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1. Inleiding
Langs het tracé van de spoortunnel in Delft heeft OBS kavels uitgegeven aan bouwers
om hier woningen op te bouwen. Deze bouwers zijn momenteel bezig met het
ontwikkelen van bouwplannen. Door de spoortunnel, die op korte afstand ligt van een
deel van de uitgegeven en nog uit te geven kavels, rijden treinen. Hierbij veroorzaken de
treinen trillingen, die door de tunnel aan de omgeving worden afgegeven. OBS heeft aan
ABT de volgende vragen gesteld:
- Krijgen de woningen te maken met trillingen door treinverkeer die tot hinder kunnen

leiden?
- Welke maatregelen kunnen genomen worden om deze hinder te voorkomen?
- Kan trillingshinder wijzigen door veranderende omstandigheden?

Om deze vragen te beantwoorden heeft ABT gebruik gemaakt van metingen die
uitgevoerd zijn in opdracht van Prorail in het kader van de spoorverdubbeling. Met
behulp van deze metingen is bepaald in welke gevallen er risico is op hinder door het in
trilling komen van (onderdelen van) de nieuw te bouwen woningen. Tevens is bepaald
welke maatregelen de bouwers kunnen nemen om de kans op trillingshinder te
minimaliseren. De beschrijving en resultaten van dit onderzoek zijn opgenomen in
hoofdstuk 2 tot en met 5 van dit rapport.

De rapportage wordt in hoofdstuk 6, 7 en 8 afgesloten met een beschouwing van de
validiteit van dit onderzoek, de conclusies en tenslotte enkele aandachtspunten voor
eventueel nader onderzoek.

2. Toetsingscriteria
Om te bepalen of personen hinder ondervinden van trillingen worden door ABT de
streefwaarden gebruikt conform de “Meet- en beoordelingsrichtlijn trillingen deel B:
hinder voor personen, uitgave SBR 2006” (hierna genoemd “de SBR”). Als aan de daarin
aangegeven streefwaarden wordt voldaan zal het overgrote deel van de bewoners
trillingen niet als hinderlijk ervaren.

Bij het beoordelen van hinder door ondergronds railverkeer wordt uitgegaan van de
steefwaarden in een “nieuwe situatie”. De SBR geeft aan dat in een nieuwbouwsituatie
geen hinder te verwachten is als Vmax kleiner is dan 0,1. Vmax is een dimensieloze
omgerekende waarde, die gerelateerd is aan de trillingssnelheid. Wanneer Vmax groter is
dan 0,1, maar kleiner dan 0,4 (overdag en ’s avonds) en 0,2 (’s nachts) veroorzaken
trillingen geen hinder wanneer ze slechts beperkt optreden. Dit wordt bepaald door het
vaststellen van een derde streefwaarde voor de trillingssterkte Vper. Deze dient kleiner te
zijn dan 0,05. De SBR geeft aan hoe de waardes Vmax en Vper moeten worden bepaald.

Tabel: streefwaarden voor continue trillingen voor zowel nieuwe als bestaande situaties (SBR)
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Stroomschema beoordeling Vmax en Vper

3. Gebruikte gegevens
Om de vraag te beantwoorden heeft ABT gebruik gemaakt van metingen die in opdracht
van Prorail zijn uitgevoerd aan panden in de Phoenixstraat, in het kader van het tracé-
besluit viersporigheid Rijswijk-Delft-Zuid. Gebruikt zijn de beschikbare hoge-
sampledichtheidssignalen verkregen uit metingen uitgevoerd aan de panden
Phoenixstraat 41-43, 49 en 841. Deze metingen zijn uitgevoerd gedurende één etmaal.

Witteveen en Bos heeft ABT per pand een tiental signalen ter beschikking gesteld.
Daarbij heeft Witteveen en Bos de signalen geselecteerd die aan een treinpassage
kunnen worden gerelateerd, waarbij geen sprake is van verstoring door andere trillingen.
Uit de signalen die aan die voorwaarden voldoen zijn de 10 signalen met de grootste
uitslag verstrekt.

