.
c.
d.

de geraamde kosten van de maatregel;
de geraamde opbrengsten in termen van hinderreductie en het aantal woningen;
het gehanteerde normbedrag per woning;
de gemaakte doelmatigheidsafweging.

Per woning waar een overschrijding wordt gevonden is een richtprijs van EUR 47.000,-- als beschikbaar
budget voor te nemen maatregelen. Voor de locaties met overschrijdingen is naast het beschikbare budget
bepaald welke maatregelen mogelijk effectief zijn om vervolgens voor de effectieve maatregelen te bepalen
of ze kostendoelmatig zijn.
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5
BEPALING MOGELIJKE AFWEGINGSLOCATIES MET REKENMODEL

5.1

Beschrijving rekenmodel

Om tot een bepaling van mogelijke afwegingslocaties te komen is een rekenmodel opgesteld welke gebruik
maakt van gegevens uit beschikbare trillingsonderzoeken langs het te onderzoeken traject en vergelijkbare
trajecten. Aan het rekenmodel ligt een aantal uitgangspunten ten grondslag:
er vindt geen wijziging in spoorligging plaats in het onderzoekstraject;
voor informatie over de panden in de buurt van het onderzoekstraject is uitgegaan van de door ESRI
Nederland beschikbaar gestelde, BAG-informatie van 29 januari 2015;
de door ProRail aangeleverde aantallen treinpassages uit de Customer Requirements Specification
(CRS), zie [ref. 16.]. De treinaantallen tussen de zuidelijke grens van het projectgebied DSSU en
Geldermalsen zijn uit de CRS Geldermalsen op 9 januari 2014 gehaald (zie paragraaf 2.3);
de gehanteerde spoorligging en spoorgebruik in de huidige en toekomstige situatie is afkomstig uit het
geluidregister spoor. In spoorligging en spoorgebruik is verschil gemaakt tussen goederen- en
reizigerstreinen;
de gehanteerde snelheidsprofielen zijn uit het geluidregister gehaald met onderscheid in goederen- en
reizigerstreinen. De inlegsnelheid van goederentreinen is in overleg met ProRail ingesteld op 95 km/u.
In bijlagen I, II en III wordt uitvoerig ingegaan op de verschillende schakels van het rekenmodel. In de
volgende subparagrafen worden enkele aspecten kort toegelicht.

5.1.1

Snelheidsprofielen

De te hanteren snelheidsprofielen voor goederen- en reizigerstreinen voor de huidige en toekomstige
situatie zijn uit het geluidregister gekregen. Het aanwezige onderscheid tussen richtingen is vereenvoudigd
tot één te hanteren baansnelheid. Voor de goederentreinsnelheid geldt zowel in de huidige als de
toekomstige situatie een inlegsnelheid van 95 km/u.

5.1.2

Spoorgebruik

Het spoorgebruik - op welke sporen rijden welke typen treinen - is voornamelijk van invloed op de Vmax: des
te dichterbij goederentreinen rijden (die over het algemeen maatgevend zijn in Vmax), des te hoger deze
waarde. Wanneer in de toekomst goederentreinen op een spoor dichterbij komen te rijden, neemt de
berekende waarde voor Vmax toe. Dit is in het huidige onderzoek niet het geval.
Huidig gebruik en een worst case-benadering bepalen het vastgelegde spoorgebruik in dit onderzoek. Voor
de huidige en toekomstige situatie hanteren zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:
bij tweesporigheid rijden goederentreinen op beide sporen;
bij viersporigheid:
·
rijden goederentreinen op de buitenste sporen (van Utrecht tot Houten).
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Onderstaande figuren tonen de verschillende situaties. De blauwe lijnen duiden daarbij een spoor aan dat
zowel door reizigers- als door goederentreinen wordt bereden.

Afbeelding 5.1. Spoorgebruik bij tweesporigheid (Houten tot Geldermalsen vanaf kilometrering 9.8).

Afbeelding 5.2. Spoorgebruik bij viersporigheid (Utrecht tot Houten tot aan kilometrering 9.8).

5.1.3

Bronbepaling rekenmodel

Uit de voorhanden meetdata rond het studiegebied is per treintype voor elke bodemtype een
referentieniveau (bronniveau) voor Vper en Vmax afgeschat. Dit referentieniveau betreft het trillingsniveau op
de gekozen referentieafstand tot aan buitenzijde spoor. De gehanteerde referentieafstand is gekozen op 5 m
1
afstand van het spoor . In de bepaling van referentieniveaus is met een aantal aspecten rekening gehouden:
gepasseerde treintypes ten tijde van metingen;
onderscheid in aandeel goederentreinen en aandeel reizigerstreinen in gemeten waarde van Vper;
onderscheid in goederen- en reizigerstreinen in gemeten waarde van Vmax;
onderscheid in dag-, avond- en nachtperiode in Vper;
bodemprofiel ter plaatse van de metingen;
maximumsnelheid ter plaatse (onderscheid voor goederen- en reizigerstreinen);
- treinaantallen ten tijde van metingen ten opzichte van de te onderzoeken scenario’s;
aantal sporen aanwezig ter plaatse van de metingen.
In bijlage III wordt een uitgebreidere uitwerking van de bepaling van de referentieniveaus weergegeven.

1

De 5 m afstand is enigszins arbitrair gekozen. Dit is de referentieafstand R0 waarmee wordt gerekend in de Barkan formule.
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5.1.4

Bodemopbouw

Trillingen als gevolg van treinverkeer planten zich voort via de bodem en nemen af met afstand tot het
spoor. De afstandsdemping hangt af van de bodemopbouw. Er is daarom gekeken naar de bodemopbouw
in het onderzoeksgebied. Hierbij is bij de indeling van bodemprofielen gebruik gemaakt van het DINO-loket
(een online database met informatie over de Nederlandse bodem). Vanuit DINO-loket zijn sonderingen
beschikbaar in het studiegebied van bodemprofielen tot 30-40 m. De bovenste lagen zijn de belangrijkste in
de bepaling van de afstandsdemping. Op basis van alle grondgegevens is het traject grofweg in te delen in
twee verschillende bodemtypes (zie tabel 5.1.). De grens tussen twee bodemtypen ligt in Houten.

Tabel 5.1.

Opdeling in bodemprofielen

bodemprofiel
I
II

naam
formatie van Echteld
formatie van Echteld

beschrijving
rivierklei en -zand met inschakelingen van veen
rivierklei op rivierzand

Bodemtype I bevindt zich rond Tricht en Geldermalsen. Bodemtype II is de meest voorkomende
bodemopbouw tussen Houten en Utrecht. De twee verschillende bodemtypes zijn in het rekenmodel
meegenomen.
Per type bodem zijn afstandsdempingrelaties bepaald op basis van beschikbare meetdata. Hierbij is met de
Barkan-formule de afname van het trillingsniveau met afstand tot het spoor benaderd. Onderscheid wordt
gemaakt in het gemiddelde trillingsniveau Vper en het maximale trillingsniveau Vmax.

5.1.5

Gebouwoverdracht

Het rekenmodel kent voor de gebouwoverdracht een tweetal stappen:
- bovengrensschatting op basis van vaste gebouwfactoren;
- verfijnde schatting op basis van variatie in gebouwfactoren per pand.
Bovengrensschatting op basis van vaste gebouwfactoren
Voor de gebouwoverdrachten in het rekenmodel zijn twee stappen beschikbaar. In de eerste stap wordt een
bovengrensbenadering gehanteerd waarbij voor alle woningen een maximale overdrachtsfactor van
fundering naar maatgevende vloer van 3.0 aangehouden voor Vmax. Voor Vper is een overdrachtsfactor van
2,0 gehanteerd. Met deze bovengrensschatting worden op basis van een bovengrensbenadering alle
afwegingslocaties waar mogelijke overschrijdingen te verwachten zijn geïdentificeerd. Vervolgens volgt uit
de stap met verfijnde gebouwfactoren een genuanceerder beeld met gedetailleerdere overdrachtsfactoren
per gebouw op basis van bouwjaar een bodemtype.
Verfijnde schatting op basis van variatie in gebouwfactoren per pand
Om de verfijnde gebouwoverdrachtfactoren te kunnen bepalen, zijn de panden ingedeeld aan de hand van
het bodemprofiel waarop ze gelegen zijn en het bouwjaar. Met behulp van voorhanden publicaties ([ref. 18.])
en eigen meetgegevens zijn vervolgens overdrachtsfactoren voor Vper en Vmax bepaald voor de verschillende
categorieën. De trillingsoverdracht is hierbij gedefinieerd als de maximale verhouding tussen trillingssterkte
in de woning en de trillingssterkte op maaiveld. De totale overdrachtsfactor bestaat uit een
vermenigvuldiging van twee aparte factoren: een voor de overdracht van bodem naar fundering en een voor
de overdracht van fundering naar vloer. Deze indeling komt overeen met de gehanteerde aanpak uit CUR
166, zie bijlage XI.
Het bodemprofiel en het bouwjaar bepalen gezamenlijk de aard van de fundering: is het pand op staal of op
palen gefundeerd? Het bouwjaar bepaalt de aard van de vloeren. Bij deze indeling is onderscheid gemaakt in
hoogbouw en laagbouw, bouwjaar en type fundering. Zie bijlage XI voor een andere uitwerking.
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5.2

Resultaten

Middels het opgestelde rekenmodel is een prognose van trillingsniveaus gemaakt voor zowel de huidige als
de toekomstige plansituatie. Deze paragraaf bespreekt de resultaten.

5.2.1

Resultaten Vmax rekenmodel bovengrensschatting

Bij toetsing aan de Bts (zie hoofdstuk 4) dient zowel het maximale trillingsniveau Vmax als het gemiddelde
trillingsniveau Vper te worden getoetst. Hierbij geldt dat indien er minder dan 30 % toename wordt verwacht
van het maatgevende trillingsniveau Vmax, er wordt voldaan aan de beleidsregel mits onder de uiterste
toelaatbare waarde wordt gebleven. Aangezien er voor beide deeltrajecten wordt verwacht dat als gevolg
van het project er geen ander type treinen gaan rijden, er geen wijzigingen aan het spoor plaatsvinden en er
geen wijziging van rijsnelheden te verwachten is, geldt dat er geen toename in maximaal trillingsniveau
wordt verwacht. Dit betekent voor de Vmax-toetsing dat wordt voldaan aan de Bts mits er geen overschrijding
van de uiterste toelaatbare waarde voor Vmax van 3,2 optreedt.
Er is daarom met een rekenmodel een prognose van maximale trillingsniveaus gemaakt waarbij getoetst is
op de uiterste toelaatbare waarde van 3,2. Uit de resultaten van het rekenmodel met de
bovengrensschatting volgen 14 locaties met een overschrijding van de uiterste toelaatbare waarde. Uit de
stap met verfijnde gebouwfactoren volgen met het rekenmodel enkel twee locaties met een overschrijding
van de uiterste toelaatbare waarde. In bijlage XI worden de resultaten weergegeven van de rekenstap met de
verfijnde gebouwfactoren. De twee locaties met een overschrijding betreffen het stationsgebouw in
Culemborg en een woning vlak op het spoor in Schalkwijk. Voor het stationsgebouw in Culemborg geldt dat
dit gebouw dermate dicht op het spoor staat dat enerzijds de prognose onnauwkeurig is en anderzijds er
geen sprake is van een trillingsgevoelige bestemming. Het stationsgebouw is daarom niet nader onderzocht.
Voor de woning in Schalkwijk geldt wel een woonfunctie. Voor de woning in Schalkwijk is daarom in de
nadere uitwerking op basis van meting ook gekeken naar Vmax. Voor de woning wordt ook een
overschrijding van Vper gevonden.
De berekeningsresultaten van het rekenmodel zullen zich verder toespitsen op de toetsing van Vper, omdat
het gemiddelde trillingsniveau wel wijzigt als gevolg van een toename van treinaantallen.

5.2.2

Resultaten Vper rekenmodel bovengrensschatting

Met een bovengrensbenadering waarbij een overdrachtsfactor van 2,0 wordt gehanteerd van maaiveld naar
begane grond en/of eerste verdieping is een indicatie gekregen van waar mogelijk afwegingslocaties te
verwachten zijn.
In bijlage VI worden de resultaten weergegeven voor de bovengrensbenadering met het rekenmodel op
basis waarvan mogelijke afwegingslocaties zijn geïdentificeerd. Uit de resultaten volgen twee
afwegingslocaties weergegeven in afbeelding 5.3.
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Afbeelding 5.3.Eerste identificatie mogelijke afwegingslocaties deeltraject (bovengrensschatting)1

In tabel 5.2 worden de twee geïdentificeerde afwegingslocaties getalsmatig gegeven. Op het onderzochte
deeltraject blijkt dat in Houten een groot aantal overschrijdingen wordt gevonden wanneer een
overdrachtsfactor van 2,0 wordt gehanteerd voor Vper van maaiveld naar begane grond en/of eerste
verdieping. De achterliggende oorzaak betreft enkele appartementencomplexen die dicht op het spoor
liggen. Een aantal van deze complexen is relatief jong en bezit een massieve fundatie, waardoor wordt
verwacht dat een overdrachtsfactor van 2,0 een behoorlijke overschatting oplevert. In de
bovengrensbenadering wordt hier geen rekening mee gehouden en worden voor deze
appartementencomplexen overschrijdingen gevonden. Een groot aantal adressen per complex resulteert in
1

De overige locaties waar enkele overschrijdingen worden gevonden volgens de berekening in stap 1 betreffen solitaire
woningen/adressen.
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het grote aantal overschrijdingen. Net ten zuiden van Houten worden in Schalkwijk enkele overschrijdingen
gevonden. Dit betreffen enkele vrijstaande en twee-onder-een-kapwoningen dicht op het spoor.

Tabel 5.2.

Identificatie afwegingslocaties op basis van bovengrensbenadering

afwegingslocatie

# overschrijdingen huidige situatie

Houten
Schalkwijk

>500
0-5

# overschrijdingen toekomstige
situatie
>700
5-10

Solitaire woningen
In de bepaling van afwegingslocaties met het rekenmodel zijn enkele solitaire woningen/adressen uit de
eerste grove stap buiten beschouwing gelaten in de verfijnde stap. Hierbij is een definitie van een solitaire
woning gehanteerd dat binnen een straal van 100 meter twee of minder woningen aanwezig zijn. Uit
afbeelding 5.3 volgt dat langs het traject op vijf locaties mogelijk sprake is van een dergelijke solitaire
woningen/adres (overschrijdingen buiten rode cirkels). Van deze locaties blijken niet alle solitaire
woningen/adressen een trillingsgevoelige functie te bezitten, bijvoorbeeld het stationsgebouw in Culemborg
niet. Ook geldt dat de grove stap een overschrijding van niveaus oplevert. In de afweging van maatregelen
worden de enkele solitaire adressen waarvoor mogelijk een overschrijding te verwachten is meegenomen.

5.2.3

Resultaten Vper rekenmodel verfijnde gebouwoverdrachten

Voor de mogelijke afwegingslocaties uit stap 1 is met verfijnde gebouwoverdrachten op basis van bouwjaar
en bodemtype opnieuw een prognose gemaakt. In deze paragraaf worden de resultaten besproken.
In bijlage VIII worden de resultaten voor stap 2 voor het deeltraject gegeven welke in tabel 5.3 getalsmatig
worden weergegeven. Hieruit volgt dat er voor de twee mogelijke afwegingslocaties uit stap 1 nog steeds
overschrijdingen te verwachten zijn, maar dat ter plaatse van Houten dit aantal zeer sterk is gereduceerd. Dit
is het gevolg van een aantal appartementencomplexen waarvoor de bovengrensbenadering uit stap 1 de
niveaus sterk overschat. Het verwachte aantal overschrijdingen als gevolg van het project neemt beperkt toe
voor beide locaties (van 0-5 in huidige situatie naar 5-10 in de toekomstige plansituatie).

Tabel 5.3.

