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SAMENVATTING 

 

Witteveen+Bos en D2S International hebben in opdracht van ProRail een meetprogramma uitgevoerd om 

het effect van het vervangen van een overweg van het type Harmelen met een overweg van het type STRAIL 

op spoortrillingen te bepalen. De locatie van de praktijkproef is een overweg over het spoor bij de 

Spoorstraat/Wethouder van Dijklaan te Dorst. Tijdens de werkzaamheden is de overweg vervangen, zijn de 

ES-lassen aan weerszijden van de overweg vernieuwd en is een deel van het spoor onderstopt. 

 

Het effect van het totaal pakket van werkzaamheden is met een aantal korte metingen en een langdurige 

meting bepaald. Uit de analyses blijkt dat de combinatie van de maatregelen een gunstig effect heeft op de 

trillingsniveaus. De trillingsniveaus zijn afgenomen met 75 % in de verticale richting voor de TRAXX+ICRmh 

combinaties op de meetpunten vlak langs de overweg. Dit rapport bevat een analyse van de resultaten van 

deze metingen. 

 

 

1.1 Continue meting 

 

Tijdens de gehele meetcampagne is op één vast punt (hoekpunt woning nabij overweg) een continue 

meting uitgevoerd met een looptijd van 15 maanden. Uit de resultaten van de continue metingen blijkt een 

duidelijke afname in trillingsniveaus na de ombouw. Duidelijk wordt ook uit deze resultaten dat de hoogste 

niveaus zowel voor als na de ombouw veroorzaakt worden door de TRAXX+ICRmh combinatie. Het verschil 

in amplitude tussen dit treintype en andere treintypes is echter wel kleiner na de ombouw. Verder is in de 

resultaten van de continue meting een verhoging van de niveaus te zien in de periode direct na de ombouw 

tot ongeveer half oktober 2021. Dit effect komt terug in de piekniveaus van de sprinters en verschillende 

intercity combinaties (maar niet in de TRAXX+ICRmh combinatie), hier is echter geen oorzaak van gevonden. 

 

 

1.2 Korte metingen 

 

Beschrijving metingen 

Per korte meting zijn in totaal voor iedere rijrichting meer dan 10 passages per treintype geanalyseerd. 

Hierbij is per rijrichting en treintype een energetisch gemiddelde en het invoegverlies bepaald. Er zijn twee 

metingen voor de ombouw geweest, vanwege het uitstellen van de werkzaamheden en de lange periode 

ertussen. Er zijn kleine verschillen te zien tussen de metingen in januari en de metingen in mei, vlak voor de 

werkzaamheden. Deze verschillen kunnen verklaard worden door variatie in temperatuur en vochtigheid en 

de effecten daarvan op de bodem en de spoorconstructie. 

 

Er zijn op drie momenten na de werkzaamheden metingen uitgevoerd, direct na de ombouw, 6 maanden na 

de ombouw en 1 jaar na de ombouw. De metingen voor en na de werkzaamheden zijn met elkaar 

vergeleken, uitgedrukt in een invoegverlies volgens het RIVAS-protocol1. Dit invoegverlies is zodanig 

geformuleerd dat een negatieve waarde voor het invoegverlies overeenkomt met een reductie van trillingen 

in de situatie na de werkzaamheden. Dit verlies is uitgedrukt in decibel, een logaritmische schaal. Ten 

behoeve van de leesbaarheid is de reductie van trillingen ook aangegeven in percentages. Deze zijn 

 

1  In het nieuwe meetprotocol van ProRail wordt een zelfde aanpak voorgesteld. 
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berekend door de trillingsniveaus (in mm/s) op 25 mei 2021 (direct voor de ombouw) te vergelijken met de 

resultaten op 28 juni 2021 (direct na de ombouw) en op 31 mei 2022 (1 jaar na de ombouw)1.  

