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De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat 
Mevrouw S. van Veldhoven-van der Meer 
Postbus 20901 
2500 EX  Den Haag 
 
 
Datum:  12 februari 2019 
Kenmerk: 20190212_TrilvrijTricht 
Onderwerp: Trillingsonderzoek OTC 
 
 
Geachte mevrouw Van Veldhoven, 
 
In uw kamerbrief van 23 april 2018 (kst-29984-765) geeft u aan dat er op dit moment nog veel 
onduidelijkheden zijn met betrekking tot de trillingsproblematiek als gevolg van spoortrillingen. 
ProRail heeft daarom van u de opdracht gekregen deze problematiek beter in kaart te brengen, ten 
behoeve van de ontwikkeling van een robuust beleidskader voor trillingen. Daarnaast heeft u het 
RIVM opdracht gegeven voor de bouw van een uniforme rekenmethodiek om trillingen door 
spoorverkeer te voorspellen. 
 

Tevens geeft u in uw brief aan hierbij te willen samenwerken met ProRail, de vervoerders en andere 
stakeholders. Als bewoners van Tricht beschouwen wij ons als stakeholders en doen u het volgende 
voorstel. 
 
In het najaar van 2019 wordt in Tricht langs een deel van het spoor een Ondergrondse 
Trillingswerende Constructie (OTC) aangebracht. Het doel van deze OTC is de trillingsoverlast en 
bouwkundige schade als gevolg van trillingen door het zware goederenverkeer, te beperken.  
 
Het trillingsdempende effect van een dergelijke OTC is in 2015 in opdracht van ProRail doorgerekend 
door Railinfra Solutions. Daarbij werd wel aangegeven dat het hierbij om modellen gaat en dat de 
werkelijke effecten pas na realisatie van de OTC kunnen worden vastgesteld.  
 
Om het daadwerkelijke effect van deze OTC te kunnen bepalen stellen wij voor om gedurende enige 
maanden voorafgaand  aan het plaatsen van de OTC trillingsmetingen te doen. Door deze metingen 
te herhalen na het plaatsen van de OTC is het mogelijk om het effect van de OTC op de trillingen te 
bepalen.  
 
Voorgesteld wordt om hierbij gebruik te maken van meer geavanceerde meters dan is 
voorgeschreven in de SBR 2010 richtlijn. In de periode november 2018 tot oktober 2019 is in Tricht 
op een aantal plaatsen continue gemeten met tiltmeters. Deze meters meten de x, y en z trilling 
volgens de SBR 2010 richtlijn, maar meten ook de rotatie (tilt) in de x en y richting. Dergelijke 
metingen zijn echter niet uitgevoerd op de locatie van de toekomstige OTC.  
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De meetdata uit het eerdere onderzoek laten zien dat een groot aantal treinpassages golven 
voortbrengt met een frequentie tussen 3 Hz en 4 Hz. Daarbij duren de rotaties van enkele seconden 
tot 90 seconden. Bij metingen volgens de SBR 2010 richtlijn worden deze rotaties niet meegenomen, 
terwijl ze wel grote invloed kunnen hebben op de constructie van de woningen langs het spoor.  
 
Naar aanleiding van het bovenstaande vragen wij u: 
 
Is het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereid een onderzoek met tiltmeters voor het 
bepalen van de effectiviteit van de toekomstige OTC in Tricht mee te nemen in het actieplan 
beleidsintensivering trillingen? 
 
Uiteraard zijn wij graag bereid ons verzoek nader toe te lichten en onze medewerking te verlenen 
aan de uitvoering van het onderzoek. 
 
Wij zijn ervan overtuigd dat een dergelijke analyse niet alleen antwoord geeft op een aantal 
prangende vragen in Tricht, maar dat het ook een waardevolle bijdrage kan leveren aan de 
kennisontwikkeling op het gebied van trillingen.  
 
Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet. 
 
 
Hoogachtend 
 
Namens TrilvrijTricht 
 
 
 
 
J. van Noord       
Nieuwsteeg 23       
4196 AK Tricht        
 
 
 

 
  

 
 

 
 
  

 