Resultaten Verfijnde gebouwoverdrachten

afwegingslocatie

# overschrijdingen huidige situatie

# overschrijdingen toekomstige
situatie

Houten

0-5

5-10

Schalkwijk

0-5

5-10
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6
UITWERKING MOGELIJKE AFWEGINGSLOCATIES

6.1

Beschrijving mogelijke afwegingslocaties

Uit de resultaten van het rekenmodel volgt een tweetal mogelijke afwegingslocaties, namelijk in Houten en
in Schalkwijk. Omdat het rekenmodel, ondanks de verfijning in stap 2, een detailniveau kent waarbij
locatiespecifiek het werkelijk optredend trillingsniveau kan afwijken van de prognose zijn deze twee locaties
nader uitgewerkt. De twee locaties worden nader beschreven.
Afwegingslocatie 1: Houten, Prins Willem-Alexanderweg
In Houten worden voor een viertal woningen aan de Prins Willem-Alexanderweg op basis van de resultaten
van het rekenmodel overschrijdingen van de grenswaarde voor Vper van de Bts gevonden. Het betreft een
viertal woningen die op een afstand van 17 tot 20 meter tot de buitenkant van het spoor staan. De spoorlijn
kent ter plaatse van de Prins Willem-Alexanderweg een viertal sporen sinds 2012. In onderstaand afbeelding
worden de berekeningsresultaten van het rekenmodel voor de locatie weergegeven. Uit de figuur volgt
naast een viertal overschrijdingen aan de Prins Willem-Alexanderweg (westzijde van het spoor) ook een
overschrijding aan de oostzijde van het spoor. Dit betreft echter een enkel kantoorgebouw waarvan wordt
verwacht dat het rekenmodel het gemiddelde trillingsniveau dermate overschat dat er in werkelijkheid geen
overschrijding van de grenswaarde te verwachten is (de grenswaarde voor kantoorgebouwen bedraagt 0,15,
terwijl die voor woningen 0,1 bedraagt). De woningen aan de Prins Willem-Alexanderweg zijn nader
onderzocht.

Afbeelding 6.1 Afwegingslocatie 1 Houten, Prins Willem-Alexanderweg

Afwegingslocatie 2: Schalkwijk
In Schalkwijk is een tweetal clusters te onderscheiden wanneer de met het rekenmodel berekende
overschrijdingen van de grenswaarde van Vper nader worden bekeken. Het noordelijke cluster betreft een

21 | 36

Witteveen+Bos | UT792-1/16-019.448 | Definitief 01

drietal woningen aan de Spoordijk en Wickenburgselaan. Het zuidelijke cluster betreft vier woningen: drie
aan de Spoorlaan en één aan de Jonkheer Ramweg. De afstanden van het spoor variëren tussen de 17 en 40
meter. In afbeelding 6.2 worden de twee clusters weergegeven.

Afbeelding 6.2 Afwegingslocatie 2: Schalkwijk, twee clusters

6.2

Uitwerking voorhanden meetresultaten ter plaatse van afwegingslocaties

Middels de resultaten van het rekenmodel wordt een beeld verkregen van het milieueffect trillingen als
gevolg van het project. Het rekenmodel kent echter een detailniveau dat niet geschikt is om op adresniveau
trillingsniveaus te toetsen en vervolgens een eventuele afweging van maatregelen te maken. Hiervoor
dienen locatiespecifiek resultaten van trillingsmetingen voorhanden te zijn. Voor beide afwegingslocaties is
daarom gekeken naar locatiespecifieke trillingsmetingen.
Voor de locatie in Houten zijn door Witteveen+Bos in 2012 en 2013 trillingsmetingen uitgevoerd. Deze
metingen zijn uitgevoerd met het oog op het uitbreiden van het spoor van een twee- naar viersporige
situatie. De meetresultaten zijn in 2014 nader uitgewerkt vanwege een gewijzigde beleidsregel, waarbij
aanvullend metingen zijn uitgevoerd om de afstandsdemping te bepalen. Er zijn geen aanwijzingen dat
sindsdien wijzigingen in spoor of treinverkeer hebben plaatsgevonden die de optredende trillingsniveaus
beïnvloeden. De meetresultaten uit de onderzoeken van 2012-2014 zijn daarom gehanteerd om voor de
afwegingslocatie Houten een locatiespecifieke uitwerking te maken.
Metingen ter plaatse van Schalkwijk zijn niet voorhanden. Er is daarom overwogen metingen uit te voeren
ter plaatse van de mogelijke afwegingslocatie. In de overweging is meegenomen in hoeverre de locatie
Schalkwijk vergelijkingen toont met andere locaties. Hieruit bleek dat de grondopbouw langs het spoor ter
plaatse van Schalkwijk, vrijwel identiek is met die langs het spoor in Tricht. De bovenste 7 a 8 meter betreft
een relatief slappe grondlaag waaronder stijve zandlagen aanwezig zijn (zie bijlage XII). Omdat er ook in het
type treinen (het is dezelfde lijn) en de snelheidsprofielen geen verschillen worden verwacht, bestaat de
verwachting dat gemeten trillingsniveaus in Tricht representatief zijn voor de locaties Schalkwijk. Voor de
locatie Tricht is een uitvoerig onderzoek op basis van trillingsmetingen uitgevoerd. Een nadere uitwerking ter
plaatse van Schalkwijk is daarom gemaakt op basis van de resultaten van de trillingsmetingen in Tricht.
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6.2.1

Meetresultaten afwegingslocatie Houten

Door Witteveen+Bos zijn in 2012 en in 2013 metingen uitgevoerd aan een aantal woningen langs het spoor,
waaronder de Prins Willem-Alexanderweg 40, 42, 56 en de Vlierweg 76 [ref. 6]. De afwegingslocatie in
Houten aan de Prins Willem-Alexanderweg is dus specifiek gemeten in 2012 en 2013. Er is daarom op basis
van de meetresultaten gekeken naar de te verwachten trillingsniveaus in de plansituatie van het project.
Onderstaande tabel geeft de afstand tot het spoor van de betreffende woningen weer. Uit de tabel blijkt dat
de woningen aan de Prins Willem-Alexanderweg 40 t/m 46 tussen de 17 en 20 meter van het spoor liggen.

Tabel 6.1.

Afstand tot aan spoor adressen

Adres

Afstand tot aan spoor [m]

PWA 40

19,52

PWA 42

17,13

PWA 44

20,47

PWA 46

17,94

1

De gemeten maximale trillingsniveaus uit 2012 voor de Prins Willem-Alexanderweg 40 en 42 worden in
onderstaande tabel weergegeven. De niveaus voor Vmax liggen rond de 1. In deze waarden is de
reproduceerbaarheid verwerkt (wanneer deze boven de 10% ligt). In de tabel wordt ook de Vlierweg 76
gepresenteerd omdat voor dit adres een opmerkelijk hoog niveau gevonden werd zowel in 2012 als in 2013.
e
Dit maximale niveau trad op in horizontale richting. Alle maximale niveaus zijn op de 2 verdieping gemeten
en zijn het gevolg van goederentreinpassages.

Tabel 6.2.

Gemeten Vmax niveaus 2012 [ref. 6]

Adres

Vmax

Locatie

PWA 40

0,96

2e vdp

PWA 42

1,11

2e vdp

VLW 76*

2,46

2e vdp

*In de tabel wordt ook de Vlierweg 76 gepresenteerd omdat uit de meetresultaten blijkt dat voor deze woning een
aanmerkelijk hoog niveau is gevonden

Omdat als gevolg van het project enkel meer treinen gaan rijden en er op het onderzochte deeltraject geen
wijzigingen aan het spoor te verwachten zijn, is er geen wijziging in Vmax te verwachten. De Bts geeft voor de
toetsing van Vmax daarom geen aanleiding maatregelen af te wegen. Uit het vorige hoofdstuk is al gebleken
dat dit voor het gemiddelde trillingsniveau niet het geval is. Het gemiddelde trillingsniveau Vper wat in een
woning optreedt wordt bepaald door alle treinpassages die een niveau binnen een 30-secondeninterval
(Veff,max,30,i) boven de 0,1 tot gevolg hebben. De waarde van Vper bedraagt vervolgens:
,

=

∙∑

,

,

,

Hierin is n het aantal 30-secondenintervallen in de meetperiode. Voor de bepaling van Vper zijn dus niet
alleen de maatgevende treinpassages die Vmax bepalen van belang, maar een grotere verscheidenheid aan
treinpassages. De Vper in de woningen is volgens bovenstaande formule bepaald over de gehele
weekperiode voor de dag- avond en nachtperiode afzonderlijk. Hierbij is onderscheid gemaakt in
meetrichting.
1

De gemeten niveaus uit 2012 bleken maatgevend ten op zichte van 2013 en zijn daarom gehanteerd.
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Over de gehele meetperiode is een weekdaggemiddelde waarde bepaald. In onderstaande tabel zijn de
maatgevende niveaus samengevat. Uit de resultaten volgt dat de dagperiode maatgevend is. In de tabel is
naast het totaal opgetreden niveau als gevolg van alle treinpassages ook onderscheid gemaakt in het
aandeel goederen- en reizigerstreinen. De beide aandelen geven het Vper-niveau weer als ware er enkel
goederen- of reizigerstreinen gepasseerd.

Tabel 6.3.

Gemeten weekgemiddelde Vper-niveaus 2012 [ref. 6]

DAG
PWA 40,vdp 2

Vper totaal

Vper GD

Vper RZ

0,077

0,027

0,072

PWA 42, vdp 2

0,071

0,033

0,063

AVOND
PWA 40,vdp 2

Vper totaal

Vper GD

Vper RZ

0,066

0,027

0,060

PWA 42, vdp 2

0,058

0,03

0,050

NACHT
PWA 40,vdp 2

Vper totaal

Vper GD

Vper RZ

0,039

0,029

0,026

PWA 42, vdp 2

0,041

0,034

0,022

e

Uit de tabel blijkt dat het totaalniveau van Vper op de 2 verdieping voor beide woningen maatgevend was.
Het aandeel van goederen- en reizigerstreinen is afhankelijk van naar welke periode gekeken wordt (dag
avond of nacht). De maatgevende toetsniveaus worden samengevat in onderstaande tabel en betreffen de
dagperiode.

Tabel 6.4.

Gemeten weekgemiddelde Vperniveaus 2012

Adres

Maatgevende
Vper-waarde

Maatgevende
periode

Vper aandeel
goederen

Vper aandeel
reizigers

Locatie

PWA 40

0,077

dag

0,027

0,072

2e vdp

PWA 42

0,071

dag

0,027

0,060

2e vdp

Voor de Vlierweg 76 is een Vper-niveau van 0,081 gemeten als maatgevend niveau. Omdat de Vlierweg 76 niet gehanteerd wordt voor de
prognose van de andere woningen worden de resultaten niet nader gepresenteerd.

6.2.2

Prognose plansituatie afwegingslocatie Houten

Om voor de twee woningen aan de Prins Willem-Alexanderweg de toename als gevolg van het project te
bepalen is gekeken naar het opgetreden aantal treinen tijdens de meting in 2012. Deze aantallen worden
naast de verwachte aantallen van de plansituatie (2030) weergegeven in onderstaande tabel.

Tabel 6.5.

Gemiddelde treinaantallen per periode 2012 en plansituatie

Adres
dagperiode
avondperiode
nachtperiode

reizigerstreinen*
181,08
45,88

2012
goederentreinen
10
5,67

25,36

4,33

reizigerstreinen
288
96
61,76

Plansituatie
goederentreinen
19,68
7,2
8,96

* van de reizigersaantallen is enkel het totaal per etmaal beschikbaar, welke precies overeenkomt met het totaal aantal reizigerstreinen
conform CRS voor de referentiesituatie. De verhouding per periode is daarom gelijk gehouden aan die van de referentieaantallen uit tabel
2.1
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Uit tabel 6.5 blijkt dat het gemiddeld aantal goederentreinen wat gedurende de dagperiode is gepasseerd
tijdens de metingen in 2012, in de plansituatie 2030 verdubbelt. Voor de reizigerstreinen neemt het aantal
circa 50% toe. Dit is in overeenstemming met het feit dat het project Spooromgeving Geldermalsen het
mogelijk maakt zes in plaats van vier Intercity’s en Sprinters te laten rijden (PHS dienstregeling).
Middels de toename in treinaantallen kan ook de verwachte toename in Vper per treintype worden berekend.
De toename wordt gevonden door de wortel van de verhoudingen in treinaantallen te nemen. Onderstaande
tabel geeft de berekende aandelen voor de plansituatie weer alsook de totale Vper in de plansituatie.

Tabel 6.6.

Vper plansituatie maatgevende periode

Adres
PWA 40

Vper aandeel goederen

Vper aandeel reizigers

Vper plan totaal

0,034

0,091

0,097

PWA 42

0,034

0,076

0,083

Uit de tabel volgt de verwachting dat voor de plansituatie de waarde van Vper voor Prins WillemAlexanderweg 40 en 42 juist onder de grenswaarde van 0,1 blijven. Voor de overige 2 woningen, namelijk
Prins Willem-Alexanderweg 44 en 46 volgt de verwachting dat de niveaus vergelijkbaar zijn met de niveaus
gevonden voor 40 en 42. Het betreffen namelijk dezelfde type woningen. Afhankelijk van de afstand tot aan
het spoor, wijzigt het niveau mogelijk enigszins. Uit tabel 6.1 blijkt dat Prins Willem-Alexanderweg 44 ten
opzichte van 40 en 42 iets verder van het spoor ligt, namelijk 20,47 m, terwijl Prins Willem-Alexanderweg 46
op vergelijkbare afstand van het spoor ligt als nummer 42, namelijk 17,94 m.
Uit de verfijnde analyse volgt daarom de verwachting dat de grenswaarde van 0,1 voor Vper aan de woningen
aan de Prins Willem-Alexanderweg weg niet worden overschreden. Dit geldt zowel voor de referentiesituatie
als voor de plansituatie.
Uit de metingen van 2012 en 2013 bleek dat aan Vlierweg 76 hoge niveaus zijn gemeten. Dit zowel voor Vmax
e
als voor Vper. Het maatgevende niveau voor Vper op de 2 verdieping bedroeg 0,081. Voor de plansituatie
wordt verwacht dat er mogelijk sprake is van een overschrijding van de grenswaarde (uitgaande van een
toename van 25% of meer conform PWA 40). Voor Vlierweg 76 is met het rekenmodel in de vorige stap
geen overschrijding gevonden. Vlierweg 76 als wordt solitaire woning meegenomen in het hoofdstuk waarin
maatregelen worden afgewogen.

6.2.3

Meetresultaten afwegingslocatie Schalkwijk

Ter plaatse van Schalkwijk is een tweetal clusters van woningen gevonden waarvoor op basis van het
rekenmodel overschrijdingen van de grenswaarde van Vper worden verwacht. De afstand van de woningen
tot aan het spoor worden in tabel 6.7 weergegeven.

Tabel 6.7.

Afstand tot aan spoor adressen

Adres

Afstand tot aan spoor [m]

Noordelijk Cluster
Spoordijk 1

29,91

Spoordijk 3

30,02

Wickenbrugshelaan 83

37,16
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Adres

Afstand tot aan spoor [m]

Zuidelijk Cluster
Spoorlaan 6

26,76

Spoorlaan 8

29,70

Spoorlaan 10

39,06

Jonkheer Ramweg 43

14,75

De woningen liggen op een afstand tot het spoor tussen de 25 en de 40 m op 1 woning na. De woning aan
de Jonkheer Ramweg ligt op 14,75 m van het spoor.
Zoals aan het begin van paragraaf 6.2 is beschreven, zijn er geen meetresultaten ter plaatse van de
woningen in Schalkwijk beschikbaar, maar worden de uitgevoerde trillingsmetingen in Tricht als
representatief geacht vanwege de vergelijkbare omstandigheden (grondopbouw, treinverkeer en snelheid).
De trillingsmetingen in Tricht zijn door Witteveen+Bos uitgevoerd in 2014 en 2016 [ref.5 ]. Hierbij is aan een
tweetal woningen langdurig gemeten (meer dan een week) en aan een zevental woningen over een periode
van 24 uur. De 24-uursmetingen zijn uitgevoerd om tot een karakterisering van woningoverdrachten te
komen. Dit is in overeenstemming met de Bts en achterliggende memo van Level Acoustics waarin wordt
beschreven hoe gebouwoverdrachten kunnen worden bepaald [ref. 14].
Onderstaande tabel geeft de resultaten voor Vmax weer voor de twee langdurige metingen. De metingen zijn
uitgevoerd aan Nieuwsteeg 21 in Tricht (oostzijde spoor) en aan Nieuwsteeg 57, ook in Tricht (westzijde
spoor). Voor beide maximale niveaus bleek dat er een reproduceerbaarheid van de dataset boven de 10%
werd gevonden. In de gepresenteerde toetsniveaus Vmax in tabel 6.8 is deze reproduceerbaarheid verwerkt.

Tabel 6.8.