 

De metingen laten een duidelijk invoegverlies zien bij vergelijking van de situatie voor en na de 

werkzaamheden, waarbij de waardes verschillen per richting en treintype en per frequentieband, en kan 

oplopen tot een invoegverlies van -15 dB. De grootste reductie van trillingen is te zien bij de intercity treinen 

van het type TRAXX+ICRmh. De resultaten van de metingen in de raai van de overweg laten duidelijk een 

afname van trillingsniveau met afstand zien. Dit effect is groter voor de hogere frequenties. Dit komt overeen 

met de verwachtingen dat hogere frequenties (vanaf ongeveer 31,5 Hz) beter gedempt worden door de 

ondergrond.  

 

Resultaten en conclusies 

Er kan worden geconcludeerd dat het vervangen van de overweg in combinatie met de andere 

werkzaamheden tot een grote reductie van de trillingen heeft geleid. De grootste reductie van trillingen 

wordt gezien bij de passages van de TRAXX+ICRmh combinaties, het treintype dat zowel voor als na de 

ombouw verantwoordelijk is voor de hoogste trillingsniveaus. De gehaalde reductie voor deze combinatie is 

ruim 50 % voor de horizontale richtingen en tot wel 75 % voor de verticale richting voor de meetpunten 

vlakbij het spoor. Op grotere afstand van het spoor heeft de ombouw geleid tot een reductie van ruim 25 % 

voor de horizontale richtingen en van bijna 50 % voor verticale richting. Hierbij moet wel worden opgemerkt 

dat deze reductie van trillingen niet enkel toe te schrijven is aan het vervangen van het type overweg, maar 

aan het totale pakket aan maatregelen. De resultaten geven het sterke vermoeden dat er voorafgaand aan 

de werkzaamheden een onvolkomenheid aanwezig was, zoals bijvoorbeeld een defecte las.  

 

Ook voor de andere treintypes heeft het complete pakket van maatregelen geleid tot een reductie van 

trillingen. Voor de sprinters wordt een afname gemeten van ruim 50 % van de trillingsniveaus in de x- en z- 

richting2 direct naast de overweg (meetpunt 1 en 2). In de y-richting is de gemeten afname een stuk lager, 

maar de gemeten trillingsniveaus in de y-richting zijn laag in vergelijking met de andere twee richtingen. 

Voor de goederentreinen is een reductie van rond de 35 % gemeten voor de verticale richting. Ook hier is 

een verschil is in afname van trillingen te zien tussen de horizontale richtingen, met een reductie van 

ongeveer 40 % in de x-richting en 5 % - 40 % in de y-richting. Hierbij is het trillingsniveau in beide 

horizontale richtingen vergelijkbaar na de maatregelen. 

 

 

1.3 Effect van onderstoppen 

 

Een deel van het traject nabij de overweg en de meetpunten is onderstopt. Het effect van onderstoppen zou 

naar voren moeten komen uit het vergelijken van spoor 2 (DI) op meetpunt 5 met meetpunt 6, beide na de 

werkzaamheden, of door de verschillen van spoor 2 (DI) op meetpunt 5 voor en na de werkzaamheden. Bij 

deze vergelijkingen is een kleine toename van trillingen na de werkzaamheden te zien voor frequenties 

boven de 40 Hz. Deze toename heeft echter dezelfde orde van grootte als de verschillen tussen de eerste 

twee korte metingen voor de werkzaamheden. Alles bij elkaar lijkt het onderstoppen weinig invloed te 

hebben op de trillingsniveaus.  

 

 

 

1  Er is gekozen om de resultaten van 30 november 2021 weg te laten uit deze beschouwing, aangezien (1) dit in een ander 

jaargetijde gemeten is en weersomstandigheden invloed kunnen hebben en (2) er afwijkende resultaten te zien zijn in deze 

periode waar niet direct een verklaring voor gevonden is. 

2  Waarbij de x-richting gedefinieerd is als de richting loodrecht op het spoor en de y-richting in de langs richting van het spoor. 
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INLEIDING 

 

Als onderdeel van de innovatieagenda bronaanpak spoortrillingen [ref. 1] voert ProRail praktijkproeven uit 

met een aantal trillingsreducerende maatregelen. Het vervangen van overwegen van het type Harmelen met 

het type STRAIL is een van deze maatregelen. ProRail heeft in Dorst een bestaande overweg van het type 

Harmelen vervangen door een overweg van het type STRAIL en een meetplan opgesteld om het effect van 

deze ombouw op trillingen in de omgeving te bepalen. 