4. Werkwijze
De ontvangen signalen zijn gebruikt om fictieve massa-veersystemen in trilling te
brengen. Een massa-veersysteem staat voor een geschematiseerde woning.
- Bij een horizontale trilling (x- en y-richting) staat het aangenomen massa-veersysteem

voor de stijfheid van het stabiliteitssysteem van de woning dat in trilling kan worden
gebracht.

- Bij een verticale trilling (z-richting) staat het aangenomen massa-veersysteem voor de
stijfheid van een woningvloer die in trilling kan worden gebracht, zie ook het schema
op de volgende pagina.

De analyse is uitgevoerd met per richting en per woning 23 massa-veersystemen met
een trillingstijd variërend tussen de 0,1 en 1 seconde. Van de fictieve woningen en
vloersystemen zijn de respons-signalen bepaald bij een gemiddelde demping van 5%.

Deze responstrillingssignalen zijn door ABT omgezet in een veff;max conform de SBR. De
berekeningen laten zien bij welke trillingstijd het massa-veersysteem in trilling komt en
met welke snelheid. Dit is te zien in een negental grafieken (zie bijlage), voor de drie
richtingen voor elk van de drie adressen. De verschillende lijnen in de grafieken staan
voor de ontvangen meetsignalen.

1 Opgemerkt wordt dat het signaal track18_468 (gemeten ter plaatse van Phoenixstraat 84), bij nader onderzoek
door het vergelijken van het meettijdstip met de dienstregeling, niet aan een trein kan worden gerelateerd. Voor
het advies is dit signaal daarom buiten beschouwing gebleven, hoewel dit in sommige grafieken nog wel
gepresenteerd wordt.
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Een toelichting op de doorlopen stappen is opgenomen in bijlage 3.

Schema: het inputsignaal op funderingsniveau leidt tot beweging van de vloer conform het outputsignaal

De gehanteerde demping van 5% is een gemiddelde waarde. Omdat de trillingen in z-
richting het meest relevant blijken te zijn, is voor deze trillingen voor de drie adressen
nog twee maal een berekening gemaakt: met een demping van 4% en van 8%. Deze
waarden zijn bepaald op basis van tabel 3 uit de Ontwerprichtlijn Trillingen van Vloeren
opgesteld door diverse samenwerkende kennisinstituten d.d. 2008 in het kader van het
project “Hivoss” (Human induced Vibrations of Steel Structures).

Tabel: Bepaling van de demping (Bron: Hivoss, trillingen van vloeren, ontwerprichtlijn d.d. 2008)

De waarden voor de demping zijn als volgt opgebouwd:
- D = D1 + D2 + D3 (demping materiaal, meubilair en afbouw)
- Beton: D1 = 2%, hout: D1 = 6%
- Voor meubilair in een woning geldt D2 = 1%
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- Tevens is D3 = 1% in rekening gebracht voor een zwevende dekvloer. Door het
toepassen van een verlaagd plafond kan de demping nog met 1% verhoogd worden,
maar hier is geen rekening mee gehouden.

Zie bijlage 1 voor de resultaten van de berekening.
Op basis van de berekeningsresultaten kan bepaald worden welke eigenfrequenties in de
constructie vermeden moeten worden. Vervolgens kan bij de acceptabele frequentie een
realistische constructie gezocht die aan deze voorwaarden voldoet.

5. Analyse

Metingen met een demping van 5%5.1.
Het interpreteren van de grafieken leidt tot de volgende constateringen:
- Bij de panden Phoenixstraat 41-43 (track 29) en 49 (track 24) blijven de horizontale

trillingen onder de waarde 0,1. Er is geen risico op hinder door horizontale trillingen.
- Voor Phoenixstraat 84 (track 18) blijven de horizontale trillingen onder de

toetsingswaarde 0,2.
- Voor de trillingen in verticale richting (het opslingeren van vloeren) laten Phoenixstraat

41-43 en 49 beide enkele piekwaardes tussen de 0,1 en 0,2 zien.
- Bij Phoenixstraat 84 overschrijden de trillingen in ruime mate de 0,1. Tevens laten de

grafieken enkele trillingen zien die de 0,2 overschrijden.