Gemeten Vmax niveaus 2012 [ref. 5]

Adres

Vmax

Llocatie

Huidige afstand tot spoor

Nieuwsteeg 21
Nieuwsteeg 57

0,64

1evdp

26,51

0,88

begane grond

29,85

Uit de tabel blijkt dat in de woning aan de Nieuwsteeg 57 een hoger niveau is gemeten dan in de woning
aan de Nieuwsteeg 21. De niveaus liggen lager dan de niveaus gevonden in Houten aan de Prins WillemAlexanderweg. Een verklaring hiervoor is dat de gemeten woningen aan de Nieuwsteeg verder van het spoor
liggen namelijk tussen de 25 en 30 m. Omdat enerzijds de woning aan de Nieuwsteeg 57 aan de westzijde
van het spoor ligt (en de woningen in de clusters in Schalkwijk ook) en anderzijds aan de Nieuwsteeg 57 ook
de hoogste niveaus zijn gemeten, is de woning aan de Nieuwsteeg 57 gekozen als representatieve woning
voor de adressen in Schalkwijk. Dat Nieuwsteeg 57 hogere niveaus laat zien dan Nieuwsteeg 21 geldt niet
alleen voor Vmax maar ook voor Vper. Dit wordt in onderstaande tabel weergegeven waarin de gemeten Vperniveaus worden getoond.

Tabel 6.9. Meetresultaten Vper Tricht
Dag

Avond

Nacht

Vper

meetrichtin
g

Vper

meetrichtin
g

Vper

meetrichtin
g

0,017
0,043
0,027

Z
Z
Z

0,013
0,041
0,020

Z/Y
Z
Z

0,015
0,016
0,017

Z
Z
X

Nieuwsteeg 21
fundering
begane grond
eerste verdieping
Nieuwsteeg 57
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Dag
Vper
fundering
begane grond
eerste verdieping

Avond

meetrichtin
g
Z
Z
Z

0,041
0,052
0,058

Vper

Nacht

meetrichtin
g
Z
Z
Z

0,034
0,037
0,057

Vper
0,027
0,023
0,037

meetrichtin
g
Z
Z
Z

Voor de maatgevende gemeten Vper-niveaus aan de fundering is bepaald wat het aandeel als gevolg van
goederentreinpassages en het aandeel als gevolg van reizigerstreinpassages is geweest. Dit wordt
weergegeven in tabel 6.10. De niveaus op fundering worden gegeven omdat deze niveaus worden gebruikt
om tot niveaus in woningen in Schalkwijk te komen.

Tabel 6.10.

Gemeten weekgemiddelde Vper-niveaus 2014 fundering

Adres

Vper,ref,GO

Nieuwsteeg 21
Nieuwsteeg 57

Vper,ref,RZ

Vper totaal

0,015

0,009

0,017

0,024

0,033

0,041

Om te bepalen wat de niveaus op fundering aan de woningen in Schalkwijk zijn is gekeken naar de demping
van trillingen met afstand tot het spoor. Omdat de grondopbouw vrijwel identiek is, is de
afstandsdempingrelatie, welke voor Tricht op basis van trillingsmetingen is bepaald, representatief voor de
locatie Schalkwijk. De afstandsdempingrelatie wordt weergegeven in bijlage XII. Er is bepaald hoe het
trillingsniveau zich per adres in Schalkwijk verhoudt tot de woning aan de Nieuwsteeg 57 in Tricht op basis
van de afstandsdempingrelaties. Dit wordt weergegeven in tabel 6.12 waarbij onderscheid wordt gemaakt in
de 4 en 8 Hz band.

Tabel 6.11.

Verhouding in verwacht trillingsniveau ten opzichte van Nieuwsteeg 57 voor 4 en 8 Hz band op basis van
afstandsdempingrelaties bijlage XII

Adres

Afstand tot aan spoor [m]

4 Hz

8Hz

Spoordijk 1

29,91

1,00

1,00

Spoordijk 3

30,02

1,00

0,99

Wickenbrugshelaan 83

37,16

0,91

0,76

Spoorlaan 6

26,76

1,04

1,14

Spoorlaan 8

29,70

1,00

1,01

Spoorlaan 10

39,06

0,89

0,72

Jonkheer Ramweg 43

14,75

1,23

2,14

Noordelijk Cluster

Zuidelijk Cluster

Voor goederentreinpassages blijkt op basis van de meetresultaten in Tricht de 4 Hz band dominant, voor
reizigerstreinen varieert dit tussen de 4 en 10-15 Hz. Voor goederentreinen wordt daarom de 4 Hz band
gehanteerd en voor reizigerstreinen de 8 Hz band. Door de relaties uit tabel 6.11 te hanteren kan voor de
woningen in Schalkwijk de bijdrage van Vper op de fundering voor reizigers- en goederentreinpassages
afzonderlijk worden bepaald en vervolgens ook het totaalniveau van Vper op de fundering. Tabel 6.12 geeft
de resultaten.
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Tabel 6.12.

Huidige Vper-trillingsniveaus fundering woningen Schalkwijk

Adres

Vper GO

Vper RZ

Vper totaal fundering

Spoordijk 1

0,024

0,033

0,041

Spoordijk 3

0,024

0,033

0,041

Wickenbrugshelaan 83

0,022

0,025

0,033

Spoorlaan 6

0,025

0,037

0,045

Spoorlaan 8

0,024

0,033

0,041

Spoorlaan 10

0,021

0,024

0,032

Jonkheer Ramweg 43

0,030

0,071

0,077

Noordelijk Cluster

Zuidelijk Cluster

Om tot toetsing aan de Bts te komen dienen de gemiddelde trillingsniveaus op fundering te worden
omgerekend naar vloerniveau. Hiertoe zijn de gebouwoverdrachten gehanteerd welke in Tricht voor een
zevental woningen zijn bepaald met de 24-uursmetingen. Op basis van bouwjaar en type woning zijn de
gevonden overdrachtsfactoren voor de woningen in Tricht aan de woningen in Schalkwijk toegekend. Hierbij
is het maximum van de 4 en 8 Hz band genomen wat mogelijk de trillingsniveaus enigszins overschat. In
tabel 6.13 worden de toegekende overdrachten weergegeven en voor de huidige meetsituatie het niveau op
de vloer. In bijlage X wordt de toekenning nader onderbouwd.

Tabel 6.13.

Plansituatie Vper-trillingsniveaus fundering woningen Schalkwijk

Adres

Gebouwoverdrachtsfactor

Vper vloer huidig

Noordelijk Cluster

1,756

0,072

Spoordijk 1

1,756

0,071

Spoordijk 3

2,315

0,077

Spoorlaan 6

2,315

0,104

Spoorlaan 8

2,315

0,095

Spoorlaan 10

1,900

0,060

Jonkheer Ramweg 43

2,315

0,177

Wickenbrugshelaan 83
Zuidelijk Cluster

6.2.4

Prognose plansituatie afwegingslocatie Schalkwijk

Om de toename in Vper als gevolg van het toenemende aantal treinpassages te bepalen in de plansituatie
zijn, gelijk in Houten, de aantallen treinen tijdens de meting bepaald. Tabel 6.14 geeft de aantallen weer voor
de maatgevende dagperiode.

Tabel 6.14.

Gemiddelde treinaantallen meting 2014 Tricht en plansituatie

Adres

2014

dagperiode

reizigerstreinen*

goederentreinen

245,5

9,57

Plansituatie
reizigerstreinen
288

goederentreinen
19,68

* In de reizigersaantallen in Tricht zijn ook de passages van de MerwedeLingeLijn aanwezig. Deze treinen passeren niet in
Schalkwijk.
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Door de aantallen te verrekenen in de toename van Vper per aandeel (reizigers en goederen) volgt de
verwachte Vper in de plansituatie op vloerniveau. Dit wordt voor de dagperiode weergegeven in
onderstaande tabel omdat de dagperiode maatgevend is voor de waarde van Vper.
Tabel 6.15.

Plansituatie Vper-trillingsniveaus vloer woningen Schalkwijk

Adres

Vper GO

Vper RZ

Vper plan fundering

Vper totaal vloer

Spoordijk 1

0,034

0,036

0,050

0,087

Spoordijk 3

0,034

0,036

0,049

0,087

Wickenbrugshelaan 83

0,031

0,027

0,041

0,096

Spoorlaan 6

0,036

0,041

0,054

0,125

Spoorlaan 8

0,034

0,036

0,050

0,115

Spoorlaan 10

0,030

0,026

0,040

0,076

Jonkheer Ramweg 43

0,042

0,076

0,087

0,202

Noordelijk Cluster

Zuidelijk Cluster

Uit de tabel volgt dat voor het noordelijk cluster de verwachting bestaat dat de grenswaarde van Vper in de
plansituatie niet wordt overschreden. Voor het zuidelijk cluster blijft er ook met de nadere uitwerking een
drietal woningen waarvoor een overschrijding van de grenswaarde van Vper wordt verwacht. Hierbij is de
woning aan de Jonkheer Ramweg 43 maatgevend vanwege de kleine afstand tot het spoor. Voor de drie
woningen met een overschrijding dienen op basis van de Bts maatregelen af te worden gewogen. De
procentuele toename ten opzichte van de gemeten niveaus (tabel 6.13) blijkt tussen de 14 en 25 % te liggen
wat dezelfde orde is als de toename gevonden voor de woningen in Houten.
Prognose Vmax Jonkheer Ramweg 43
Voor de Jonkheer Ramweg is nader bekeken of het maximale trillingsniveau Vmax onder de bovenste
grenswaarde van 3,2 blijft. Onderstaande tabel geeft het resultaat weer.

Adres

Jonkheer Ramweg 43

Vmax fnd Nieuwsteeg 57

Vmax fnd Jonkheer Ramweg

Vmax vloerniveau

0,88

(0,88x1,23*=) 1,082

(1,082x1,756**=) 1,901

* Verhouding uit tabel 6.11 voor 4 Hz, ** factor uit tabel 6.13

Het verwachte maximale trillingsniveau ligt onder de bovenste toelaatbare waarde van de Bts welke 3,2
bedraagt.

6.3

Samenvatting toetsingsresultaten

In tabellen 6.16 en 6.17 worden de resultaten van de prognose van Vper samengevat. Tabel 6.16 geeft de
resultaten voor de afwegingslocatie Houten, tabel 6.17 de resultaten voor de afwegingslocatie Schalkwijk.

Tabel 6.16.
Adres
PWA 40
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Vper vloer huidig

Vper vloer plan

0,077
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Adres
PWA 42

Vper vloer huidig

Vper vloer plan

0,071

0,083

Omdat Prins Willem-Alexanderweg 44 en 46 dezelfde type woningen betreffen als nr. 40 en 42 en de
afstanden tot het spoor van 44 en 46 groter of gelijk zijn aan die van 40 en 42, worden de prognoses voor
nr. 40 en 42 als maatgevend beschouwd. Omdat er geen overschrijdingen worden verwacht voor de
plansituatie voor nr. 40 en 42, is er geen nadere prognose van nr. 44 en 46 gemaakt. Voor deze woningen
wordt op basis van bovenstaande resultaten verwacht dat er geen sprake is van een overschrijding.

Tabel 6.17.
Plansituatie Vper-trillingsniveaus afwegingslocatie Schalkwijk
Adres
Vper vloer huidig
Noordelijk Cluster

Vper vloer plan

Spoordijk 1

0,072

0,087

Spoordijk 3

0,071

0,087

Wickenbrugshelaan 83

0,077

0,096

Spoorlaan 6

0,104

0,125

Spoorlaan 8

0,095

0,115

Spoorlaan 10

0,060

0,076

Jonkheer Ramweg 43

0,177

0,202

Zuidelijk Cluster

Uit tabel 6.17 blijkt dat er in Schalkwijk voor 3 woningen de verwachting bestaat dat er sprake is van een
overschrijding van de grenswaarde van de Bts van Vper.
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7
MITIGERENDE MAATREGELEN

7.1

Overzicht mogelijke mitigerende maatregelen

Voor locaties waar een overschrijding van de grenswaarde van Vper wordt verwacht, volgt uit de Bts dat een
afweging van maatregelen dient plaats te vinden. Omdat voor de gevonden afwegingslocaties voor een
aantal adressen een overschrijding van de grenswaarde van Vper wordt verwacht als gevolg van het project
Spooromgeving Geldermalsen, is voor die woningen als eerste stap gekeken naar mogelijk toe te passen
maatregelen. De benodigde reductie voor de 3 woningen op locatie Schalkwijk zuidelijk cluster bedraagt
tussen de 14 % en 20 %. Dit volgt uit de eisen van de Bts, zie hoofdstuk 4. Voor Vlierweg 76 in Houten
bedraagt de benodigde reductie minder dan vijf procent.
Bij mogelijk toe te passen maatregelen wordt in de regel onderscheid gemaakt aan maatregelen aan de bron
(de trein en het spoor), aan de overdracht (de bodem) en aan de ontvanger (de woning). Bij
trillingsreducerende maatregelen aan de bron wordt een aanpassing aan het spoor of aan de trein zelf
bedoeld. Maatregelen aan de trein betreffen een langdurig meerjarenprogramma waarin staat van
onderhoud van de verschillende type treinen en het ontwerp van nieuwe treinen belangrijke aspecten zijn.
Dit type maatregelen kan daarom niet binnen dit project worden toegepast. Maatregelen aan de trein zelf
worden daarom niet meegenomen in de afweging van maatregelen. Het afveren van de rails of het
aanpassen van de bovenbouw en de rails kunnen een trillingsreducerend effect hebben en worden daarom
meegenomen in de afweging. Bij trillingsreducerende maatregelen aan de overdracht wordt bijvoorbeeld
een ondergronds trillingsreducerend scherm tussen spoor en woning(en) bedoeld, of een betonnen plaat
onder het spoor. Om effect te hebben dienen zowel aanpassingen aan het spoor als maatregelen aan de
overdracht niet alleen naast de te mitigeren woning(en) te worden uitgevoerd, maar dient een aanvullende
lengte spoor voor en na de locatie te worden aangepast. Bij mogelijke maatregelen aan de ontvanger kan
gedacht worden aan het verstijven van vloeren, de woning afveren of het verplaatsen van de woning.
Door ProRail is een maatregelencatalogus opgesteld, specifiek voor trillingsreducerende maatregelen. De
catalogus kent een algemeen karakter met op basis van literatuur gevonden mogelijk te realiseren reducties.
Nadrukkelijk wordt vermeld dat per projectsituatie bekeken dient te worden of de gepresenteerde reducties
eveneens te realiseren zijn.
Op basis van de catalogus, overige beschikbare literatuur en ervaring en de specifieke projectgegevens, is
een scan gemaakt van mogelijk toe te passen maatregelen. In tabel 7.1 wordt de scan samengevat. Ter
plaatse van Schalkwijk is een drietal woningen bij elkaar gelegen waarvoor een overschrijding van de
grenswaarde wordt verwacht. Voor maatregelen aan de bodem zoals een ondergronds trillingsdempende
wand in de vorm van een jetgrouten wand of een diepwand is als eerste schatting een benodigde lengte van
100 m aangehouden. De afstand is gebaseerd op een benodigde schaduwzone van de wand en een overstek
met een hoek van 1:1 ten op zichte van de woning.
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Tabel 7.1. Overzicht in beginsel mogelijke maatregelen
Maatregel

Uitvoerbaar?

Effectiviteit
reizigerstrein

Effectiviteit
goederentrein

Kosten
locatie
Houten

kosten
over 100

bronmaatregelen

meter
2

onderstoppen (tamping)

ja

0 (tijdelijk)

0

--

+

+

ja

0/+

0/+

--

++

under sleeper pads op ballast spoor

ja

0/+

under rail pads op ballast spoor

ja

rail fastening systeem

ja

ballastmatten

Kosten locatie
Schalkwijk

kosten over
100 meter

-

-

-

-

-

-

++

-

-

0

-

-

0/+

0

-

-

0/+

0

-

-

--

0/+

0

-

-

--

+

-

-

slab track

--

+/++

+

slab track met ballastmat

--

++

+/++

>1,0EUR

>1,0EUR

wide-sleeper-spoor

--

0/+

0

-

-

ladder track

--

+

0/+

-

-

H-shaped sleeper

--

0

0/+

-

-

verplaatsen van wissels

ja

+

+

>1mEUR

>1mEUR

ja

+

-

-

--

+

kwaliteitsverbetering van het
materiaal/afwijkende wielen
vermindering van railruwheid
verlaging van de onafgeveerde massa
treinen

betonplaat met ballast (Ballast trough)
+ ballastmat

optimaliseren overgang aardebaan
kunstwerken (ontwerp stootplaat)
zettingsvrije plaat onder spoor

0/+

+/0
+

>1,0mEU
R

>1,m
EUR
kosten

maatregelen overdracht

over 100
meter
>600kEU

>1,0mEUR

>1,m EUR

kosten over
100 meter

met elastisch materiaal opgevulde geul

ja

++

+/++

open trench (smalle geul)

ja

++

++

jetgrouten muur

ja

+/++

+

damwand

ja

0/+

0

300kEUR

250kEUR

gabion muur1

ja

+

0

-

-

diepwand
diepwand + elastisch materiaal
(Verschillende lagen WIB)

ja

++

ja

++

+/++

+/++

R
>600kEU
R
>450kEU
R

>750kEU
R
>1mEUR

kosten
maatregelen woning

per
woning

>600kEUR
>600kEUR
>350kEUR

>750kEUR

>1mEUR

kosten per
woning

1

Een gabion muur betreft een muur op maaiveld van schanskorven.