 

De meetcampagne bestaat uit twee verschillende onderdelen: 

- meerdere ‘korte metingen’ voor en na de ombouw, tegelijkertijd op meerdere meetpunten en afstanden 

tot het spoor, om het maatregeleffect zo goed mogelijk in beeld te brengen; 

- een ‘continue meting’ op één meetpunt gedurende een jaar om het verloop van het effect op lange 

termijn van de maatregel te bepalen. 

 

D2S International heeft namens Witteveen+Bos de meetcampagne uitgevoerd. Voorliggend rapport 

beschrijft de resultaten van deze meetcampagne. Hierbij wordt ingegaan op de resultaten van de korte 

metingen en de continue meting, waarbij onder andere een overzicht van evolutie van de gemeten 

trillingsniveaus gegeven wordt. 

 

Leeswijzer 

In hoofdstuk 3 worden de uitgangspunten van het meetonderzoek en de uitzetting van de meetopstelling 

gegeven. In hoofdstuk 4 worden de resultaten van de continue meting. In hoofdstuk 5 wordt een 

samenvatting gegeven van de meetresultaten van de korte metingen, deze worden besproken aan de hand 

van de frequentiespectra en het invoegverlies. Hierbij wordt ook kort wordt stilgestaan bij het effect van de 

overige werkzaamheden zoals onderstoppen van het spoor. In hoofdstuk 6 wordt er een beschouwing 

gegeven van gecombineerde effecten die te zien zijn in meerdere metingen, waarbij ingegaan wordt op de 

onderlinge samenhang. 

 

In hoofdstuk 7 wordt afgesloten met de conclusies. In de bijlagen zijn het monitoringsplan, een beschouwing 

van de ondergrond en de complete meetrapporten van D2S International te vinden.  
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UITGANGSPUNTEN 

 

 

3.1 STRAIL 

 

Een overweg van het type Harmelen bestaat uit een betonplaat met ingegoten spoorstaven. Uit eerdere 

onderzoeken langs de Brabantroute blijkt dat dit type overweg tot hogere trillingsniveaus leidt dan de 

normale baanconstructie. Samen met de TRAXX-ICRmh combinatie leidt dit tot meer hinder. 

Een overweg van het type STRAIL bestaat uit massief rubberen platen die door spanstangen met elkaar 

verbonden worden. Afhankelijk van het type verkeer en de wegbelasting kan voor verschillende types STRAIL 

overgangen worden gekozen. 

 

 

3.2 Locatie praktijkproef 

 

In afbeelding 3.1 staat een overzicht van de locatie van de praktijkproef in Dorst en de punten waarop 

gemeten is. De locatie bevindt zich bij de overweg van de Spoorstraat/Wethouder van Dijklaan in Dorst, op 

de zowel door goederentreinen als passagierstreinen intensief bereden Brabantroute.  

 

De ondiepe ondergrond op de meetlocatie is vermoedelijk zand, al is er op één van de sonderingen in de 

nabije omgeving (DinoLoket) een kleipakket te zien. De locatie van de afwijkende sondering is aan de 

noordzijde van het spoor, de andere kant van het spoor ten opzichte van de meetlocaties. Het is onbekend 

hoe de situatie ter plaatse van de overgang en de meetlocaties is, want een sondering precies op de locatie 

van de overgang is niet beschikbaar. Meer informatie over de ondergrond is te zien in Bijlage II. 

 

 

3.3 Uitvoering meting 

 

Alle meetlocaties bevinden zich aan de zuidzijde van het spoor. In het ‘Monitoringsplan Trillingen overweg 

Dorst’ van WeBoost Data, referentie WBD1916, versie 0.3, 3 november 2020 (hierna: het monitoringsplan) en 

het meetrapport van D2S International, beide te vinden in de bijlagen, wordt de aanpak van de metingen in 

detail beschreven. De naamgeving van de meetpunten in afbeelding 3.1 wijkt af van de naamgeving van 

punt 5 t/m 9 in het monitoringsplan.  