Op basis van bovenstaande wordt geconcludeerd dat niet aan de streefwaarde Vmax=0,1
kan worden voldaan. Trillingshinder kan wel worden voorkomen wanneer gezocht wordt
naar een constructie waarbij de streefwaarde Vmax=0,2 niet wordt overschreden. In
paragraaf 5.2 en 5.4 wordt bepaald op welke wijze dit mogelijk is. Bovendien moet
worden aangetoond dat de trillingen groter dan Vmax=0,1 slechts beperkt voorkomen. Dit
is het geval wanneer aan de voorwaarde Vper < A3 wordt voldaan. Dat dit het geval is zal
worden aangetoond in paragraaf 5.3.

Voor de verticale trillingen zal worden aangetoond dat voldaan kan worden aan de
voorwaarde van de SBR dat Vper < A3. Dit betekent ook dat voor de horizontale trillingen
aan die voorwaarde voldaan, omdat de maximale trillingssnelheden in zowel horizontale
als verticale richting dezelfde meetsignalen betreffen. Daarom wordt hier geen nader
onderzoek naar gedaan.

Op basis van bovenstaande wordt verder ingezoomd op de verticale trillingen voor
Phoenixstraat 84. Hiervoor worden de metingen met een demping van 4 en 8% (voor
een beton- respectievelijk houtconstructie) gebruikt.

Metingen met demping 4 en 8%5.2.
De resultaten van Phoenixstraat 41-43 en 49 overschrijden beperkt de 0,1-grenswaarde,
Phoenixstraat 84 is maatgevend en wordt beschouwd. In de grafieken wordt afgelezen bij
welke trillingstijden de grenswaarde voor Vmax=0,2 worden overschreden en daarmee
welke trillingstijden vermeden moeten worden, zie volgende pagina. Zie voor alle
grafieken bijlage 1.

De trillingsmetingen zijn uitgevoerd in 2015. Op dat moment gold in de tunnel een
snelheidsbeperking. In de toekomst zal deze opgeheven worden en zullen de doorgaande
treinen, dit is een klein deel van alle treinen die door de tunnel rijden, op volle snelheid
gaan rijden. Witteveen en Bos heeft in de door haar uitgevoerde onderzoeken ingeschat
dat hiervoor een marge van 10% aangehouden kan worden. Deze marge wordt ook in dit
onderzoek aangehouden. Dit betekent dat bij het omrekenen van de hierboven afgelezen
trillingstijden naar te vermijden eigenfrequenties een marge van 10% in rekening wordt
gebracht.
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Omdat in de grafiek met 8% demping de lijn van één van de signalen (track 18_719) de
0,2-lijn net raakt wordt voor deze lijn bij het aflezen deze 10% marge verrekend en
wordt de waarde behorend bij V=0,18 afgelezen.

Afgelezen: Bij een maximaal toelaatbare snelheid V=0,20 maximaal toelaatbare trillingstijd van de vloer
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Dit leidt tot de volgende streefwaardes voor de eigenfrequenties die vermeden zouden
moeten worden om aan de eis van 0,2 te voldoen:

Demping Trillingstijd < dan Trillingstijd > dan Eigenfrequentie

4 % (beton) 0,18 sec 0,30 sec ≥ 6,1 Hz, ≤ 3,0 Hz
8 % (hout) 0,22 sec 0,27 sec ≥ 4,6 Hz, ≤ 3,3 Hz

Toetsing Vper5.3.
Naast het vermijden van eigenfrequenties die een waarde groter dan 0,2 opleveren moet
voldaan worden aan de streefwaarde Vper conform de SBR, die een maat is voor de
tijdsduur dat de trilling optreedt. Deze waarde is afhankelijk van de eigenfrequentie van
de vloer. Voor Phoenixstraat 84 en 49 zijn de toelaatbare trillingsduren tegen de
trillingstijd uitgezet (zie ook de toelichting op de berekeningen in bijlage 3):

Voor een betonvloer met een eigenfrequentie van circa 6 Hz (T = 0,18) en voor elke
houten vloer betekent dit (op basis van de metingen in Phoenixstraat 84) dat de
betreffende trilling gedurende niet meer dan circa 12 minuten per uur mag optreden.