2

In Houten is het spoor onderstopt. Het effect hiervan op optredende trillingsniveaus als gevolg van treinverkeer is hierbij
onderzocht. Er werd geen effect gevonden.
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Maatregel

Uitvoerbaar?

Effectiviteit
reizigerstrein

Effectiviteit
goederentrein

vloeren verstijven

ingrijpend

+

0/+

paalfundering toepassen

ingrijpend

+

0/+

Kosten
locatie
Houten

2080kEUR

fundering inpakken

ingrijpend
ingrijpend

++
0/+

++
0

20-80kEUR

>75kEUR
150kEUR

amoveren

Kosten locatie
Schalkwijk

-

>75kEUR
150kEUR-

300kEUR
>50kEUR

300kEUR
>50kEUR

Toelichting: De schatting van effectiviteit is als volgt opgedeeld: 0 = geen verwacht effect of zelfs negatief, 0/+ mogelijk een kleine reductie, + = een reductie van
ca. 0 - 20%, +/++ = een verwachte reductie van ca. 20-40%, ++= reductie van mogelijk > 40%. Wanneer bij uitvoerbaar -- staat betekent dit dat de maatregel
hypothetisch is en de maatregel vanwege eisen aan het spoor en andere beperkingen niet direct kan worden toegepast.

7.2

Doelmatigheidsafweging maatregelen

Volgens artikel 9 van de Bts dient bij de afweging van maatregelen in overweging te worden meegenomen
of er al dan niet doelmatige maatregelen getroffen kunnen worden. Hierbij kan doelmatig de vraag
beantwoorden: Wegen de kosten van het toepassen van de maatregel op tegen de baten? De beleidsregel
geeft aan in artikel 9 dat gemotiveerd ingegaan moet worden op:
- de geraamde kosten van de maatregel;
- de geraamde opbrengsten in termen van hinderreductie en het aantal woningen;
- het gehanteerde normbedrag per woning;
- de gemaakte doelmatigheidsafweging.
De geraamde kosten van de verschillende maatregelen zijn in de vorige paragraaf gegeven. De geraamde
opbrengsten zijn ook duidelijk; de verwachte overschrijdingen worden weggenomen. Om tot een afweging
te komen of een maatregel doelmatig is wordt een richtbedrag per woning gehanteerd van EUR 47.000,-(incl. BTW en PEAT). Dit bedrag per woning wordt door Prorail en het ministerie van Infrastructuur en Milieu
als richtbedrag in heel Nederland gehanteerd. Voor de drie bij elkaar gelegen woningen in Schalkwijk geldt
dat er een bedrag van EUR 141.000,-- beschikbaar.
Uit de tabel blijkt dat alle mogelijke maatregelen aan de bron en overdracht een meervoud van het
beschikbare bedrag kosten. Maatregelen aan de bron en de overdracht worden daarom als niet doelmatig
beschouwd. Enkel een maatregel aan de woning zelf zou mogelijk op basis van kosten doelmatig zijn.
Van de maatregel aan de woning geldt dat amoveren of het afveren van de woning kostbaarder wordt
geacht dan het beschikbare budget. De maatregelen worden niet doelmatig geacht. Blijft enkel het verstijven
van vloeren over. Deze maatregel is alleen effectief wanneer een vloer in een woning opslingert. Oftewel de
vloer trilt harder dan de fundering en de dragende constructie van het gebouw. Dit vindt plaats in verticale
richting en niet in horizontale richting. Is er sprake van een maatgevend trillingsniveau in horizontale richting
dan is er geen sprake van maatgevende opslingering van een vloer. Voor de woning aan de Vlierweg 76 in
Houten blijkt dit het geval, waardoor er geen sprake is van opslingering maar een beweging van woning
(welke kan toenemen met hogere verdieping). Voor de drie woningen in Schalkwijk is de woningoverdracht
geschat op basis van de karakteristieken vergelijke woning in Tricht. Deze woningen lieten als dominante
meetrichtingen ook de horizontale richtingen zien. Op basis van deze schatting wordt verwacht dat het
verstijven van vloeren geen effectieve maatregel is in Schalkwijk.
Uit de afweging van maatregelen voor locaties met 1 of enkele woningen volgt dat er geen doelmatige
maatregelen worden gevonden: of de kosten van de maatregelen zijn groter dan het beschikbare budget, of
van de maatregelen worden geen mitigerend effect verwacht.
Solitaire woningen
Op basis van de rekenresultaten met het rekenmodel zijn 6 solitaire woningen gevonden waarvoor mogelijk
een overschrijding van de grenswaarde van Vper plaatsvindt. Het betreft de woningen met adres:
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-

Albers Pistoriusweg 7 Houten;

-

Albers Pistoriusweg 14 Houten;

-

Achterdijk 27, Schalkwijk;

-

Broeksteeg 11, Tricht;

-

Broeksteeg 13, Tricht;

-

Oude Hoevenseweg 8, Tricht.

De woningen zijn niet nader uitgewerkt. Uit bovenstaande afweging van maatregelen volgt namelijk voor
dergelijke woningen (zoals ook Vlierweg 76) direct dat alle maatregelen niet doelmatig zijn, vanwege de
hoge kosten, behalve het verstijven van een vloer. Zoals eerder besproken, is het verstijven van een vloer
enkel effectief wanneer er sprake is van opslingering. Uit de uitwerking van afwegingslocaties bleek dit niet
het geval voor de betreffende woningen. Op basis hiervan bestaat de verwachting dat de kans dat er bij één
van de solitaire woningen sprake is van opslingering in verticale richting van een vloer ook beperkt is. Er
worden daarom geen doelmatige maatregelen voorzien.
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8
CONCLUSIES

8.1

Conclusies

Witteveen+Bos heeft in opdracht van ProRail onderzoek uitgevoerd naar mogelijke trillingshinder als gevolg
van het project Spooromgeving Geldermalsen langs het deeltraject van de A2-corridor, wat loopt van de
zuidelijke projectgrens DSSU tot aan Geldermalsen aansluiting (de noordelijke projectgrens Spooromgeving
Geldermalsen). Als toetsingskader is de Bts gehanteerd. Het project maakt mogelijk dat er meer treinen over
het spoor gaan rijden (Programma Hoogfrequent Spoor). Meer treinen resulteert in een toename van de
gemiddelde trillingsbelasting. Uit de resultaten volgen de volgende conclusies:
er worden met het rekenmodel voor de toetsing van Vper 2 afwegingslocaties gevonden, namelijk in
Houten en Schalkwijk;
voor de toetsing van Vmax geldt dat, omdat er geen toename als gevolg van het project wordt verwacht,
er aan de Bts wordt voldaan mits de bovenste toelaatbare waarde niet wordt overschreden. Met het
rekenmodel (dat een bovengrensbenadering geeft) is voor één woning, namelijk de woning aan de
1
Jonkheer Ramweg 43 in Schalkwijk, een overschrijding berekend . Uit de nadere uitwerking op basis van
detailinformatie volgt echter een niveau van Vmax = 1,9. Er is daarom geen overschrijding van de
bovenste toelaatbare waarde voor Vmax te verwachten;
voor de 2 afwegingslocaties waar overschrijdingen van de Vper-grenswaarde worden verwacht met het
rekenmodel, gaat het om 5-10 overschrijdingen in de toekomstige situatie (in de huidige situatie tussen
de 0 en 5);
2
uit de nadere uitwerking van deze locaties op basis van meetresultaten in Houten en in Tricht volgt dat
ter plaatse van Houten er geen overschrijdingen voor de afwegingslocatie worden gevonden, voor
zowel Vper als Vmax. Wel blijkt uit de metingen dat voor het adres aan de Vlierweg 76 mogelijk een
overschrijding te verwachten is in de plansituatie. Voor de locatie Schalkwijk blijft een drietal bij elkaar
gelegen woningen gevonden worden waarvoor een overschrijding van de grenswaarde van Vper wordt
verwacht.;
voor de woningen waar overschrijdingen worden verwacht is een afweging van maatregelen gemaakt
waarbij de huidige richtprijs per woning van EUR 47.000,-- (incl. BTW) is gehanteerd;
in de afweging van maatregelen zijn alle in beginsel mogelijke maatregelen onderzocht. Hieruit blijkt
dat de enige maatregel die mogelijk binnen beschikbaar budget kan worden toegepast het verstijven
van vloeren betreft. Deze maatregel is echter enkel effectief wanneer er sprake is van opslingering in
een woning. De verwachting uit de meetresultaten is dat dit niet het geval is;
uit de afweging van maatregelen voor locaties met 1 of enkele woningen volgt uiteindelijk dat er geen
doelmatige maatregelen worden gevonden: of de kosten van de maatregelen zijn groter dan het
beschikbare budget, of van de maatregelen wordt geen mitigerend effect verwacht;

1

Het stationsgebouw in Culemborg buiten beschouwing gelaten wat geen trillingsgevoelige functie kent. Voor deze locatie is het
rekenmodel vanwege te korte afstand ook te onnauwkeurig en resulteert de prognose in een te grote overschatting.

2

De meetresultaten uit Tricht worden representatief geacht voor Schalkwijk vanwege dezelfde omstandigheden (zelfde
grondopbouw, treinverkeer en snelheden)
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Bijlage(n)

I
BIJLAGE: BESCHRIJVING REKENMODEL BEPALING MOGELIJKE AFWEGINGSLOCATIES

U ITWERKING REKENMODEL
Er is op basis van de beschikbare informatie, een aantal stappen uitgevoerd om de verschillende schakels
van het rekenmodel uit te werken:
- onderscheid in treintypes;
- bepaling referentieniveaus (bron)
- indelen van de trajecten naar bodemprofiel;
- bepalen afstandsdemping relaties;
- bepalen van de wisselinvloed;
- bepalen van de invloed van het verschil in aantal sporen (indien van toepassing);
- bepalen van een snelheidscorrectie;
- bepalen van de gebouwoverdrachten.
De volgende paragrafen gaan nader in op de verschillende stappen.
ONDERSCHEID IN TREINTYPES

Het optredende trillingsniveau als gevolg van een treinpassage hangt sterk af van het type trein.
Goederentreinen blijken vaak trillingen te veroorzaken met lage dominante frequenties (circa 4-8 Hz) terwijl
de dominante frequenties van reizigerstreinen vaak hoger liggen (circa 10-15 Hz). Trillingen als gevolg van
goederentreinen dempen daardoor langzamer uit dan de trillingen als gevolg van reizigerstreinen. Tussen
het verschillende type reizigerstreinen, alsook goederentreinen, is ook onderscheid te maken. Zo is er
bijvoorbeeld verschil te vinden tussen intercity’s, stoptreinen en hogesnelheidstreinen.
Gezien het mogelijke MER-karakter van het onderzoek is gekozen enkel onderscheid te maken tussen
goederentreinen en reizigerstreinen. Dit is het belangrijkste onderscheid omdat het aantal treinen, de
snelheid en het spoorgebruik voor allebei verschillend is.
Bepaling referentieniveaus (bron)
In de bepaling van de referentieniveaus is een aantal stappen te onderscheiden:
1. gemeten maatgevende trillingssterktes Vper per dag-, avond- en nachtperiode inventariseren voor
meetpunten op maaiveld of in een woning op basis van beschikbare meetgegevens;
2. indien meetpunt in woning, gebouwoverdrachtsfactor bepalen;
3. waarden van Vper uit stap 1 omrekenen met factoren uit stap 2 naar maatgevende maaiveldniveaus;
4. bepalen bodemdemping voor het treintype (goederen of reizigers);
5. maximale snelheid ter plaatse van woning bepalen en, indien niet de maximumsnelheid heerst, het
referentieniveau omrekenen naar trillingssterkte bij referentiesnelheid ( 80 km/u of 95 km/u
goederentreinen en 140 km/u reizigerstreinen);
6. voor alle beschikbare meetpunten met hetzelfde bodemprofiel en hetzelfde deeltraject stap 1 tot en
met 5 uitvoeren en vervolgens een gemiddelde maatgevend referentieniveau met een fit volgens de
kleinste kwadraten methode bepalen.
Als resultaat van stappen 1 tot en met 6 is voor het bodemprofiel een referentieniveau voor Vper bepaald,
afzonderlijk voor de dag-, avond- en nachtperiode.
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In de gevallen waar informatie beschikbaar voor alle periodes is (dag, avond en nacht), is de maatgevende
referentieniveau van de drie perioden voor dezelfde treinintensiteit gekozen. In andere gevallen zijn de
meetgegevens alleen voor de dagperiode beschikbaar. Na het bepalen van de referentieniveaus in de
dagperiode is evenredig omgerekend naar avond- en nachtperiode, afhankelijk van het aantal treinen. In
tabel II.1 worden de bepaalde referentieniveaus voor de dagperiode weergegeven. De referentieniveaus voor
de avond en nachtperiodes samen met gedetailleerdere informatie zijn in bijlage IV weergegeven.

Tabel I.1

Referentieniveaus Vper dagperiode (RZ: reizigerstreinen, GD: goederentreinen)
Bodemtype I
RZ

Bodemtype I
GD

Bodemtype II
RZ

Bodemtype II GD

Vo ref [-]

0.144

0.153

0.117

0.095

R0 (m)

5

5

5

5

aantal sporen

2

2

4

4

treinsnelheid (km/u)

140

95

140

95

treinintensiteit per uur (beide
richtingen samen)

24

1.88
(45 per dag)

24

1.88
(45 per dag)

Dezelfde stappen als hierboven beschreven voor Vper, zijn gezet om de referentietrillingssterktes voor Vmax te
bepalen. Voor de bepaling van het Vmax-niveau is het aantal treinen per periode niet van belang. De
verwerking is daarom eenvoudiger dan de verwerking van Vper. Voor Vmax is echter wel van belang dat er
onderscheid aanwezig is in het gehanteerde toetsingskader. De methode om tot een toetswaarde van Vmax
te komen, verschilt namelijk tussen de SBR-richtlijn deel B en de huidige Bts. In dit onderzoek is voor de
bepaling van een referentieniveau van Vmax aangenomen dat het verschil tussen Vmax,Bts 2014 en Vmax
volgens de SBR beperkt is en deze is niet in het onderzoek meegenomen.
Uit de onderzoeken in Weesp blijkt dat de maximale trillingsnelheid is gebaseerd op een 99 %
verwachtingswaarde die is bepaald op basis van de gemiddelde treinsnelheid (zie ook bijlage IV). Dit
betekent dat de kans dat er een overschrijding van de berekende maximale trillingsnelheid (99 %
bovengrenswaarde) 1 % is. Daarom is de fit van de Vmax-referentieniveaus op een gemiddelde van de
meetgegevens uitgevoerd zodat niet een buitenproportionele bovengrens wordt toegepast.
Uit de onderzoeken in Tricht, Geldermalsen, Houten en Utrecht zijn de Vmax-referentieniveaus met behulp
van de kleinste kwadraten methode bepaald.

Tabel I.2

Referentieniveaus Vmax per bodemtype

Vo [-]

bodemtype I

bodemtype II

1.06

0.61

R0 [m]

5

5

aantal sporen

2

4

80

80

snelheid [km/u]

De maatgevende waarde voor Vmax per bodemtype is gekozen als invoer voor het rekenmodel.
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I NDELING TRAJECT NAAR BODEMPROFIEL
Trillingen als gevolg van treinverkeer planten zich voort via de bodem en nemen af met afstand tot het
spoor. De afstandsdemping hangt af van de bodemopbouw. Er is daarom gekeken naar de bodemopbouw
in het onderzoeksgebied. Hierbij is bij de indeling van bodemprofielen gebruik gemaakt van het DINO-loket
(een online database met informatie over de Nederlandse bodem). Vanuit DINO-loket zijn sonderingen
beschikbaar in het studiegebied van bodemprofielen tot 30-40 m. De bovenste lagen zijn de belangrijkste in
de bepaling van de afstandsdemping. Op basis van alle grondgegevens is het traject grofweg in te delen in
twee verschillende bodemtypes (zie tabel I.3.).