 

Het meetprogramma bestaat uit twee componenten: 

- vergelijkingsmetingen: meerdere metingen van 1 dag op meerdere meetpunten en afstanden tot het 

spoor tegelijkertijd om het maatregeleffect zo goed mogelijk in beeld te brengen. De korte metingen 

worden uitgevoerd net voor en net na de ombouw van de overweg, 6 maanden na de ombouw en een 

jaar na de ombouw; 

- één continue meting op één meetpunt gedurende 1 jaar om het verloop van het effect op lange termijn 

van de maatregel te bepalen. 

 

De vergelijkingsmetingen volgen de aanpak voor het bepalen van het trillingsreducerend effect van 

maatregelen zoals volgend uit het RIVAS-project [ref. 3]. Het frequentieafhankelijke effect (het invoegverlies 

of insertion loss ‘IL’) ∆𝐿𝑣(𝑓) wordt daarbij bepaald door een vergelijking tussen de voor- en na situaties op de 

testsectie: 
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∆𝐿𝑣(𝑓) = ∆𝐿𝑣
𝑛𝑎(𝑓) − ∆𝐿𝑣

𝑣𝑜𝑜𝑟(𝑓) 

Hierbij wordt dus procedure 2 uit het meetprotocol van het RIVAS-project toegepast. Idealiter wordt er ook 

in een referentiesectie gemeten (conform protocol 1), maar dit zou betekenen dat er twee overwegen op 

korte afstand van elkaar vergeleken moeten worden, waarbij slechts een van deze overwegen omgebouwd 

wordt. Vanwege praktische overwegingen is de keuze voor protocol 2 gemaakt. Meer details over de 

dataverwerking en de berekening van het invoegverlies zijn te vinden in Bijlage III. In afbeelding 3.2 is te zien 

welke tekenafspraak is gehanteerd voor de verschillende richtingen, waarbij de x- en y-richting de 

horizontale richtingen zijn en de z-richting de verticale richting van de trillingen. 

 

 

Afbeelding 3.1 Locatie van de meetpunten en de aangepaste overweg 
 

 
 

 

Afbeelding 3.2 Tekenafspraak voor positionering sensoren ten opzichte van het spoor 
 

 
 

 

3.4 Planning van metingen en werkzaamheden 

 

De korte metingen zijn uitgevoerd op de volgende dagen: 

- dinsdag 26 januari 2021: voor de ombouw; 

- dinsdag 25 mei 2021: voor de ombouw; 
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- maandag 28 juni 2021: na de ombouw; 

- dinsdag 30 november 2021: 6 maanden na de ombouw; 

- dinsdag 31 mei 2022: 12 maanden na de ombouw. 

 

De continue meting is uitgevoerd van 25 januari 2021 tot 31 mei 2022, in totaal 15 maanden. 

 

De ombouw werd uitgevoerd van 29 tot 31 mei 2021. In tabel 3.1 is een overzicht van alle werkzaamheden 

gedurende deze ombouw te zien. Tijdens de werkzaamheden zijn ook 8 ES lassen vernieuwd, vier ES lassen 

per spoor aan beide zijden van de overweg, en is het spoor is onderstopt. In de nacht van 3 op 4 juni 2021 is 

ter plaatse van 2 van de nieuwe ES lassen handmatig onderstopt om een blinde vering te verhelpen.  

 

De reden van de dubbele meting voor de ombouw en de tijdsduur van de continue meting is het uitstellen 

van de ombouw eind januari 2021 vanwege onvoorziene slechte weersomstandigheden. Vanwege de lange 

tijdsduur (4 maanden) tussen de eerste meting en de daadwerkelijke ombouw, is ervoor gekozen om een 

extra korte meting uit te voeren net voor de ombouw. Hiermee worden variaties ten gevolge van externe 

factoren, zoals bijvoorbeeld de toestand van de ondergrond of de spoorconstructie door verschil in 

temperatuur of vocht, zoveel mogelijk vermeden. 