Dit laatste kan worden vastgesteld wanneer bekend is bij welke treinen de betreffende
trillingssignalen gemeten zijn, hoe vaak deze treinen passeren en gedurende welke
tijdsduur de woning onder invloed van deze passage in trilling komt.

Van de gebruikte metingen is bekend wanneer deze uitgevoerd zijn. De drie signalen die
in Phoenixstraat 84 een overschrijding geven (track18_111, _132 en _719) zijn naast het
bestand met de dienstregeling en de daadwerkelijke rijtijden gelegd. Omdat het station
op enige afstand ligt van Phoenixstraat 84 zit er een verschil van circa 1,5 minuut tussen
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gerapporteerde werkelijke tijdstip van rijden van de trein en de meting. Bepaald is welke
treinen de betreffende drie signalen veroorzaken:
- De betreffende trillingen worden veroorzaakt door de intercity’s. Er zijn geen signalen

van sprinters of goederentreinen gevonden die tot trillingen leiden die hinder kunnen
veroorzaken. In de periode van meten zijn wel goederentreinen gepasseerd.

- De trillingen worden zowel door doorgaande als door halterende treinen veroorzaakt.
- De trillingen worden door treinen op beide in gebruik zijnde sporen veroorzaakt.

Gekeken wordt naar de treinen op de dag van de metingen in Phoenixstraat 84, dinsdag
15 september 2015. Er wordt een steekproef gedaan tussen 17:00 en 18:00 uur. Er
worden 13 intercity’s gevonden die in dat uur zijn gepasseerd. Aangezien een passage
minder dan een minuut duurt wordt aan de voorwaarde Vper < 0,05 voldaan. Hiermee is
aannemelijk dat, ook wanneer als grenswaarde Vmax = 0,2 wordt aangehouden, wordt
voldaan aan de SBR-richtlijn voor trillingshinder.

Bepalen van constructieve maatregelen5.4.
In de paragrafen hiervoor zijn de berekeningsresultaten van de trillingsanalyse
gepresenteerd. Zonder maatregelen kunnen bewoners mogelijk hinder door trillingen
veroorzaakt door spoorverkeer in de tunnel ervaren. Om dit te voorkomen kunnen 2
typen maatregelen genomen worden:
- Het kiezen van de stijfheid van de constructie op een zodanige wijze dat stijfheden

waarbij kans is op opslingering vermeden wordt. In voorgaande paragraaf is te lezen
dat hinder door trillingen te voorkomen is als de vloeren in de woningen aan een
bepaalde bandbreedte voor de eigenfrequentie voldoen. De vloeren moeten of relatief
stijf zijn, of relatief slap. In deze paragraaf zal een aantal mogelijkheden om hieraan te
voldoen worden gegeven. Omdat relatief slappe vloeren op andere vlakken nadelen
hebben, ze kunnen namelijk juist bij lopen trillingsoverlast geven, wordt alleen een
advies gegeven voor relatief stijve vloeren.

- Het afveren van de constructie. Hieronder wordt verstaan het plaatsen van de
constructie op dempers die voorkomen dat de overlastgevende frequenties worden
doorgegeven aan het gebouw. Het aanbrengen van dempers vergt maatwerk en is een
relatief dure oplossing die ook veel aandacht vraagt in de uitvoering. Wanneer er
andere oplossingen zijn hebben die de voorkeur. Afveren wordt daarom hier niet verder
uitgewerkt.