Tabel I.3

Opdeling in bodemprofielen

bodemprofiel
I
II

naam
formatie van Echteld
formatie van Echteld

beschrijving
rivierklei en -zand met inschakelingen van veen
rivierklei op rivierzand

Bodemtype I bevindt zich rond Tricht en Geldermalsen. Bodemtype II is de meest voorkomende
bodemopbouw tussen Houten en Utrecht. De twee verschillende bodemtypes zijn in het rekenmodel
meegenomen.

Afbeelding I.1. Bodemprofielen in het traject

Bron: Geologische overzichtskaart van Nederland - TNO

BEPALING AFSTANDSDEMPING
Op basis van verschillende onderzoeken langs het onderzoekstraject (zie [ref. 1.] tot en met [ref. 10.]) zijn drie
verschillende afstandsdempingsrelaties bepaald die representatief worden geacht vanaf Geldermalsen naar
Utrecht. Hierbij is gekeken of de bodemopbouw ter plaatse van de verschillende onderzoeken voldoende
vergelijkbaar is. De afstandsrelatie is bepaald met behulp van de Barkan formule:
=

∙(

) ∙

!"( !

#)

met trillingssterkte op de afstand R,
de trillingssterkte op referentieafstand
, n de geometrische
afstandsdemping en α de materiaaldemping. In het onderzoek is voor
een afstand van 5 m
aangehouden. De waarden voor n en α hangen theoretisch af van het bodemprofiel en de treinlengte en zijn
in het onderzoek bepaald op basis van:
- voorhanden afstandsdempingrelaties uit andere onderzoeken;
- en/of een fit volgens de kleinste kwadratenmethode op basis van de beschikbare meetgegevens.
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In de afstandsdemping is onderscheid gemaakt in maximale trillingssterkte (Vmax) en gemiddelde
trillingssterkte (Vper). In onderstaande afbeeldingen (I.2. en I.3.) worden de gehanteerde
afstandsdempingrelaties per bodemtype voor Vmax en Vper getoond. In tabel I.4. zijn de afstandsdemping
afstands
parameters weergegeven. Omdat Vper een gemiddeld trillingsniveau betreft (afhankelijk van allerlei type
treinen) en Vmax het maximale niveau (afhankelijk van de maatgevende treinen, meestal goederentreinen),
dempt Vper sneller uit dan Vmax.

Afbeelding
lding I.2. Bodemdempingcurven maatgevende trillingssterkte

Afbeelding I.3 Bodemdempingcurven gemiddelde trillingssterkte
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Tabel I.4
Gebruikte afstandsdemping parameters
Bodemtype

Bodemtype I
Bodemtype II

Vmax

Vper

α

0.012

0.013

n

0.04

0.42

α

0.001

0.001

n

0.28

0.64

Voor beide bodemtypes wordt een nadere uitwerking van de bepaling van de afstandsdemping gegeven.
Bodemtype I
In het gebied tussen Geldermalsen en Houten is de afstandsdempingcurve bepaald op basis van de
beschikbare gegevens van de dwarsraaimetingen in Tricht en Geldermalsen [ref. 4.] en [ref. 5.].

Afbeelding I.4 Afstandsdempingcurven voor gemiddelde en maatgevende trillingsniveaus - bodemtype I

Bodemtype II
Bodemtype II bevindt zich zowel in het zuidelijke deel van Utrecht (vanaf km 5.1 tot Houten Castellum) als in
het noordelijke gebied tot ongeveer Maarssen (zie bijlage I). Te Utrecht is informatie
informatie beschikbaar uit twee
uitgevoerde trillingsonderzoeken: het trillingsonderzoek DoorStroomStation Utrecht [ref. 2.] en
Trillingsonderzoek Spoor Houten [ref. 6.]. Op basis van beschikbare meetgegevens uit de twee onderzoeken
is een dempingcurve bepaald. Vanuit het onderzoek Houten is een Barkancurve beschikbaar, uit het
trillingsonderzoek DSSU echter niet. In het trillingsonderzoek DSSU is per tertsband een Barkancurve
bepaald. Om voor DSSU tot een overall curve te komen zijn de beschikbare meetniveaus in
i woningen langs
de lijn Utrecht - ‘s-Hertogenbosch
Hertogenbosch (zuidoostzijde Utrecht) omgerekend naar maaiveldniveaus en vervolgens
met een Barkan dempingscurve benaderd middels de kleinste kwadraten methode. Zie afbeelding I.5 voor
deze benadering.
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Afbeelding I.5 Fit maatgevende trillingsniveaus (Vmax) - meetgegevens DSSU onderzoek

In afbeelding I.6 worden de dempingcurves gepresenteerd volgens het trillingsonderzoek Houten. De fit
voor de meetgegevens rond het station in Utrecht (DSSU onderzoek in afbeelding II.2) tonen een hogere
demping voor bodemtype II dan de resultaten in Houten. Worden de gevonden dempingcurves in Houten
en Utrecht met elkaar vergeleken (zie afbeelding I.2) dan blijkt dat de curve voor de Prins WillemWillem
Alexanderweg
g (Houten) niet veel verschilt met de curve voor Utrecht. De demping gemeten ter plaatse van
de Vlierweg in Houten toont echter een veer lage dempingskarakteristiek. Mogelijk dat een lokale variatie in
de bodem de oorzaak is van een afwijkende dempingkarakteristiek
dempingkarakteristiek aan de Vlierweg. Om de invloed van
lokale effecten (welke op elke locatie in meer of mindere mate aanwezig zijn) te beperken, is voor
bodemtype II besloten een gemiddelde dempingcurve te hanteren. De gemiddelde curve is het gemiddelde
van de drie
e curven en wordt in afbeelding I.3. getoond als Vmax dempingscurve.

Afbeelding I.6. Bodemdempingcurve maatgevend trillingsniveaus - bodemtype II

Voor de bepaling van dempingcurves van gemiddelde trillingsniveaus (Vper) is dezelfde methodiek gebruikt.
geb
De fit van de meetdata naar een Barkancurve in Utrecht (aan de zuidelijke grens van het onderzoeksgebied)
is in afbeelding I.7. weergegeven.
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Afbeelding I.7. Bodemdempingcurve gemiddeld trillingsniveaus - bodemtype II

Wanneer de demping voor de gemiddelde trillingsniveaus in Utrecht vergeleken wordt met de demping uit
de dwarsraaimetingen in Houten (afbeelding I.8.), bevindt zich de eerste tussen de 2 curven in Houten.
Vervolgens is de gemiddelde van de drie dempingcurven bepaald die in afbeelding I.8. als Vper
dempingcurve is gepresenteerd.

Afbeelding II.8 Bodemdempingcurve gemiddeld trillingsniveaus - bodemtype II

WISSELINVLOED
De aanwezigheid
eid van een wissel veroorzaakt een toename in de trillingsniveaus langs het spoor. De trillingen
die ontstaan bij een wissel zijn vergelijkbaar met een puntbron, in tegenstelling tot trillingen door
treinverkeer over de reguliere baan die meer een lijnbron karakter hebben. Dichtbij de wissel is de puntbron
effect dominant. Uit verschillende onderzoeken volgen verschillende benaderingen om dit effect in rekening
te brengen. In het huidige onderzoek is gekozen door middel van een fit van meetresultaten uit het
he
onderzoek in Arnhem [ref. 11.] de wisseltoeslag te bepalen:
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De variabele n verwijst naar het aantal wisselpunten die gelijktijdig door een of twee draaistellen wordt
aangestoten. In
n het model is een waarde van n=1 aangenomen. De afstand waarin de wisseltoeslag is
toegepast is 50 m (absolute afstand tot aan de wissel). Verder van de wissel geeft de formule een geringe
toename in de trillingsniveaus (zie afbeelding I.9.).
Afbeelding I.9. Trillingsniveaus vergelijking met en zonder wisseltoeslag (ter plaatse van wissel)

ONDERSCHEID IN AANTAL SPOREN

Het aantal sporen heeft invloed op de gemiddelde trillingsniveaus (Vper). Wanneer een deeltraject
bijvoorbeeld twee sporen kent in plaats van vier met hetzelfde aantal treinpassages, dan wordt het
spoorverkeer over een kortere afstand verdeeld zodat de gemiddelde trillingsniveaus in de gebouwen hoger
worden. De onderzoeken die
e gebruikt zijn om de referentie trillingsniveaus te bepalen, kennen een twee- of
viersporige situatie. Zo kennen Tricht en Geldermalsen een situatie met twee sporen, terwijl Weesp, Houten
en DSSU (dichtbij de noordelijke en zuidelijke grens) een viersporige
viersporige situatie kennen. Hierbij is voor de
situaties 4 of 6 sporen het gemiddelde trillingsniveau omgerekend middels een schaalfactor welke is bepaald
op basis van de aanname dat het spoorverkeer evenredig verdeeld wordt over de sporen en de
afstandsdemping
g (afhankelijk van de bodemtype) conform afbeelding 4.3. geldt. In bijlage V wordt verder
ingegaan op het bepalen van deze factoren.
SNELHEIDSCORRECTIE
Op het te onderzoeken traject varieert de maximum baansnelheid van zowel reizigersreizigers als goederentreinen.
goederentreinen
Om dit te verdisconteren is in het rekenmodel een snelheidsrelatie toegepast. Zodoende wordt voor een
specifieke locatie bij een zekere maximum baansnelheid de trillingssterkte geschaald naar een niveau
passend bij de snelheid van de treinen op de locatie
locatie waar het niveau wordt berekend. Daartoe zijn,
uitgaande van gegevens uit andere projecten ([ref. 4.], [ref. 12.], en [ref. 13.]), relaties afgeleid waarin de
trillingssterkte afhangt van de snelheid. Hierbij is onderscheid gemaakt in goederentreinen en
reizigerstreinen.
eizigerstreinen. In afbeelding I.10. worden de gevonden relaties weergegeven.
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Afbeelding I.10 Gevonden relaties tussen trillingsniveau en treinsnelheid

NB: In bovenstaande afbeelding wordt de relatieve toename met snelheid weergegeven. Hierbij geldt dat de absolute
trillingssterktes bij goederentreinen hoger liggen dan bij reizigerstreinen.

Uit de afbeelding volgt dat variatie in snelheid tot een grotere variatie in trillingsniveaus van
goederentreinen resulteert dan van reizigerstreinen.
reizigerstreinen. Ook volgt dat de gevonden relaties tussen de
verschillende onderzoeken redelijk goed overeenkomen. In het rekenmodel is voor zowel goederentreinen
als voor reizigerstreinen de curve gehanteerd met het steilste verloop. Dit betekent de steilste blauwe lijn
l
voor reizigerstreinen en de steilste groene lijn voor goederentreinen.
GEBOUWOVERDRACHTEN
In de te hanteren gebouwoverdrachten is een stapsgewijze aanpak gehanteerd waarbij een tweetal stappen
is gezet. In de eerste stap is een grove bovengrensbenadering
bovengrensbenadering gehanteerd. In deze bovengrensbenadering is
voor alle woningen een maximale overdrachtsfactor van fundering naar maatgevende vloer van 3.0
aangehouden voor Vmax. Voor Vper is een overdrachtsfactor van 2,0 gehanteerd.
Met deze eerste rekenslag zijn de
e afwegingslocaties waar mogelijke overschrijdingen te verwachten zijn
geïdentificeerd. Vervolgens is een tweede rekenslag is uitgevoerd met gedetailleerdere overdrachtsfactoren
per gebouw op basis van bouwjaar een bodemtype. In onderstaande afbeelding wordt
wordt dit weergegeven.
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Afbeelding I.11 Stapsgewijze aanpak gebouwfactoren

Om de verfijnde gebouwoverdrachtfactoren te kunnen bepalen, zijn de panden ingedeeld aan de hand van
het bodemprofiel waarop ze gelegen zijn en het bouwjaar. Met behulp van voorhanden publicaties ([ref. 18.])
en eigen meetgegevens zijn vervolgens overdrachtsfactoren voor Vper en Vmax bepaald voor de verschillende
categorieën.
De trillingsoverdracht is hierbij gedefinieerd als de maximale verhouding tussen trillingssterkte in de woning
en de trillingssterkte op maaiveld. De totale overdrachtsfactor bestaat uit een vermenigvuldiging van twee
aparte factoren: een voor de overdracht van bodem naar fundering en een voor de overdracht van fundering
naar vloer. Deze indeling komt overeen met de gehanteerde aanpak uit CUR 166, zie bijlage XI.
Het bodemprofiel en het bouwjaar bepalen gezamenlijk de aard van de fundering: is het pand op staal of op
palen gefundeerd? Het bouwjaar bepaalt de aard van de vloeren. Bij deze indeling zijn de volgende
aannames gehanteerd.

Laagbouw
1. woningen na 1970 zijn voorzien van betonnen vloeren, daarvoor zijn houten vloeren aanwezig;
2. bij een zandig bodemprofiel zijn woningen op staal gefundeerd;
3. bij een kleiig bodemprofiel zijn woningen na 1960 op palen gefundeerd, daarvoor op staal;
4. er is een verouderingsfactor toegepast op de stijfheid van de fundering. Naarmate een fundering ouder
wordt, verliest deze enigszins aan stijfheid en daarmee neemt de overdracht van bodem naar fundering
toe.
Hoogbouw
1. alle hoogbouw is gefundeerd op palen;
2. hoogbouw bezit betonnen vloeren;
3. er is een verouderingsfactor toegepast op de stijfheid van de fundering. Naarmate een fundering ouder
wordt, verliest deze enigszins aan stijfheid en daarmee neemt de overdracht van bodem naar fundering
toe.
De aannames zijn gebaseerd op [ref. 19.] en voorhanden meetgegevens. De opdeling in hoogbouw en
laagbouw is gemaakt op basis van de BAG-gegevens van een pand. Zijn er vier of meer adressen aanwezig
voor eenzelfde pand, dan is het uitgangspunt dat er sprake is van hoogbouw. In de andere gevallen is er
sprake van laagbouw. De opdeling van gebouwoverdrachten resulteert in een schematisering van de
werkelijkheid. Voor een specifiek gebouw kan de optredende overdrachtsfactor verschillen van de berekende
waarde, voor een groot aantal gebouwen zal de benadering echter een goed beeld geven.
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I MPLEMENTATIE MET BEHULP VAN ARC GIS
Alle schakels uit de vorige paragrafen zijn gekoppeld om tot een rekenmodel te komen. Het rekenmodel is
opgebouwd in het softwarepakket ArcGIS (versie 10.3). Het gebruik van ArcGIS heeft als voordelen dat:
- gegevens over afstanden en gebouwinformatie (BAG) makkelijk te ontsluiten zijn;
- eenvoudig per woning een omrekening van het referentieniveau naar niveau in de woning wordt
gemaakt op basis van woningspecifieke gebouwoverdrachtsfactor, bodemdemping, maximale lokale
baansnelheid, afstand tot een wissel, aantal sporen en lokaal aantal goederen- en reizigerstreinpassages
(voor de Vper-berekening);
- per woning langs het spoor tot een geschat trillingssterkte wordt gekomen voor zowel Vmax, als Vper
waarbij onderscheid wordt gemaakt in de dag-, avond- en nachtperiode;
- de modelberekeningen eenvoudig te herleiden zijn, makkelijk aan te passen en snel opnieuw uit te
voeren;
- de uiteindelijke resultaten eenvoudig grafisch inzichtelijk te maken zijn.
In de opbouw van het model is ernaar gestreefd om de modelroutines zoveel mogelijk vrij te houden van
aannames over de invoergegevens en -parameters. Deze worden ingeladen middels shape- en csvbestanden. Een volledige ontkoppeling van modelaannames en de routines is niet mogelijk. Een aantal
vergelijkingen, van belang voor het berekenen van de overdracht van trillingen en de omrekening van
referentieniveaus, is rechtstreeks in de routines opgenomen.
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II
BIJLAGE: SNELHEIDSCORRECTIE REKENMODEL