 

 

Tabel 3.1 Overzicht van werkzaamheden tijdens de ombouw in 2021 
 

Maatregel/ingreep Datum Kilometrering Spoornummer 

vervangen overweg door STRAIL 29 - 31 mei 6.327 - 6.339 DI (spoor 2) 

vervangen overweg door STRAIL 29 - 31 mei 6.327 - 6.339 AI (spoor 1) 

vernieuwen en verplaatsen ES lassen 29 - 31 mei   

vernieuwen en verplaatsen ES lassen 29 - 31 mei   

onderstoppen spoor 29 - 31 mei 6.253 - 6.430 DI (spoor 2) 

onderstoppen spoor 29 - 31 mei 6.234 - 6.377 AI (spoor 1) 

handmatig onderstoppen van 2 ES lassen 3 - 4 juni   
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CONTINUE METING 

 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van de continue meting uitgevoerd door D2S International 

beschouwd en samengevat. Het meetrapport met de uitwerking van de resultaten van deze metingen is te 

vinden in Bijlage IV. In hoofdstuk 6 wordt er op een aantal effecten kort terug gekomen in de 

overkoepelende beschouwing van gecombineerde effecten om de samenhang te duiden. 

 

 

4.1 Meetlocatie 

 

De meetlocatie voor de continue meting betreft meetpunt P7 uit het monitoringsplan, zie ook 

afbeelding 3.1. Het meetsysteem (een Syscom MR3000C) is geplaatst in de woning op Spoorstraat 15 te 

Dorst, in de noordwestelijke hoek tegen de buitengevel. Tevens is bij deze woning de camera geplaatst. In 

afbeelding 4.1 en afbeelding 4.2 is de woning en de meetlocatie aangegeven. De afstand van de woning tot 

de overgang is ongeveer 26 m en de afstand tot het spoor iets meer dan 20 m. 

 

 

Afbeelding 4.1 Meetlocatie P7, Spoorstraat 15, locatie meting aangegeven met rode contour [bron: https://www.google.nl/maps] 
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Afbeelding 4.2 Links: camera bevestigd aan woning; Rechts: plaatsing van Syscom op vloer 
 

 
 

 

Afbeelding 4.3 Voorbeeld van een camerabeeld gebruikt voor de identificatie van treintypes 
 

 
 

 

4.2 Overzicht van de metingen 

 

In afbeelding 4.4 is een overzicht te zien van de piekniveaus per 30 seconden in mm/s, voor alle richtingen. 

Alle niveaus boven de 2 mm/s zijn verwijderd uit dit overzicht, omdat deze niet afkomstig zijn van 

treinverkeer. Uit het overzicht blijkt dat er een duidelijke daling in trillingsniveaus is na de ombouw, voor alle 

richtingen. Het moment van de ombouw is aangegeven met de groene verticale lijn. 

 

De individuele opgemeten passages zijn verder verwerkt op basis van camerabeeld en PAB-data van locaties 

van de dienstregelpunten Breda en Gilze-Rijen. Een voorbeeld van zo’n camerabeeld is te zien in 

afbeelding 4.3. In tabel 4.1 staat een overzicht van alle gemeten treinpassages die gekoppeld zijn aan de 

PAB-data. In deze tabel is terug te zien wat het aandeel van de verschillende treintypes op het totale aantal 

passages is. Hieruit blijkt dat intercity passages voor ongeveer de helft uit TRAXX-ICRmh combinaties 

bestaan. Ook is te zien dat er ongeveer een vergelijkbaar aantal sprinters en goederentreinen gemeten zijn. 

Verder kan uit deze tabel worden afgeleid dat het aantal passages van de Thalys en de VIRM te laag is om 

zinvolle conclusies uit te trekken.  
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Bij de analyse van de passages is niet iedere individuele passage geanalyseerd, maar is gekozen om per dag 

de mediaan van de Vmax-niveaus te bepalen. Deze keuze is gemaakt, aangezien individuele passages lastig te 

detecteren kunnen zijn, vooral wanneer een groot aantal passages elkaar opvolgen met een korte 

tussenperiode. Meer informatie over de data verwerking staan in Bijlage IV. Ook staat in deze bijlage een 

overzicht van alle metingen gesorteerd per treintype volgens de indeling in tabel 4.1. 