Onderbouwd met berekeningen wordt een indicatie gegeven van vloeren die aan de
stijfheidseisen voldoen. Daarbij worden aannamen gedaan. Wanneer de specifieke
situatie afwijkt van de aannamen, door bijvoorbeeld een andere overspanning,
doorlopende vloeren of een afwijkende permanente belasting,  kan de constructeur van
het betreffende gebouw volgens dezelfde methode als hier gevolgd de woningvloeren
controleren en indien nodig aanpassen.

De gedane aannamen:
- Overspanningen zijn op basis van het kavelpaspoort bepaald op 4, 6 en 8 meter, vrij

opgelegd. Voor 8 meter is ook een opdeling in 2 gelijke doorgaande vloervelden
onderzocht. Wanneer meerdere casco’s tegelijkertijd worden gebouwd zijn doorgaande
vloeren mogelijk, wat gunstiger resultaten geeft.

- Uitgegaan wordt van beton C30/37 en van een houten balklaag met beschot in
kwaliteit C18.

- Voor de aanwezige belastingen zijn aannamen gedaan. Voor de permanente belasting
is totaal 170 kg/m2 aangehouden, zie verder de bijlage.

- De aangehouden E-modulus voor de betonnen vloeren is voor de karakteristieke
belastingcombinatie berekend op basis van de op sterkte benodigde wapening. Meer
wapening verhoogt de stijfheid.

- Er wordt een berekening gemaakt voor een massieve betonvloer, tevens bruikbaar voor
een breedplaatvloer, en een traditionele houten balklaag. Andere producten, zoals
kanaalplaten en houten vloerelementen, zijn niet beschouwd. Dit betekent niet dat
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deze niet kunnen worden toegepast. Ook voor deze producten zal moeten worden
aangetoond dat de eigenfrequentie buiten de bandbreedte voor trillingshinder valt. De
betreffende leveranciers kunnen hiervoor de benodigde productinformatie aanleveren.

In de bijlage zijn de betreffende berekeningen opgenomen. In onderstaande tabel
worden de resultaten gepresenteerd:

Vloeroverspanning Materiaal Eis Afmetingen f
(Hz) (Hz)

4 meter Beton C30/37 ≥6,1 Dikte 140 mm 11,8
6 meter Beton C30/37 ≥6,1 Dikte 260 mm 10,8
8 meter Beton C30/37 ≥6,1 Dikte 450 mm 8,6
2*4 meter doorgaand Beton C30/37 ≥6,1 Dikte 100 mm 7,3
4 meter Hout C18 ≥4,6 Balklaag 58*170, hoh 400 mm 4,6
6 meter Hout C18 ≥4,6 Balklaag 95*245, hoh 360 mm 4,6

NB: het enige criterium bij de bepaling van bovenstaande opties voor de constructie is
stijfheid ten aanzien van het voorkomen van trillingen door spoorverkeer (voldoen aan de
frequentie-eis). Overige toetsingen, zoals sterkte, doorbuiging, trillingscomfort bij lopen,
geluidwering, uitvoerbaarheid en kostenefficiëntie zijn niet uitgevoerd.

6. Validiteit van het onderzoek
In het voorgaande hoofdstuk is bepaald aan welke voorwaarden de constructie van de
nieuw te bouwen woningen moet voldoen zodat de toekomstige bewoners geen last
hebben van trillingen. Ook zijn voorbeelden gegeven van constructies die aan deze
voorwaarden voldoen. Bij deze resultaten moeten onderstaande punten in ogenschouw
worden genomen:
- De vrije kavels liggen op iets grotere afstand van de zijkant van de tunnel dan de

panden in de Phoenixstraat, 6,7 meter voor veld 2 en 6, tegen 4 meter in de
Phoenixstraat. Een grotere afstand tot de trillingsbron vermindert de trillingen.