De trillingen veroorzaakt door treinverkeer zijn qua sterkte onder andere afhankelijk van de treinsnelheid.
Omdat in dit onderzoek wordt uitgegaan van een aantal referentietrillingssterktes op basis waarvan de
trillingssterktes in het volledige onderzoeksgebied bepaald worden, is het belangrijk om dit referentieniveau
aan de snelheid van de treinen in de omgeving te koppelen. Met de juiste relatie tussen het Vper-niveau en
de snelheid kunnen vervolgens in het gehele onderzoeksgebied Vper-waarden bepaald worden die zijn
afgestemd op de snelheid van de relevante treinen.
In een drietal rapporten zijn relaties vastgesteld tussen de Vmax-waarde en de snelheid, voor goederentreinen
en voor passagierstreinen. Wanneer het type treinen vergelijkbaar is (een onderscheid in reizigers- en
passagierstreinen is voor de doelstelling van dit rapport voldoende), kunnen deze relaties ook worden
toegepast op de Vper-waarde. In de volgende rapporten zijn relaties bepaald:
- ‘Trillingsonderzoek Sporen in Den Bosch, Update: vergroot onderzoeksgebied’, TNO, 4 maart 2011
(afgekort: ‘Sporen Den Bosch’);
- ‘Deelonderzoek Trillingen en Laagfrequent geluid, Programma Hoogfrequent Spoorvervoer
viersporigheid Rijswijk - Delft Zuid’, Railinfra Solutions, 17 oktober 2014 (afgekort: ‘PHS Rijswijk - Delft
Zuid’);
- ‘Onderzoek relatie rijsnelheid treinen en trillingssterkte - spoor in Tricht’, Cauberg-Huygen, 4 maart 2013
(afgekort: ‘Tricht’).
De in deze rapporten bepaalde relaties zijn in vergelijkbare vormen op te schrijven. Op basis van deze
vergelijkingen is de trillingssterkte (Veff,2) bij een bepaalde snelheid (v2) eenvoudig uit te rekenen op basis
van een bekende trillingssterkte (Veff,1) bij een referentiesnelheid (v1).
-

in het rapport ‘Sporen Den Bosch’:

 v2 
voor Hondekop-passagierstreinen: Veff , 2 = Veff ,1 ⋅ 
 v 
 1
-

in het rapport ‘PHS Rijswijk - Delft Zuid’:
voor hogesnelheidspassagierstreinen:

voor goederentreinen:

-

0, 369

 v + 165,6 

Veff , 2 = Veff ,1 ⋅  2
 v1 + 165,6 

 v − 9,32 

Veff , 2 = Veff ,1 ⋅  2
 v1 − 9,32 

in het rapport ‘Tricht’:

v 
Veff , 2 = Veff ,1 ⋅  2 
 v1 

n

met n tussen 0,9 en 1,8 (voor passagierstreinen) en tussen 0,8 en 0,9 (voor

goederentreinen).
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Afbeelding II.1 laat de verschillende relaties zien voor een referentiesnelheid van 90 km/uur en een referentie
trillingssnelheid van 1 mm/s. Op de x-as
x
is de snelheid (in km/u) getoond, op de y-as
as de trillingssnelheid (in
mm/s).

Afbeelding II.1. Relaties tussen Vmax-waarde
waarde en treinsnelheid

De afbeelding laat zien dat de relaties bepaald in de verschillende rapporten, uitgesplitst naar reizigersreizigers en
passagierstreinen, een vergelijkbaar beeld tonen. De omzetting van Vper gebeurt in dit rapport dan ook met
behulp van de relatie uit het rapport ‘PHS Rijswijk - Delft Zuid’ (voor zowel goederen- als voor
reizigerstreinen). De keuze voor deze relaties is gemaakt vanwege hun conservatieve aard: bij afschaling
vanaf het referentieniveau
ieniveau naar lagere snelheden blijven de waarden voor de trillingssnelheid relatief hoog.
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III
BIJLAGE: BEPALING REFERENTIENIVEAUS (BRON) REKENMODEL

III.1

Meetgegevens uit literatuur

Uit onderzoeken langs het onderzoekstraject of op locaties met vergelijkbare grondopbouw zijn de
referentieniveaus voor Vmax en Vper bepaald. Voor Vper zijn verschillende referentieniveaus bepaald voor
reizigers- en goederentreinen. Deze zijn gebaseerd op de beschikbare meetgegevens en per bodemtype
bepaald. De beschikbare meetgegevens zijn uit de volgende onderzoeken gehaald:
DoorStroomStation Utrecht (DSSU) trillingsonderzoek [ref. 2.];
Vrijleggen MerwedeLingeLijn Trillingsonderzoek [ref. 4.];
(Ontwerp) Tracébesluit Spooromgeving Geldermalsen Trillingsonderzoek [ref. 5.];
Trillingsonderzoek spoor Houten (2012) [ ref. 7.];
Maatregelen korte termijn, traject Weesp - Lelystad Onderzoek trillingshinder [ref. 9.].
In de volgende paragrafen worden per bodemtype de meetgegevens gegeven die gebruikt zijn voor het
bepalen van de referentieniveaus.

III.2

Gebruikte meetdata voor het bepalen van Vmax- referentieniveaus

Om de referentieniveaus voor de maatgevende trillingsniveaus (Vmax) te kunnen bepalen op basis van
verschillende metingen in woningen op verschillende afstanden tot het spoor, zijn de meetgegevens uit de
beschikbare onderzoeken gecorrigeerd afhankelijk van:
het bouwjaar van de woning (correctie met overdrachtsfactor maaiveld - vloer);
de treinsnelheid.
Op deze wijze worden alle metingen in de woningen vertaald naar trillingswaarden op het maaiveld. In de
gevallen waar de meetdata op maaiveld is gegeven, is geen verdiscontering van een woningoverdrachtfactor
toegepast.
Als voorbeeld wordt voor de Nieuwe Houtenseweg 27 (fundering) in Utrecht onderstaand weergegeven hoe
tot de referentieniveaus is gekomen. De gecorrigeerde waarden worden weergegeven in tabel IV.2. De
volgende informatie is beschikbaar uit het onderzoek:
afstand tot aan het spoor: 35 m;
treinsnelheid van goederentreinen (maatgevend voor Vmax): 80 km/u;
bouwjaar van de woning: 1980;
gemeten Vmax_Z richting: 0.5 [-];
Er zijn twee factoren bepaald: de snelheidscorrectie factor volgens hoofdstuk 4.3.6. (voor een referentie
snelheid van 80 km/u) en de overdrachtsfactor maaiveld- woning. Deze factoren bedragen:
snelheidscorrectie factor: 1 (treinsnelheid bedraagt 80 km/u, dezelfde als de referentie snelheid);
overdrachtsfactor maaiveld- woning: 0.7 (zie overdrachtsfactoren per bouwjaar in bijlage XI).
De gecorrigeerde waarde van Vmax wordt:
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789 : ;<== :

=>

=

789 :

@

∙@

?

waar:
@ : snelheidscorrectie factor volgens paragraf 4.3.6.(derde kolom in tabel IV.2);
@ : overdrachtsfactor maaiveld- woning (vijfde kolom in tabel IV.2).
789 : ;<== :

=>

=

.B∙ .
.C

= 0.71 (zie laatste kolom van de tabel III.2)

Voor de overige adressen in de tabellen is dezelfde bewerking toegepast. De gecorrigeerde waarden voor
Vmax worden per bodemtype weergegeven in tabellen III.1 (bodemtype I), tabel III.2. en III.3. (bodemtype II).

Vmax op
maaiveld
[-]

Gemeten
Vmax_Z
richting [-]

Overdrachtsfactor [-]

Bouwjaar

Snelheidsfactor [-]

Treinsnelheid
[km/u]

Adres

Afstand
[m]

Tabel III.1. Geldermalsen en Tricht meetgegevens (bodemtype I)

Nieuwsteeg 57, maaiveld

29.85

90

0.88

1950

1.0

1.24

1.09

Nieuwsteeg 21, maaiveld

26.51

90

0.88

1980

1.0

1.10

0.96

Laageinde, 35 maaiveld

19.80

90

0.88

1939

1.0

0.41

0.36

28.53

90

0.88

1935

1.0

0.48

0.42

Trichtsevoetpad 1, maaiveld

19.44

90

0.88

1860

1.0

0.56

0.49

Willem Mechteldstraat 8, maaiveld

28.55

90

0.88

-

1.0

1.25

1.10

46.7

90

0.88

-

1.0

0.7

0.61

Nieuwsteeg 61, maaiveld

55.78

90

0.88

-

1.0

0.86

0.75

Kerkstraat 11, maaiveld

68.57

90

0.88

-

1.0

0.4

0.35

Kerkstraat 17, maaiveld

71.3

90

0.88

-

1.0

0.46

0.40

Lingedijk 116, maaiveld

35.47

90

0.88

-

1.0

1.5

1.31

Burgemeester Roozeveld van der Venlaan
27, maaiveld

Joh. Wigeliusstraat 46, maaiveld

1.00
1.00
0.78
1.16

1980
1980
1918
1919
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0.7
0.7
0.7
0.7

Vmax op
maaiveld
[-]

Bouwjaar

80
80
100
70

Gemeten
Vmax_Z
richting [-]

Snelheidsfactor [0-]

35
50
30
26

Overdrachtsfactor

Treinsnelheid
[km/u]

Nieuwe Houtenseweg 27, fundering
Nieuwe Houtenseweg 55, fundering
Mereveldseweg 15, fundering
Jan Overdijkstraat 39D, fundering

Afstand
[m]

Adres

Tabel III.2. DoorStroomStation Utrecht (DSSU) meetgegevens (bodemtype II)

0.5
0.35
0.85
0.81

0.71
0.50
0.95
1.35

Snelheidsfactor [-]

Bouwjaar

Gemeten
Vmax_Z
richting [-]

Vmax op
maaiveld
[-]

25

90

0.88

1970

1.4

0.42

0.26

Overdrachtsfactor

Treinsnelheid
[km/u]

Prins Willem-Alexanderweg 40 (1970),
vdp1
Prins Willem-Alexanderweg 42, vdp2

Afstand
[m]

Adres

Tabel III.3. Trillingsonderzoek Houten - meetgegevens (bodemtype II)

30

90

0.88

1968

2.85

0.62

0.19

Prins Willem-Alexanderweg 56, vdp 1

30

90

0.88

1971

1.4

0.51

0.32

Vlierweg 70, vdp 2

100

90

0.88

1985

1.2

0.48

0.35

Vlierweg 76, vdp 1

45

90

0.88

1952

3

0.97

0.28

Vlierweg 91, vdp 1

45

90

0.88

1892

3

0.52

0.15

Randhoeve 51, vdp2

25

90

0.88

1981

1.2

0.18

0.13

Randhoeve 203, vdp 2

29

90

0.88

1981

1.2

0.29

0.21

Spoorhaag 58, vdp 2

27

90

0.88

1982

1.2

0.4

0.29

Spoorhaag 112, vdp 2

35

90

0.88

1982

1.2

0.34

0.25

Forum 129, vdp 6

15

90

0.88

2011

0.75

0.73

0.85

Piazza 30, vdp 2

15

90

0.88

2011

0.75

0.30

0.35

Stationserf 8, vdp 2

81

90

0.88

1996

0.75

0.28

0.33

het Spoor 148, vdp 2

27

90

0.88

2009

0.75

0.65

0.76

III.1

Gebruikte meetdata voor het bepalen van Vper- referentieniveaus

Om de Vper- referentieniveaus te kunnen bepalen per bodemtype, zijn de gemeten waarden op verschillende
locaties gecorrigeerd volgens vergelijkbare stappen als voor de Vmax-niveaus.
Ten eerste zijn de gemeten waarden gecorrigeerd naar maaiveld waarden. De gecorrigeerde waarden zijn
berekend afhankelijk van:
de treinsnelheid;
de overdrachtsfactor woning- maaiveld (bepaald op basis van het bouwjaar van het gebouw).
Ten tweede zijn de gecorrigeerde waarden op maaiveld omgerekend naar een Vper-waarde voor een
referentieaantal treinpassages. Op deze wijze kunnen Vper waarden op verschillende locaties met elkaar
vergeleken worden en kan een referentie Vper-niveau per bodemtype voor het rekenmodel worden bepaald.
De volgende uitgangspunten zijn gehanteerd in het bepalen van de gecorrigeerde waarden in de tabellen:
referentie goederentreinsnelheid bedraagt 95 km/u;
referentie reizigerstreinsnelheid bedraagt 140 km/u;
referentie aantal goederentreinen per dag bedraagt 45 treinen per dag;
referentie aantal reizigerstreinen per uur in beide richtingen bedraagt 24 treinen per uur.
Een voorbeeld van de bepaling van een referentieniveau voor Vper op basis van beschikbare meetgegevens
wordt hieronder weergegeven op het adres Nieuwe Houtenseweg 27 (Utrecht). Het voorbeeld betreft het
bepalen van Vper voor goederentreinen over de dagperiode. De volgende informatie is beschikbaar uit het
DSSU onderzoek:
afstand tot aan het spoor: 35 m;
treinsnelheid van goederentreinen langs het adres: 80 km/u;
bouwjaar van de woning: 1980;
maatgevende aantal gepasseerde goederentreinen (per dag): 43;
gemeten Vper voor goederentreinen in de dagperiode: 0.020 [-].
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:

Vervolgens worden twee factoren bepaald: de snelheidscorrectie factor volgens hoofdstuk 4.3.6. (voor een
referentie snelheid van 95 km/u) en de overdrachtsfactor maaiveldwoning. Deze factoren bedragen:
snelheidscorrectie factor: 1.21 (de referentie snelheid is hoger dan de gepasseerde snelheid) (tabel IV.7,
derde kolom);
overdrachtsfactor maaiveld- woning: 0.9 (tabel IV.7., vierde kolom).
De gecorrigeerde waarde op maaiveld van Vper wordt:
EFG : ;<== :

=>

=

EFG :

?

@

∙@

=

0.020 ∙ 1.21
= 0.027
0.9

waar:
@ : snelheidscorrectie factor volgens paragraf 4.3.6.;
@ : overdrachtsfactor maaiveld- woning;
De laatste stap is de gecorrigeerde waarden op maaiveld omrekenen naar een Vper-waarde voor het
referentieaantal treinen (in dit voorbeeld, 45 goederentreinen per dag). Volgens de volgende formule wordt
de gecorrigeerde waarde voor goederentreinen in de dagperiode berekend:
EFG : ;<== :

=>

=

=

EFG : ;<== :

=>

?

:

∙*
-

-=

?

:

waar:
-= : verwijst naar de referentie treinintensiteit;
- ? : : verwijst naar de treinintensiteit tijdens de metingen;
Uit de verdiscontering van de treinaantallen volgt voor de Nieuwe Houtenseweg 2 (tabel IV.7.):
EFG : ;<== :

=> IJ > :

= 0.027 ∙ *

45
= 0.027 ∗ 1.02 = 0.027
43

Op dezelfde wijze zijn de Vper-niveaus van alle adressen gecorrigeerd zowel voor goederen als voor
reizigerstreinen, voor de dag- ,avond- en nachtperiode. Omdat de presentatie van alle beschikbare
informatie, factoren en gecorrigeerde waarden een zeer uitgebreid overzicht zou geven, worden alleen de
data van de dagperiode in tabellen gepresenteerd. De dagperiode is in vrijwel alle gevallen maatgevend.
In tabel III.5. en III. 6 zijn de Vper- niveaus uit het onderzoek in Tricht en Geldermalsen gepresenteerd. Op
basis van deze meetgegevens zijn de referentieniveaus voor bodemtype I bepaald.

