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College van B&W van de gemeente West Betuwe 

Gemeenteraad van de gemeente West Betuwe 

Postbus 112 

4190CC Geldermalsen 

 

 

Datum:  29 april 2019 

Onderwerp:  Effectiviteit van de OTC in Tricht 

 

 

Geachte Raad, 

 

In de periode 2019 -2021 wordt invulling gegeven aan het Ontwerp Tracébesluit Spooromgeving 

Geldermalsen. Onderdeel van dit Tracébesluit is het realiseren van een OTC (Ondergrondse 

Trillingsreducerende Constructie) met een lengte van ca. 320 m. Doel van deze OTC is het reduceren 

van overlast en bouwkundige schade door trillingen a.g.v. zwaar goederenverkeer over het spoor.  

 

ProRail is voornemens om na realisatie van de OTC een opleveringstoets uit te voeren. De resultaten 

van deze toets zullen worden vergeleken met de eerdere meetdata. Op deze wijze kan de impact van 

de OTC worden bepaald. Deze opleveringstoets zal worden uitgevoerd met versnellingsmeters, zoals 

is voorgeschreven in de SBR 2010 richtlijn.  

 

In de periode november 2018 tot oktober 2019 in Tricht is in opdracht van Univé op een aantal 

plaatsen continue gemeten met zogenaamde 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. Hiermee worden 

niet alleen trillingen, maar ook golfbewegingen in kaart gebracht. Het zijn met name deze 

golfbewegingen die op langere termijn structurele schade kunnen toebrengen aan woningen en 

andere bouwwerken. Deze golven zijn vooral funest als de golflengte 1 tot 2 maal de lengte van het 

gebouw is. In dat geval wordt één kant van het gebouw omhoog getild, terwijl de andere kant naar 

beneden wordt getrokken. Door het gebruik van tiltmeters wordt een breder en beter beeld 

gekregen van de impact van trillingen op de structurele integriteit van woningen.  

 

In haar kamerbrief van 23 april 2018 (kst-29984-765; bijgevoegd) geeft de staatssecretaris van 

Infrastructuur en Waterstaat aan dat er op dit moment nog veel onduidelijkheden zijn met 

betrekking tot de trillingsproblematiek als gevolg van spoortrillingen. In het actieplan 

beleidsintensivering trillingen kiest de staatssecretaris voor een drietal sporen:  

- onderzoek en kennisontwikkeling, 

- instrumentarium verbeteren en  

- korte termijn acties. 
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In dat verband heeft TrilvrijTricht het volgende verzoek ingediend bij de staatssecretaris (zie ook 

bijgaande brief van 12 februari 2019):  

 

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? 

 

Ons voorstel is door het ministerie besproken met ProRail en uiteindelijk afgewezen (zie bijgaande 

brief van het ministerie van 20 maart 2019). In deze brief wordt onder andere aangegeven dat: 

- het effect van rotaties geen onderdeel is van de opleveringstoets; 

- er geen relatie is aangetoond tussen het effect van rotaties en hinder en dat tiltmetingen daarom 

niet worden opgenomen in de innovatieagenda; 

- eigenaren van woningen met schade als gevolg van trillingen wel in toenemende mate wijzen op 

het belang van tiltmetingen; 

- een en ander aanleiding is geweest om het huidige schadeprotocol te evalueren en daarbij ook 

de toegevoegde waarde van tiltmetingen mee te nemen. 

 

Wat betekent dit voor Tricht? 

Ik ben er van overtuigd dat het meten van rotaties uiteindelijk wel zal worden opgenomen in het 

schadeprotocol. De eerste stap hiertoe is het ter discussie stellen van het huidige schadeprotocol 

door het ministerie. Daarnaast zijn er andere gemeenten die actie ondernemen richting ProRail in 

verband met schade. Zo zetten de gemeenten Gilze en Rijen, Oosterhout en Dorst hun plannen door 

voor een proefproces over schade door treintrillingen (voor verdere informatie zie bijgevoegde links). 