- De voor de berekeningen bruikbare meetsignalen beslaan één etmaal. De metingen
gedurende twee weken laten incidenteel hogere snelheden zien. De SBR geeft aan dat
bij kortdurende metingen een statistische analyse moet worden gedaan. Omdat de
gebruikte meetresultaten niet willekeurig maar geselecteerd zijn, geeft een dergelijke
analyse echter in dit geval een te ongunstig resultaat. De analyse leidt tot 5%
verhoging van de gevonden waarden voor Vmax. Deze marge kan, om risico’s te
beperken, indien gewenst in de berekeningen meegenomen worden.

- De drie panden waaraan gemeten is laten verschillende waarden zien voor de trillingen
op funderingsniveau, waar Phoenixstraat 84 slechtere resultaten laat zien dan de
andere twee panden. Lokale verschillen kunnen invloed hebben op het doorgeven van
trillingen van de tunnel naar het beschouwde gebouw.

- Ten aanzien van de horizontale trillingen is geconcludeerd dat geen hinder te
verwachten is. Dit is bepaald op basis van een demping van 5%. Wanneer gekozen
wordt voor een gebouw waarbij stabiliteit verzorgd wordt door een staalconstructie is
deze demping te hoog en zijn de resultaten van deze studie niet geldig.
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7. Conclusies
Voorgaande leidt tot de volgende conclusies:
- Op basis van de beschikbare metingen wordt geconcludeerd dat wanneer er geen

maatregelen worden genomen om dit te voorkomen hinder door trillingen in nieuw te
bouwen woningen langs de spoortunnel kan optreden.

- Wanneer bij het ontwerp van de constructie bepaalde eigenfrequenties vermeden
worden kunnen de trillingen zodanig beperkt worden dat ze, conform de betreffende
SBR-richtlijn, niet als hinderlijk worden ervaren. In hoofdstuk 5 is voor een aantal
situaties een vloerconstructie bepaald die aan deze voorwaarden voldoet. Voor
afwijkende situaties kan door de constructeur van het gebouw analoog aan de hier
gevolgde berekeningswijze een vloer bepaald worden.

- Het volledig voorkomen van trillingen in de woningen is alleen mogelijk wanneer het
vastgoed op trillingsdempers, die de juiste frequenties afveren, wordt geplaatst.

- Omdat de gebruikte metingen zijn verkregen op een andere locatie is sprake van enige
onzekerheid in de resultaten. Deze onzekerheid kan indien gewenst verminderd worden
door het doen van metingen op locatie of door het verhogen van de marge in de
stijfheid van de constructie. De bouwers of kopers kunnen hier, op basis van een risico-
inschatting, voor kiezen.

- Er is rekening gehouden met een verhoging van de snelheid van de treinen. Tevens is
rekening gehouden met de ingebruikname van de sporen aan de westzijde, doordat de
meetgegevens aan de in gebruik zijnde oostzijde van de tunnel, ook voor de westzijde
zijn gebruikt.

- Eventuele intensivering van het treinverkeer in de toekomst heeft invloed op de SBR-
toets. Wanneer het aantal treinen, door wijzigingen in de dienstregeling, toeneemt, is
het mogelijk dat Vper de streefwaarde van 0,05 overschrijdt.

8. Aandachtspunten voor nader onderzoek
In dit onderzoek zijn de te verwachten trillingen op de locatie van toekomstig vastgoed
langs de spoortunnel in Delft bepaald op basis van metingen in de Phoenixstraat.
Wanneer een bouwer of koper de risico’s op trillingshinder verder wil beperken wordt
aanbevolen om de adviezen aan te scherpen door middel van het doen van metingen ter
plekke van toekomstig vastgoed. ABT adviseert bij het opzetten van onderzoek rekening
te houden met de volgende punten:
- Voorafgaand aan het uitvoeren van metingen moet bepaald worden op welke wijze de

metingen in berekeningen zullen worden verwerkt. De verkregen meetsignalen dienen
geschikt te zijn voor de gekozen berekeningsmethodiek.

- Metingen uitvoeren op de locatie van de uitgegeven kavels, op enkele verschillende
afstanden van de tunnel.