Tabel III.5. Tricht en Geldermalsen meetgegevens, treinaantallen en correctiefactoren (bodemtype I) - Goederentreinen /

Snelheidsfactor (C1)

Overdrachtsfactor (C2)

GD
Treinaantallen
dag

Gemeten Vper
GD dag

Gecorrigeerde
Vper GD dag

29.85
26.51

1.06

26
26

0.060

1.06

1.00
1.00

0.043

Nieuwsteeg 21, maaiveld

0.035

0.048

Laageinde, 35 maaiveld

19.80

1.06

1.00

28

0.014

0.019

Adres

Afstand [m]

Dagperiode

Nieuwsteeg 57, maaiveld
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Gecorrigeerde
Vper GD dag

GD
Treinaantallen
dag
28

Gemeten Vper
GD dag

Overdrachtsfactor (C2)

Snelheidsfactor (C1)

Afstand [m]

Adres

1.00

0.038

0.052

Burgemeester Roozeveld van der
Venlaan 27, maaiveld

28.53

Trichtsevoetpad 1, maaiveld

19.44

1.06

1.00

21

0.029

0.044

Joh. Wigeliusstraat 46, maaiveld

46.7

1.06

1.00

26

0.022

0.031

Nieuwsteeg 61, maaiveld

55.78

1.06

1.00

26

0.030

0.041

Kerkstraat 11, maaiveld

68.57

1.06

1.00

26

0.012

0.017

Kerkstraat 17, maaiveld

71.3

1.06

1.00

26

0.013

0.018

Lingedijk 116, maaiveld

35.47

1.06

1.00

26

0.052

0.073

1.06

Tabel III.6. Tricht en Geldermalsen meetgegevens, treinaantallen en correctiefactoren (bodemtype I) - Reizigerstreinen /

Snelheidsfact
or (C1)

Overdrachtsfa
ctor (C2)

RZ
Treinaantalle
n dag

Gemeten Vper
RZ dag

Gecorrigeerde
Vper RZ dag

Nieuwsteeg 57, maaiveld
Nieuwsteeg 21, maaiveld
Laageinde, 35 maaiveld
Burgemeester Roozeveld van der
Venlaan 27, maaiveld
Trichtsevoetpad 1, maaiveld
Joh. Wigeliusstraat 46, maaiveld
Nieuwsteeg 61, maaiveld
Kerkstraat 11, maaiveld
Kerkstraat 17, maaiveld
Lingedijk 116, maaiveld

Afstand [m]

Adres

Dagperiode

29.85
26.51
19.80

1.03
1.03
1.03

1.00
1.00
1.00

16
16
16

0.072
0.057
0.031

0.091
0.072
0.039

28.53

1.03

1.00

16

0.007

0.009

19.44
46.7
55.78
68.57
71.3
35.47

1.03
1.03
1.03
1.03
1.03
1.03

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

16
16
16
16
16
16

0.050
0.036
0.049
0.020
0.021
0.087

0.046
0.063
0.026
0.027
0.110

0.064

In tabellen III.7. en III.8. is de meetdata over de Vper-niveaus uit het onderzoek in DoorStroomStationUtrecht
weergegeven. Vervolgens wordt de meetdata en gecorrigeerde waarden uit het onderzoek in Houten
gepresenteerd (tabellen III.9. en III.10.). Deze vier tabellen zijn in de volgende hoofdstuk samen gebruikt om
tot referentie trillingsniveaus te komen in bodemtype II.

Tabel III.7. DoorStroomStation Utrecht (DSSU) meetgegevens, treinaantallen en correctiefactoren (bodemtype II) -

Snelheidsfactor (C1)

Overdracht
sfactor (C2)

GD
Treinaantal
len dag

Gemeten
Vper GD
dag

Gecorrigee
rde Vper GD
dag

Nieuwe Houtenseweg 27

35

1.21

0.90

43

0.020

0.027

Nieuwe Houtenseweg 55

50

1.21

0.90

43

0.005

0.007

Adres

Afstand
[m]

Goederentreinen / Dagperiode
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Afstand
[m]

Snelheidsfactor (C1)

Overdracht
sfactor (C2)

GD
Treinaantal
len dag

Gemeten
Vper GD
dag

Gecorrigee
rde Vper GD
dag

30

0.94

2.00

43

0.049

0.030

Jan Overdijkstraat 39D

26

1.41

2.00

49

0.005

0.003

Adres
Mereveldseweg 15

Tabel III.8. DoorStroomStation Utrecht (DSSU) meetgegevens, treinaantallen en correctiefactoren (bodemtype II) - Reizigerstreinen

Snelheidsfactor (C1)

Overdracht
sfactor (C2)

RZ
Treinaantal
len dag

Gemeten
Vper RZ dag

Gecorrigee
rde Vper RZ
dag

Nieuwe Houtenseweg 27

35

1.11

0.90

16

0.035

0.053

Nieuwe Houtenseweg 55
Mereveldseweg 15

50
30

1.11
1.00

0.90
2.00

16
16

0.009
0.087

0.013
0.059

Jan Overdijkstraat 39D

26

1.15

2.00

25

0.009

0.005

Adres

Afstand
[m]

/ Dagperiode

Tabel III.9. Trillingsonderzoek Houten - meetgegevens, treinaantallen en correctiefactoren (bodemtype II) - Goederentreinen /

30

Prins Willem-Alexanderweg 56, vdp 1

30

Vlierweg 70, vdp 2
Vlierweg 76, vdp 1

Gecorrigeer
de Vper GD
dag

Prins Willem-Alexanderweg 42, vdp2

Gemeten
Vper GD dag

1.06

GD
Treinaantall
en

25

24

0.027

0.037

24

0.033

0.025

24

0.024

0.032

Overdracht
sfactor (C2)

Snelheidsfactor (C1)

Prins Willem-Alexanderweg 40, vdp1

Adres

Afstand [m]

Dagperiode

1.05

1.06

1.9

1.06

1.05

100

1.06

0.9

24

0.016

0.025

45

1.06

2

24

0.044

0.031

Vlierweg 91, vdp 1

45

1.06

2

24

0.021

0.015

Randhoeve 51, vdp2

25

1.06

0.9

24

0.007

0.011

Randhoeve 203, vdp 2

29

1.06

0.9

24

0.008

0.013

Spoorhaag 58, vdp 2

27

1.06

0.9

24

0.013

0.021

Spoorhaag 112, vdp 2

35

1.06

0.9

24

0.01

0.016

Forum 129, vdp 6

15

1.06

0.625

24

0.01

0.023

Piazza 30, vdp 2

15

1.06

0.625

24

0.023

0.052

Stationserf 8, vdp 2

81

1.06

0.625

24

0.011

0.025

het Spoor 148, vdp 2

27

1.06

0.625

24

0.029

0.066
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Tabel III.10. Trillingsonderzoek Houten - meetgegevens, treinaantallen en correctiefactoren (bodemtype II) - Reizigerstreinen /

Gemeten Vper
RZ dag

Gecorrigeerde
Vper RZ dag

25

1.03

1.05

10.5

0.072

0.107

Prins Willem-Alexanderweg 42, vdp2

30

1.03

1.9

10.5

0.063

0.052

Prins Willem-Alexanderweg 56, vdp 1

30

1.03

1.05

10.5

0.036

0.054

Vlierweg 70, vdp 2

100

1.03

0.9

10.5

0.030

0.052

Vlierweg 76, vdp 1

45

1.03

2

10.5

0.051

0.040

Vlierweg 91, vdp 1

45

1.03

2

10.5

0.061

0.048

Randhoeve 51, vdp2

25

1.03

0.9

10.5

0.002

0.003

Randhoeve 203, vdp 2

29

1.03

0.9

10.5

0.003

0.005

Spoorhaag 58, vdp 2

27

1.03

0.9

10.5

0.026

0.045

Spoorhaag 112, vdp 2

35

1.03

0.9

10.5

0.010

0.017

Forum 129, vdp 6

15

1.03

0.625

10.5

0.006

0.015

Piazza 30, vdp 2

15

1.03

0.625

10.5

0.025

0.063

Stationserf 8, vdp 2

81

1.03

0.625

10.5

0.004

0.010

het Spoor 148, vdp 2

27

1.03

0.625

10.5

0.025

0.063

Overdrachtsfa
ctor (C2)

Snelheidsfactor (C1)

Prins Willem-Alexanderweg 40, vdp1

Adres

Afstand [m]

GD
Treinaantallen

Dagperiode

III.2
Referentie trillingsniveaus voor maximaal trillingsniveau (Vmax) en gemiddeld
trillingsniveau (Vper) - Bodemtype I
Op basis van de meetgegevens uit de onderzoeken in Tricht [ref. 4.] en Geldermalsen [ref. 5.] zijn de
referentie trillingsniveaus langs dit traject op bodemtype I bepaald. De gecorrigeerde waarden van de
maximale trillingsniveaus op maaiveld op de verschillende locaties zijn gebruikt om de referentie
trillingsniveaus te bepalen met de gekozen afstandsdempingcurve. De kleinste kwadraten methode wordt
toegepast om de afstandsdempingcurve met de meetgegevens te fitten. De verschillende gefitte curven met
de gebruikte meetgegevens worden voor Vmax en Vper (voor reizigers- en goederentreinen, en dag-, avonden nachtperiode) in de volgende afbeeldingen weergegeven. De referentie trillingsniveaus in bodemtype I
voor Vmax en Vper zijn in tabel III.13. en III.14. aangegeven. Uit alle referentieniveaus per treintype worden de
maatgevende niveaus per periode gekozen als invoer voor het rekenmodel. Deze betreffen de
referentieniveaus van de dagperiode voor reizigerstreinen en de nachtperiode voor goederentreinen (zie
tabellen III.13. en III.14.).

Tabel III.13 Referentieniveaus bodemtype I - Vmax en Vper (reizigerstreinen)

R0 (m)
V0 ref [-]
aantal sporen
treinsnelheid (km/u)
treinintensiteit per periode
(per beide richtingen)

Vmax [-]
5
1.056
2
80
n.v.t.

Vper dag RZ [-]
5
0.144
2
140
24
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Vper avond RZ [-]
5
0.118
2
140
24

Vper nacht RZ [-]
5
0.061
2
140
24

Tabel III.14.

Referentieniveaus bodemtype I - Vper (goederentreinen)

R0 (m)
V0 ref [-]
aantal sporen
treinsnelheid (km/u)
treinintensiteit per periode (per uur alle
richtingen)

Vper dag GD [-]
5
0.107
2
95
1.88

Afbeelding III.1 Fit referentie trillingsniveaus Vmax dempingcurve
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Vper avond GD [-]
5
0.136
2
95
1.88

Vper nacht GD [-]
5
0.153
2
95
1.88

Afbeelding III.2 Fit referentie trillingsniveaus Vper dempingcurve (goederentreinen)
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Afbeelding III.3 Fit referentie trillingsniveaus Vper dempingcurve (reizigerstreinen)
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III.3

Referentie trillingsniveaus voor maximaal trillingsniveau (Vmax) en gemiddeld
trillingsniveau (Vper) - Bodemtype II

Op basis van de meetgegevens uit DSSU trillingsonderzoek [ref. 2.] en het trillingsonderzoek in Houten [ref.
6.] zijn de afstandsdempingcurven gefit met de kleinste kwadraten methode tot de referentie trillingsniveaus.
Voor Vper is ook verschil gemaakt tussen dag-, avond- en nachtperiode en reizigers- en goederentreinen. In
afbeeldingen III.4., III.5. en III.6. worden de curven met de fit weergegeven. In tabellen III.15. en III.16. zijn de
maatgevende referentieniveaus weergegeven (avondperiode voor goederentreinen en dagperiode voor
reizigerstreinen).

Tabel III.15 Referentieniveaus bodemtype II - Vmax en Vper (reizigerstreinen)
Vmax [-]
R0 (m)
V0 ref [-]
aantal sporen
treinsnelheid (km/u)
treinintensiteit per periode
(per
uur
alle
richti
ngen
)

Vper dag RZ [-]

Vper avond RZ [-]

Vper nacht RZ [-]

5

5

5

5

0.607

0.117

0.108

0.050

4

4

4

4

80

140

140

140

24

24

Vper avond GD [-]
5

Vper nacht GD [-]
5

0.095
4
95
1.88

0.091
4
95
1.88

n.v.t.

24 (per uur in alle
r
i
c
h
t
i
n
g
e
n
s
a
m
e
n
)

Tabel III.16.Referentieniveaus bodemtype II - Vper (goederentreinen)

R0 (m)
V0 ref [-]

Vper dag GD [-]
5
0.080

aantal sporen
treinsnelheid (km/u)
treinintensiteit per periode (per uur alle
richtingen)

4
140
1.88 (per uur alle
richtingen)
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Afbeelding III.4 Fit referentie trillingsniveaus Vmax dempingcurve
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Afbeelding III.5 Fit referentie trillingsniveaus Vper dempingcurve (goederentreinen)
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Afbeelding III.6 Fit referentie trillingsniveaus Vper dempingcurve (reizigerstreinen)
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IV
BIJLAGE: SCHAALFACTOREN VPER VOOR AANTAL SPOREN

Wanneer het spoor in plaats van 4 sporen (zoals in de referentiesituatie waarvan de referentie trillingsniveaus
voor bodemtype III zijn bepaald) meer sporen heeft, worden de trillingsniveaus over een bredere afstand
verdeeld (zie afbeelding V.1). Dit heeft gevolgen voor de gemiddelde trillingsniveaus in de prognoses. Om
dit verschil in de prognoses te beschouwen, is er een schaalfactor op basis van de viersporig situatie
berekend.

Afbeelding IV.1 Vergelijking van situaties met verschillend aantal sporen

In de berekening is de afstand tussen de sporen als 5 m aangenomen. De treinpassages zijn gelijkmatig
verdeeld over het aantal sporen. Dit betekent dat in een viersporig situatie 25 % van de treinen rijden op elk
spoor, terwijl in een zessporig situatie dit percentage 16,7 % wordt. Op basis van de bepaalde
afstandsdempingsrelatie voor het traject is de totale bijdrage in elke situatie berekend op een referentie
afstand R0 van 5 m van het spoor. De schaalfactor is bepaald ten opzichte van de situatie met vier sporen.
Bijvoorbeeld voor de situatie met zes sporen wordt de factor:
54N O (6 2 O -) =

=

=

!6

_4

=

0.58
= 0.84
0.69

Deze schaalfactoren worden toegepast in het rekenmodel als het aantal sporen meer dan vier is. Vervolgens
worden de gemiddelde referentieniveaus vermenigvuldigd met de bijbehorende factoren en daarna is de
prognose bepaald.
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Afbeelding IV.2 Bepaling van schaalfactoren voor verschillend aantal sporen (Bodemtype III)

Hetzelfde methode is toegepast in het deeltraject voor bodemtype I waar in plaats van twee sporen vier
sporen zijn. In dit geval is de schaalfactor ten opzichte van tweesporig situatie berekend. De
afstandsdemping die gebruikt is, is ook van bodemtype I. In afbeelding V.3. wordt de factor bepaling
weergegeven.
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Afbeelding IV.3 Bepaling van schaalfactoren voor verschillend aantal sporen (Bodemtype I)

Witteveen+Bos | UT792-1/16-019.448 | Bijlage IV | Definitief 01

V
BIJLAGE: BEREKENINGSRESULTATEN STAP REKENMODEL
BOVENGRENSBENADERING: VPER
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´
0/0/
0/0
0/0/
0/0
167 / 171
/ 12 / 16
88 / 182
/0/3
324 /
338 /
1/8
0/0
/0/0
0/5/
0/0
1/4
/0/0
0/0/
0/0
1/1/
0/0
0/0/
0/0
0/0
/0/0
0/0/
1/1
0/0/
0/0
0/0/
0/0
0/0/
0/0
0/1/
0/0
1/2
/0/0
0/0
/0/0
0/0/
0/0

Aantal knelpunten in Vper (dag) (toekomstig)
0

getekend:

gecontroleerd:

goedgekeurd:

1-5

versie:

6 - 20

datum:

tekeningnr:

Witteveen+Bos

21 - 50

51 - 100

101 - 200
201 - 500

x / x / x / x:
Aantal knelpunten (woningen, gezondheidszorg) huidige situatie /
Aantal knelpunten (woningen, gezondheidszorg) toekomstige situatie /
Aantal knelpunten (bijeenkomst, kantoor, onderwijs) huidige situatie /
Aantal knelpunten (bijeenkomst, kantoor, onderwijs) toekomstige situatie

D:\Projecten\2015\UT792-1 Trillingsprognose A2-corridor\02 verwerking\08 run 1\150930 Ruwe resultaten run 1.mxd 30-09-2015 16:25:40

formaat:

schaal:

0

G.J. Dijkgraaf MSc
M. Calero Monteagudo MSc
ir. E.J. Vlijm
definitief 1
30-09-2015
0
A4 staand
1:90000

1000

2000

3000 m

Trillingsprognose A2-corridor

Stap 1: identificatie knellocaties op basis van
bovengrensbenadering (zuidelijk trajectdeel)
opdrachtgever:

projectnaam:

projectcode:

ProRail
Trillingsprognose A2-corridor
UT792-1

VI
BODEMOPBOUW LANGS TRAJECT
TR

Afbeelding VI.1 Geldermalsen aansluiting - Houten - Bodemtype I

Legenda: k = klei, kz = kleiige zand, zf= fijne zand, zm=medium zand, zg=grove zand, v= veen, a=
antropogeen laag, she=shells
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Afbeelding VI.2

Houten - Bodemtype I / II

Afbeelding VI. 3 Houten - DSSU Zuid - Bodemtype II
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VII
BIJLAGE: BEREKENINGSRESULTATEN REKENMODEL VERFIJNDE
GEBOUWOVERDRACHTEN: VPER
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´
0/0/0/0

0/0/0/0

0/4/0/1

Vper (dag) (toekomstig)

<= 0,1 (<= 0,15 voor BKO)

0,1 - 0,2 (0,15 - 0,2 voor BKO)
0,2 - 0,3
0,3 - 0,4

Witteveen+Bos

0,4 - 0,5
> 0,5
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getekend:

20
AANTAL_WG_VPER_DAG_HUIDIG

gecontroleerd:

goedgekeurd:

versie:

datum:

AANTAL_WG_VPER_DAG_TOEKOMSTIG

tekeningnr:

AANTAL_BKO_VPER_DAG_HUIDIG

AANTAL_BKO_VPER_DAG_TOEKOMSTIG

formaat:

schaal:

0

Trillingsprognose deeltraject Utrecht - Geldermalsen
G.J. Dijkgraaf MSc
M. Calero Monteagudo MSc Stap 2: identificatie knelpunten o.b.v. verfijnde
ir. E.J. Vlijm
gebouwoverdrachten
definitief 1
21-11-2016
opdrachtgever: ProRail
0
projectnaam: Trillingsonderzoek (Ontwerp) Tracébesluit Spooromgeving Geldermalsen
projectcode: UT792-1

A4 staand
1:7100

100

200 m

´
0/0/0/0

0/4
/0/1

0/2/0/3

Vper (dag) (toekomstig)

<= 0,1 (<= 0,15 voor BKO)

0,1 - 0,2 (0,15 - 0,2 voor BKO)
0,2 - 0,3
0,3 - 0,4

Witteveen+Bos

0,4 - 0,5
> 0,5
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formaat:

schaal:

0

Trillingsprognose deeltraject Utrecht - Geldermalsen
G.J. Dijkgraaf MSc
M. Calero Monteagudo MSc Stap 2: identificatie knelpunten o.b.v. verfijnde
ir. E.J. Vlijm
gebouwoverdrachten
definitief 1
21-11-2016
opdrachtgever: ProRail
0
projectnaam: Trillingsonderzoek (Ontwerp) Tracébesluit Spooromgeving Geldermalsen
projectcode: UT792-1

A4 staand
1:7100

100

200 m

´
0/4/0/1

0/2/0/3

0/0/0/1

Vper (dag) (toekomstig)

<= 0,1 (<= 0,15 voor BKO)

0,1 - 0,2 (0,15 - 0,2 voor BKO)
0,2 - 0,3
0,3 - 0,4

Witteveen+Bos

0,4 - 0,5
> 0,5
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getekend:

20
AANTAL_WG_VPER_DAG_HUIDIG

gecontroleerd:

goedgekeurd:

versie:

datum:

AANTAL_WG_VPER_DAG_TOEKOMSTIG

tekeningnr:

AANTAL_BKO_VPER_DAG_HUIDIG

AANTAL_BKO_VPER_DAG_TOEKOMSTIG

formaat:

schaal:

0

Trillingsprognose deeltraject Utrecht - Geldermalsen
G.J. Dijkgraaf MSc
M. Calero Monteagudo MSc Stap 2: identificatie knelpunten o.b.v. verfijnde
ir. E.J. Vlijm
gebouwoverdrachten
definitief 1
21-11-2016
opdrachtgever: ProRail
0
projectnaam: Trillingsonderzoek (Ontwerp) Tracébesluit Spooromgeving Geldermalsen
projectcode: UT792-1

A4 staand
1:7100

100

200 m

´
0/2/0/3

0/0/0/1

0/0/
0/0

Vper (dag) (toekomstig)

<= 0,1 (<= 0,15 voor BKO)

0,1 - 0,2 (0,15 - 0,2 voor BKO)
0,2 - 0,3
0,3 - 0,4

Witteveen+Bos

0,4 - 0,5
> 0,5

D:\PROJECTS\UT792-1\150929 Resultaten run 2.mxd 21/11/2016 16:21:51

getekend:
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formaat:

schaal:

0

Trillingsprognose deeltraject Utrecht - Geldermalsen
G.J. Dijkgraaf MSc
M. Calero Monteagudo MSc Stap 2: identificatie knelpunten o.b.v. verfijnde
ir. E.J. Vlijm
gebouwoverdrachten
definitief 1
21-11-2016
opdrachtgever: ProRail
0
projectnaam: Trillingsonderzoek (Ontwerp) Tracébesluit Spooromgeving Geldermalsen
projectcode: UT792-1

A4 staand
1:6900
100

200 m

´
0/0/
0/1

0/0/0/0

0/3/0/0

Vper (dag) (toekomstig)

<= 0,1 (<= 0,15 voor BKO)

0,1 - 0,2 (0,15 - 0,2 voor BKO)
0,2 - 0,3
0,3 - 0,4

Witteveen+Bos

0,4 - 0,5
> 0,5
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getekend:
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tekeningnr:
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AANTAL_BKO_VPER_DAG_TOEKOMSTIG

formaat:

schaal:

0

Trillingsprognose deeltraject Utrecht - Geldermalsen
G.J. Dijkgraaf MSc
M. Calero Monteagudo MSc Stap 2: identificatie knelpunten o.b.v. verfijnde
ir. E.J. Vlijm
gebouwoverdrachten
definitief 1
21-11-2016
opdrachtgever: ProRail
0
projectnaam: Trillingsonderzoek (Ontwerp) Tracébesluit Spooromgeving Geldermalsen
projectcode: UT792-1

A4 staand
1:6900
100

200 m

´
0/0/
0/0

0/3/0/0

1/4/
0/0

Vper (dag) (toekomstig)

<= 0,1 (<= 0,15 voor BKO)

0,1 - 0,2 (0,15 - 0,2 voor BKO)
0,2 - 0,3
0,3 - 0,4

Witteveen+Bos

0,4 - 0,5
> 0,5

D:\PROJECTS\UT792-1\150929 Resultaten run 2.mxd 21/11/2016 16:21:53

getekend:

20
AANTAL_WG_VPER_DAG_HUIDIG

gecontroleerd:

goedgekeurd:

versie:

datum:

AANTAL_WG_VPER_DAG_TOEKOMSTIG

tekeningnr:

AANTAL_BKO_VPER_DAG_HUIDIG

AANTAL_BKO_VPER_DAG_TOEKOMSTIG

formaat:

schaal:

0

Trillingsprognose deeltraject Utrecht - Geldermalsen
G.J. Dijkgraaf MSc
M. Calero Monteagudo MSc Stap 2: identificatie knelpunten o.b.v. verfijnde
ir. E.J. Vlijm
gebouwoverdrachten
definitief 1
21-11-2016
opdrachtgever: ProRail
0
projectnaam: Trillingsonderzoek (Ontwerp) Tracébesluit Spooromgeving Geldermalsen
projectcode: UT792-1

A4 staand
1:6600
100

200 m

VIII
BIJLAGE: BEREKENINGSRESULTATEN REKENMODEL BOVENGRENSBENADERING:
VMAX
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´

Vmax (toekomstig)
<= 3,2

Witteveen+Bos

> 3,2

D:\PROJECTS\UT792-1\151001 Vmax-overschrijdingen run 2_21nov2016.mxd 21/11/2016 16:28:20

getekend:

gecontroleerd:

goedgekeurd:

versie:

datum:

tekeningnr:
formaat:

schaal:

Trillingsprognose deeltraject Utrecht - Geldermalsen
G.J. Dijkgraaf MSc
M. Calero Monteagudo MSc Identificatie overschrijdingen
ir. E.J. Vlijm
maximale grenswaarde Vmax
definitief 1
21-11-2016
opdrachtgever: ProRail
0
projectnaam: Trillingsonderzoek (Ontwerp) Tracébesluit Spooromgeving Geldermalsen
projectcode: UT792-1

A4 staand
1:7100

´

Vmax (toekomstig)
<= 3,2

Witteveen+Bos

> 3,2

D:\PROJECTS\UT792-1\151001 Vmax-overschrijdingen run 2_21nov2016.mxd 21/11/2016 16:28:20

getekend:

gecontroleerd:

goedgekeurd:

versie:

datum:

tekeningnr:
formaat:

schaal:

Trillingsprognose deeltraject Utrecht - Geldermalsen
G.J. Dijkgraaf MSc
M. Calero Monteagudo MSc Identificatie overschrijdingen
ir. E.J. Vlijm
maximale grenswaarde Vmax
definitief 1
21-11-2016
opdrachtgever: ProRail
0
projectnaam: Trillingsonderzoek (Ontwerp) Tracébesluit Spooromgeving Geldermalsen
projectcode: UT792-1

A4 staand
1:7100

´

Vmax (toekomstig)
<= 3,2

Witteveen+Bos

> 3,2
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getekend:

gecontroleerd:

goedgekeurd:

versie:

datum:

tekeningnr:
formaat:

schaal:

Trillingsprognose deeltraject Utrecht - Geldermalsen
G.J. Dijkgraaf MSc
M. Calero Monteagudo MSc Identificatie overschrijdingen
ir. E.J. Vlijm
maximale grenswaarde Vmax
definitief 1
21-11-2016
opdrachtgever: ProRail
0
projectnaam: Trillingsonderzoek (Ontwerp) Tracébesluit Spooromgeving Geldermalsen
projectcode: UT792-1

A4 staand
1:7100

´

Vmax (toekomstig)
<= 3,2

Witteveen+Bos

> 3,2

D:\PROJECTS\UT792-1\151001 Vmax-overschrijdingen run 2_21nov2016.mxd 21/11/2016 16:28:22

getekend:

gecontroleerd:

goedgekeurd:

versie:

datum:

tekeningnr:
formaat:

schaal:

Trillingsprognose deeltraject Utrecht - Geldermalsen
G.J. Dijkgraaf MSc
M. Calero Monteagudo MSc Identificatie overschrijdingen
ir. E.J. Vlijm
maximale grenswaarde Vmax
definitief 1
21-11-2016
opdrachtgever: ProRail
0
projectnaam: Trillingsonderzoek (Ontwerp) Tracébesluit Spooromgeving Geldermalsen
projectcode: UT792-1

A4 staand
1:6900

´

Vmax (toekomstig)
<= 3,2

Witteveen+Bos

> 3,2

D:\PROJECTS\UT792-1\151001 Vmax-overschrijdingen run 2_21nov2016.mxd 21/11/2016 16:28:22

getekend:

gecontroleerd:

goedgekeurd:

versie:

datum:

tekeningnr:
formaat:

schaal:

Trillingsprognose deeltraject Utrecht - Geldermalsen
G.J. Dijkgraaf MSc
M. Calero Monteagudo MSc Identificatie overschrijdingen
ir. E.J. Vlijm
maximale grenswaarde Vmax
definitief 1
21-11-2016
opdrachtgever: ProRail
0
projectnaam: Trillingsonderzoek (Ontwerp) Tracébesluit Spooromgeving Geldermalsen
projectcode: UT792-1

A4 staand
1:6900

´

Vmax (toekomstig)
<= 3,2

Witteveen+Bos

> 3,2

D:\PROJECTS\UT792-1\151001 Vmax-overschrijdingen run 2_21nov2016.mxd 21/11/2016 16:28:23

getekend:

gecontroleerd:

goedgekeurd:

versie:

datum:

tekeningnr:
formaat:

schaal:

Trillingsprognose deeltraject Utrecht - Geldermalsen
G.J. Dijkgraaf MSc
M. Calero Monteagudo MSc Identificatie overschrijdingen
ir. E.J. Vlijm
maximale grenswaarde Vmax
definitief 1
21-11-2016
opdrachtgever: ProRail
0
projectnaam: Trillingsonderzoek (Ontwerp) Tracébesluit Spooromgeving Geldermalsen
projectcode: UT792-1

A4 staand
1:6600

IX
GEBOUWOVERDRACHTSFACTOREN REKENMODEL
BIJLAGE: GEHANTEERDE GEBOUWOVERDRACHTSFACTOREN

Afbeelding IX.1. Gebouwoverdrachten voor maximale trillingssterktes (Vmax)

Afbeelding IX.2. Gebouwoverdrachten voor gemiddelde trillingssterktes (Vper)
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X
BIJLAGE: GEHANTEERDE GEBOUWOVERDRACHTSFACTOREN UITWERKING
AFWEGINGSLOCATIE SCHALKWIJK

In onderstaande tabel worden de gebouwoverdrachten voor de woningen n Tricht gegeven welke bepaald
zijn met 24uursmetingen.

Tabel X.1 Gebouwoverdrachten woningen Tricht
adres

gebouwoverdracht
max (4 en 8Hz)

bouwjaar woning

1969

Willem Mechteldstraat 8

1,614

Joh. Wigeliusstraat 46

1,756

Nieuwsteeg 7
Nieuwsteeg 21
Nieuwsteeg 57

1,481

1976

2,529

1980

1,588

1950

Nieuwsteeg 61

1,339

1970

Kerkstraat 11

1,966

1949

Kerkstraat 17

2,315

1900

Lingedijk 116

1,900

1950

1970

Per adres in Schalkwijk is op basis van bouwjaar en kenmerken (afmetingen, bouwmateriaal etc.) gekeken
welke woning in Tricht het meest representatief is. De betreffende gebouwfactor uit bovenstaande tabel is
aan het adres in Schalkwijk toegekend.

Tabel X.2 Gekozen factoren adressen Schalkwijk
adres

bouwjaar woning

factor

Spoordijk 1

1966

1,756

Spoordijk 3

1966

1,756

Wickenbrugshelaan 83

1926

2,315

Spoorlaan 6

1903

2,315

Spoorlaan 8

1903

2,315

Noordelijk cluster

Zuidelijk Cluster

Spoorlaan 10

1958

1,900

Jonkheer Ramweg 43

1900

2,315
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XI
BIJLAGE: VERGELIJKING BODEMOPBOUW TRICHT EN SCHALKWIJK

Afbeelding XI.1 Twee sonderingen vlakbij spoor Schalkwijk
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Afbeelding XI.2 Twee sonderingen vlakbij spoor Tricht
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XII
AFSTANDSDEMPINGRELATIE TRICHT

Afbeelding XII.1 Afstandsdemping Tricht uit [ref. 5]

De gevonden dempingskarakteristieken voor de 4 en 8 Hz band zijn gefit met een exponentiële curve (exp
fit). Dit wordt in bovenstaande afbeelding weergegeven.
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XIII
BIJLAGE: DOMINANTE MEETRICHTINGEN AFWEGINGSLOCATIES

Tabel XIII.1 Resultaten overdrachtsfactoren per octaafband en bijbehorende dominante meetrichting beganegrond of eerste
adres

verdieping woningen Tricht uit [ref. 5]
4 Hz
dominante
richting*

8 Hz

dominante richting*

Willem
Mechteldstraat 8
fund->bg
fund -> vdp
Johannes
Wigeliusstraat 46
fund->bg

1,61

1

1,55

3

1,06

1

0,78

3

fund -> vdp

1,76

2

0,71

3

Nieuwsteeg 7
fund->bg

1,10

3

1,08

3

fund -> vdp

0,98

2

1,48

2

Nieuwsteeg 61
fund->bg

1,02

3

0,87

3

fund -> vdp

1,06

2

1,34

2

Kerkstraat 11
fund->bg
fund -> vdp
Kerkstraat 17
fund->bg
fund -> vdp
Lingedijk 116
fund->bg
fund -> vdp

1,67

1

1,20

3

1,30

1

1,66

1

1,17

2

1,39

2

1,12

1

2,32

1

1,16

1

0,72

3

1,26

1

1,90

2

*1 = horizontaal parallel aan het spoor, 2 = horizontaal loodrecht op het spoor, 3 = verticaal

Bovenstaande tabel geeft de overdracht van trillingsniveaus per octaafband van fundering naar vloer weer
wat inzicht geeft of er mogelijk sprake kan zijn van opslingering. Dit is het geval wanneer de factor groter
dan 1,0 is en de maatgevende meetrichting verticaal is. Uit de tabel volgt dat enkel voor de Willem
Mechteldstraat er voor de 8 Hz band sprake is van opslingering. Voor alle andere woningen blijkt dit niet het
geval. Voor de nadere uitwerking van de locatie Schalkwijk zijn de woningen Johannes Wigeliusstraat 46,
Kerkstraat 17 en Lingedijk 116 het meest representatief geacht, zie ook bijlage X. Voor deze woningen wordt
op basis van bovenstaande tabelresultaten geen opslingering verwacht.
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Tabel XIII.2.
adres

Gemeten Vmax niveaus en matgevende meetrichting Houten 2012 [ref. 6]
Vmax
locatie
e

meetrichting

PWA 40

0,96

2 vdp

PWA 42

1,11

2e vdp

2

VLW 76*

2,46

2e vdp

2

1

*1 = horizontaal parallel aan het spoor, 2 = horizontaal loodrecht op het spoor, 3 = verticaal

Voor de meetlocaties in Houten geldt dat de dominante meetrichtingen in horizontale richting zijn. Ook
voor deze woningen wordt geen opslingering verwacht.
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