 

 

Afbeelding 4.4 Overzicht van de piekwaarden van de continue meting op P7 
 

 
 

 

Tabel 4.1 Overzicht van gemeten treinpassages 
 

Naam Types Richting Aantal Aantal/dag 

TRAXX TRAXX+ICRmh-combinaties 1 (Bd-Gz) 15309 32,2 

  2 (Gz-Bd) 15033 31,6 

Sprinter Flirt 1 15554 32,7 

  2 12219 25,7 

Goederentreinen  1 14099 29,7 

  2 13613 28,7 

IC Gemengd VIRM/DDZ/ICM 1 15316 32,2 

  2 11980 25,2 

ICM3 ICM3 1 1038 2,2 

  2 937 2,0 

VIRM VIRM 1 265 0,6 

  2 270 0,6 

Thalys Thalys 1 7 ~0 

  2 4 ~0 

overig  1 1986 4,2 
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Naam Types Richting Aantal Aantal/dag 

  2 2468 5,2 

 

 

4.3 Resultaten continue meting per treintype en spoor 
 

Uit de resultaten is af te leiden dat de pieken in de trillingsniveaus voor de ombouw voornamelijk afkomstig 

zijn uit de passages van de TRAXX+ICRmh-combinaties, na de ombouw dalen deze pieken significant. Deze 

daling is het meest uitgesproken voor dit type trein. In de volgende paragrafen staan de resultaten voor de 

drie types materieel die ook uitgelicht zijn bij de korte metingen:  

1 TRAXX+ICRmh-combinaties; 

2 sprinters; 

3 goederentreinen. 

 

Hierbij is er een onderscheid gemaakt tussen de verschillende rijrichtingen, hierbij is aangenomen dat de 

treinen in richting 1 (Breda naar Gilze-Rijen) op spoor 1 (AI) passeren en de treinen in richting 2 (Gilze-Rijen 

naar Breda) op spoor 2 (DI) rijden. Deze aanname is mede gebaseerd op de lagere trillingsniveaus gemeten 

voor richting 2, wat correspondeert met de grotere afstand. 

 

Passages TRAXX+ICRmh combinaties 

In afbeelding 4.5 en afbeelding 4.6 staan de resultaten van de continue meting voor de TRAXX+ICRmh 

combinaties. Het moment van de ombouw is duidelijk af te leiden uit deze grafieken en is aangegeven met 

de groene verticale lijn. In afbeelding 4.6 staat ook een groene stippellijn, deze wordt bij de resultaten van 

de sprinter besproken. Het is te zien dat de trillingsniveaus voor de ombouw voor spoor 1 (AI) significant 

hoger zijn dan voor spoor 2. Het verschil is te groot om alleen verklaard te worden door het verschil in 

afstand van de overweg tot de woning. Een andere verklaring kan zijn dat tijdens de werkzaamheden ook 

bijvoorbeeld een kapotte las of een blinde vering op de twee ES lassen vervangen is. Dit sluit aan bij de 

waarnemingen besproken bij afbeelding 5.5 in paragraaf 5.2. 

 

Verder zijn in afbeelding 4.5 afwijkende resultaten te zien vanaf half april 2022 tot half mei 2022. Dit wordt 

veroorzaakt door een synchronisatieprobleem tussen de PAB-data en de meetdata (trillingsmeting en 

camera) en heeft met name invloed op de resultaten van de TRAXX+ICRmh combinaties in richting 1. 