- Metingen uitvoeren op tijdstippen dat weinig verstoring door andere trillingsbronnen te
verwachten is.

- Ervoor zorgdragen dat de metingen gerelateerd kunnen worden aan treinen door het
bij Prorail opvragen van de daadwerkelijke passeertijden van de treinen tijdens de
metingen.

- Trillingen die hinder kunnen geven worden veroorzaakt door doorgaande en halterende
intercity’s en mogelijk door goederentreinen. De metingen moeten deze typen treinen
omvatten.

- Minimaal uitvoeren van metingen op maaiveldniveau. Wanneer ook op paalpuntniveau
wordt gemeten biedt dit mogelijkheden om ook de paalfundering in de
trillingsberekeningen te betrekken en kunnen nog nauwkeuriger resultaten worden
verkregen.
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BerekeningsresultatenBijlage 1

- veff in drie richtingen bij demping 5%
- veff in z-richting bij demping 4% en 8%
- In- en uitvoer berekening eigenfrequentie voor enkele vloeren
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 Project: Trillingsadvies spoorzone Delft
 Opdrachtgever: Ontwikkelingsbedrijf Spoorzone Delft
 Onderwerp: Berekening vloeropties

Projectcode: 15317
Referentie: scf

Betonvloer enkelvelds

Gegevens

Vloeroverspanning m 4 6 8
Eigen gewicht kg/m3 2500 2500 2500
E-modulus (C30/37) N/m2 3,6E+10 3,5E+10 2,2E+10
Vloerdikte m 0,14 0,26 0,45

Vloerlast per meter

eigen gewicht 350 650 1125
afwerking 50 mm zandcement 100 100 100
plafond 20 20 20
binnenwanden 50 50 50
permanent aanwezige vb ψ2*175 52,5 52,5 52,5

totaal kg/m2 572,5 872,5 1347,5

Resultaat

Eigenfrequentie: Hz 11,8 10,6 8,6
Streefwaarde: > 6,1 Hz

Betonvloer tweevelds

Gegevens

Vloeroverspanning m 4
Eigen gewicht kg/m3 2500
E-modulus (C30/37) N/m2 1,3E+10
Vloerdikte m 0,1

Vloerlast per meter

eigen gewicht 250
afwerking 50 mm zandcement 100
plafond 20
binnenwanden 50
permanent aanwezige vb ψ2*175 52,5

totaal kg/m2 472,5

Resultaat

Eigenfrequentie: Hz 7,3
Streefwaarde: > 6,1 Hz

File: P:\153\15317\01_Documenten ABT\Rapporten\berekening eigenfrequentie.xlsx
Blad: Blad1

Printdatum: 27-6-2017
Printtijd: 15:35 1 van 2



 Project: Trillingsadvies spoorzone Delft
 Opdrachtgever: Ontwikkelingsbedrijf Spoorzone Delft
 Onderwerp: Berekening vloeropties

Projectcode: 15317
Referentie: scf

Houten balklaag enkelvelds

Gegevens

Vloeroverspanning m 4 6
Balkhoogte m 0,17 0,245
Balkbreedte m 0,058 0,095
Hart-op-hart-afstand m 0,4 0,36
Beschot m 0,018 0,018
Eigen gewicht kg/m3 460 460
E-modulus (C18, kort) N/m2 9,E+09 9,E+09

Vloerlast per meter

eigen gewicht 20 38
afwerking 50 mm zandcement 100 100
plafond 20 20
binnenwanden 50 50
permanent aanwezige vb ψ2*175 52,5 52,5

totaal kg/m2 242,5 260,5

Resultaat

Eigenfrequentie: Hz 4,6 4,6
Streefwaarde: > 4,6 Hz; < 3,3 Hz

File: P:\153\15317\01_Documenten ABT\Rapporten\berekening eigenfrequentie.xlsx
Blad: Blad1

Printdatum: 27-6-2017
Printtijd: 15:35 2 van 2
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Gebruikte gegevensBijlage 2