 

Voor Tricht is dit echter te laat aangezien de OTC in het najaar van 2019 zal worden gerealiseerd. Om 

de effectiviteit van de OTC te kunnen bepalen is het noodzakelijk om een nulmeting uit te voeren 

voor het plaatsen van de OTC.  

 

Voorstel TrilvrijTricht 

Om de effectiviteit van de OTC te bepalen willen wij zo snel mogelijk metingen laten uitvoeren met 

tiltmeters door StabiAlert (https://www.stabialert.nl/nl/). StabiAlert heeft ook de eerder genoemde 

metingen uitgevoerd voor Univé.  

 

Wij denken aan een meetopstelling met een drietal sensoren, waarvan twee aan de oostzijde van het 

spoor en één aan de westzijde van het spoor. De sensor aan de westzijde kan antwoord geven op de 

vraag wat de OTC betekent voor de huizen aan de oostzijde van het spoor (reflectie effect). ProRail 

heeft aangegeven dat zij geen effect verwachten, maar kan dit niet garanderen. Met de beide 

sensoren aan de oostzijde van het spoor kunnen niet alleen de trillingen en rotaties worden 

vastgelegd, maar kan ook de golflengte worden bepaald.  

 

De kosten voor een dergelijke meting over een periode van één jaar met een drietal sensoren 

bedragen ca. € 20.000,-- .  
  

https://www.stabialert.nl/nl/
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Verzoek TrilvrijTricht 

Wij verzoeken de gemeente ons te ondersteunen bij het uitvoeren van metingen die noodzakelijk zijn 

om de effectiviteit van de OTC te bepalen en om zo antwoord te krijgen op de volgende prangende  

vragen van de inwoners van Tricht: 

 

1. Wat is het trillingsreducerend effect van de OTC voor de woningen achter de OTC? 

2. In hoeverre is er sprake van een toename van de trillingsoverlast bij de woningen aan de 

westzijde van het spoor als gevolg van het reflectie effect? 

3. Wat is het effect van de nieuw aan te brengen onderdoorgang in de Nieuwsteeg, aangezien de 

funderingspalen van dit kunstwerk veel verder de grond in gaan dan de OTC? 

 

Hierbij verwijs ik ook naar de motie van de Gemeenteraad van Geldermalsen bij het Totaalplan 

Geldermalsen-Tricht van 1 juli 2015 (bijgevoegd). 

  
Wij willen graag ons verzoek nader toelichten en met u in overleg over de wijze waarop de gemeente 
West Betuwe ons hierbij kan ondersteunen.  
 
Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet. 

 

 

Met vriendelijke groet 

 

 

 

Jan van Noord       

Nieuwsteeg 23       

4196 AK Tricht        

0653 288 360 

 

Bijlagen: 

 

a) Kamerbrief van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat van 23 april 2018  

(kst-29984-765) 

b) Brief aan van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat van 12 februari 2019 

c) Reactie van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat van 20 maart 2019 

d) Motie bij Totaalplan spoortraject Geldermalsen-Tricht 

e) Informatie over het proefproces van de gemeenten Gilze en Rijen, Oosterhout en Dorst over 

schade door treintrillingen 

 

https://www.bndestem.nl/oosterhout/gemeenten-zetten-proefproces-treintrillingen-

door~aeec8c3b/ 

 

https://www.bndestem.nl/oosterhout/proefproces-over-schade-br-door-treintrillingen-in-rijen-

dorst-en-oisterwijk~a492422b/ 

 

 

  

 

https://www.bndestem.nl/oosterhout/gemeenten-zetten-proefproces-treintrillingen-door~aeec8c3b/
https://www.bndestem.nl/oosterhout/gemeenten-zetten-proefproces-treintrillingen-door~aeec8c3b/
https://www.bndestem.nl/oosterhout/proefproces-over-schade-br-door-treintrillingen-in-rijen-dorst-en-oisterwijk~a492422b/
https://www.bndestem.nl/oosterhout/proefproces-over-schade-br-door-treintrillingen-in-rijen-dorst-en-oisterwijk~a492422b/