 

 

Afbeelding 4.5 Resultaten continue meting voor TRAXX+ICRmh combinatie op spoor 1 (AI) gegeven als mediaan van Vmax per dag 
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Afbeelding 4.6 Resultaten continue meting voor TRAXX+ICRmh combinatie op spoor 2 (DI) gegeven als mediaan van Vmax per dag 
 

 
 

 

Passages sprinters 

In afbeelding 4.7 en afbeelding 4.8 zijn de resultaten te zien voor de passages van de sprinters. Het moment 

van de ombouw is duidelijk te zien voor spoor 1 (richting 1, AI). Na eind mei 2021 nemen de Vmax niveaus 

duidelijk af. Voor spoor 2 (richting 2, DI) is dit niet direct af te leiden uit de resultaten. Hier kan worden ge-

concludeerd dat: 

- de trillingsniveaus in z-richting iets afnemen direct na de ombouw; 

- de trillingsniveaus in de horizontale richtingen van vergelijkbaar niveau zijn als voor de ombouw maar 

een grotere spreiding hebben; 

- na half oktober 2021 (ter plaatse van de groene stippellijn) de trillingsniveaus in alle drie de richtingen 

afnemen en vrij constant blijven tot het einde van de meetperiode. 

 

Hetzelfde effect is duidelijk terug te zien in de resultaten van de ICM3 in deze richting, waarbij het effect van 

de ombouw ook iets duidelijker te zien is. In de resultaten van IC Gemengd is zelfs een toename in Vmax te 

zien in de periode tussen de ombouw en de afname in half oktober. Deze figuren zijn in Bijlage IV te vinden. 

Hierbij kan worden opgemerkt dat het niet logisch is dat dit veroorzaakt wordt door problemen in de mon-

tage van de trillingsmeter, aangezien het effect niet terug te zien is in de metingen van de andere richting en 

van de TRAXX+ICRmh combinaties. Een verklaring voor de verhoogde trillingsniveaus in deze periode is ech-

ter niet gevonden en het is onbekend of in deze periode aanvullende werkzaamheden zijn uitgevoerd om 

bijv. schade aan het spoor te herstellen. 

 

 

Afbeelding 4.7 Resultaten continue meting voor sprinters op spoor 1 (AI) gegeven als mediaan van Vmax per dag 
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Afbeelding 4.8 Resultaten continue meting voor sprinters op spoor 2 (DI) gegeven als mediaan van Vmax per dag 
 

 
 

 

Passages goederentreinen 

In afbeelding 4.9 en afbeelding 4.10 staan de resultaten van de continue meting voor de passages van de 

goederentreinen. Hierbij valt op dat er een grotere spreiding in de mediaan van Vmax te zien is over de 

gehele meetperiode, dit kan worden verklaard door de grotere spreiding in samenstelling en materieel van 

de individuele treinen. Ook hier kan voor spoor 1 (richting 1, AI) duidelijk het moment van de ombouw 

herkend worden. Voor het andere spoor is ook te zien wanneer de ombouw heeft plaatsgevonden, deels 

door iets lagere gemiddelde niveaus, maar ook door een kleinere spreiding van de mediaan van de Vmax 

niveaus. De groene stippellijn in afbeelding 4.10 komt overeen met de stippellijn in afbeelding 4.8. Ook hier 

is een afname van de trillingsniveaus te zien na dit moment rond half oktober, maar het verschil is minder 

nadrukkelijk aanwezig als in de resultaten van de sprinters. 

 

 

Afbeelding 4.9 Resultaten continue meting voor goederentreinen op spoor 1 (AI) gegeven als mediaan van Vmax per dag 
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Afbeelding 4.10 Resultaten continue meting voor goederentreinen op spoor 2 (DI) gegeven als mediaan van Vmax per dag 
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5  

 

 

 

 

RESULTATEN KORTE METINGEN IN MEETRAAI 

 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van de korte metingen uitgevoerd door D2S International beschouwd 

en samengevat. Het meetrapport met de uitwerking van de resultaten van deze metingen is te vinden in 

Bijlagen III. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen drie verschillende types materieel:  

1 TRAXX+ICRmh-combinaties; 

2 sprinters; 

3 goederentreinen. 

 

Waarbij de TRAXX+ICRmh-combinatie als eerste worden besproken, aangezien deze voor de hoogste 

trillingsniveaus zorgen rondom de overweg. 