ABT heeft gebruik gemaakt van informatie ontvangen van OBS:
- Kavelpaspoort van Leeuwenhoekkwartier – 09092016
- Bijlage 3 Doorsneden veld 2-3 A tm D

De volgende informatie, ontvangen van Prorail, is gebruikt:
- Bestand DTA 7 tm 23-9-2015 Delft, ontvangen d.d. 6-3-2017. Bevat gegevens

betreffende de dienstregeling en de daadwerkelijke doorkomsttijden van treinen
- 3 maal 10 hoge sampledichtheidssignalen voor drie adressen ontvangen d.d. 4-5-2017

van Witteveen en Bos
- Tijdstippen van optreden van de gebruikte signalen, ontvangen 14-6-2017 van

Witteveen en Bos

Gebruik wordt gemaakt van de volgende richtlijnen:
- Meet- en beoordelingsrichtlijn trillingen deel B: hinder voor personen in gebouwen,

uitgave SBR 2006
- F. Galanti e.a., Trillingen van vloeren, Ontwerprichtlijn, HIVOSS, 2008

Ter informatie heeft ABT de volgende informatie ontvangen van OBS en beschikbaar
vanuit project HNK en Stationshal Delft bestudeerd:
- Presentatie Trillingen SpoorZone Delft - 17 juni 2009 - E. Vlijm
- Presentatie trillingsprognose stadskantoor – 17 juni 2009 – Pim van der Male
- Presentatie trillingen vastgoed Spoorzone Plaxis 2D dynamische analyse – 4 mei 2009

– S. Slob
- Trillingsonderzoek stadskantoor Spoorzone Delft – 24 februari 2010 – S. Delfgauw
- Trillingen laagfrequent geluid toekomstig vastgoed – 24 februari 2010 – W.H.N.C. van

Erpel
- Trillingsprognose stadskantoor – 16 augustus 2010 – P. van der Male
- Overall samenvatting trillingsonderzoek tracébesluit – 27 oktober 2016 – E. Vlijm
- Aanvullend trillingsonderzoek tracébesluit nav trillingsmetingen oostelijke tunnelbuis–

27 oktober 2016- E. Vlijm
- Deelonderzoek trillingen en laagfrequent geluid – 27 oktober 2016 – J. Geerling
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Toelichting uitgevoerde berekeningenBijlage 3

In deze bijlage wordt enige specifieke technische achtergrond gegeven bij de
berekeningen en analyses die door ABT zijn uitgevoerd om van de ontvangen
meetsignalen te komen tot waarden die toetsbaar zijn volgens de SBR, bijlage B. Deze
toelichting wordt gegeven ten behoeve van trillingspecialisten die meer achtergrond
willen krijgen over de gehanteerde methodiek.

Ontvangen van Witteveen en Bos, 12 meetsignalen per gebouw per richting van 10s,
gemeten over een periode van 24 uur. Verstrekt zijn de maatgevende metingen, die
gerelateerd kunnen worden aan spoorverkeer:

                                12 x per gebouw per richting
                                10s

a(t)

       t=0                                                                                                       t=0+24h

Per adres zijn de 12 signalen gebruikt om een massa-veersysteem in trilling te brengen:

a(t)  =>                      fn = 1  -  10 Hz        =>   v(t,Tn)     (forced vibration)
                                  Tn= 0,1 – 1,0s

                                   “constructie”
                                   23 x per richting
                                   per adres

v(t,Tn) FFT        v(f,Tn)  [mm/s]

weging: vw (f,Tn) = |Hv(f)| * v(f,Tn)  [-]

vw (f,Tn) iFFT      vw (t,Tn)  gewogen  [-]

vw (t,Tn)              veff (t,Tn)  voortschrijdende [-]
                                         effectieve waarde

per signaal (10s)  veff,max (Tn) = max [ veff (t,Tn) ]   [-]

Per gebouw  vper meet (Tn) = RMS [ veff,max (Tn) ]   [-]

De eis: Vper ≤ 0,05  => (Tn) ≤ ,
, ( )