 

Tijdens de metingen waren er ook passages van andere treintypes, maar deze zijn niet meegenomen in dit 

onderzoek, omdat het totale aantal passages van vergelijkbare treintypes laag waren. In dit hoofdstuk 

worden de meetlocaties en de werkzaamheden rondom deze locaties besproken, vervolgens worden 

resultaten van de korte metingen per treintype besproken, waarbij begonnen wordt met een bespreking van 

de resultaten voor de meetpunten in de meetraai. In hoofdstuk 6 wordt er nog kort een beschouwing 

gegeven van effecten die te zien zijn in de resultaten van de verschillende metingen zodat in gegaan wordt 

op de onderlinge samenhang. 

 

 

5.1 Locaties en werkzaamheden 

 

Meetraai 

Meetpunt 1 t/m 4 vormen samen de meetraai om de trillingen rondom de overweg te kunnen meten. De 

afstanden van de meetpunten tot de overweg staan in tabel 4.1 aangegeven. Naar verwachting zullen de 

trillingsniveaus lager zijn voor de meetpunten op grotere afstand van de overweg, vanwege de geometrische 

spreiding en de demping van de ondergrond. Hierbij worden hogere frequenties worden sterker gedempt 

door de bodem dan lagere frequenties. 

 

Tijdens de werkzaamheden is het type overweg vervangen, zijn de ES-lassen aan beide zijden van de 

overweg vervangen en is het spoor onderstopt, zie afbeelding 3.1 en tabel 3.1.  

 

 

Tabel 5.1 Afstand van meetpunten in meetraai tot overweg 
 

Meetpunt Afstand tot spoor 1 (AI) Afstand tot spoor 2 (DI) 

meetpunt 1 8 m 12 m 

meetpunt 2 16 m 20 m 

meetpunt 3 32 m 36 m 

meetpunt 4 64 m 68 m 
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Meetpunt 5 

De afstand tussen meetpunt 5 en de overweg is ongeveer 70 m. Hiermee zou de invloed van de ombouw 

weinig tot geen effect moeten hebben op de gemeten trillingsniveaus op deze locaties. Echter, behalve de 

ombouw zijn in hetzelfde weekend de ES-lassen vernieuwd en een deel van het spoor onderstopt, zie 

afbeelding 3.1 en tabel 3.1. Afbeelding 5.1 laat twee foto’s zien van meetpunt 5. De foto links laat de situatie 

zien tijdens de eerste 3 metingen, dus de twee metingen voor de ombouw en de meting direct na de 

ombouw. De foto rechts laat de situatie zien tijdens de laatste twee metingen, op 6 maanden na de ombouw 

en op 1 jaar na de ombouw. De situatie is zodanig veranderd dat de resultaten van de laatste twee korte 

metingen niet verder beschouwd zijn. 

 

Afbeelding 5.1 Foto’s van meetpunt 5, waarbij de foto links de situatie tijdens de eerste 3 metingen weergeeft en de foto rechts de 

situatie tijdens de laatste 2 metingen weergeeft 
 

 
 

Meetpunt 6 

Meetpunt 6 bevindt zich op ruim 100 m van de spoorwegovergang, waarmee wordt aangenomen dat dit 

buiten de invloed zone van de spoorwegovergang valt. Ook de afstand tussen het onderstopte deel van het 

traject en dit meetpunt is zodanig groot dat de invloed hiervan verwaarloosbaar wordt geacht. De resultaten 

in de tijd op dit meetpunt, weergegeven in afbeelding 5.2, geven een consistent beeld wat deze aanname 

ondersteunt. 

 

 

Afbeelding 5.2 Overzicht van frequentiespectra voor gemeten niveaus op meetpunt 6 in z-richting 
 

 
 

 

5.2 Bespreking van resultaten voor passages van TRAXX+ICRmh-combinatie 

 

De snelheid van sprinters en TRAXX+ICRmh-combinaties bedraagt op dit traject ongeveer 120 - 130 km/uur. 

In totaal zijn voor alle korte metingen per meetdag meer dan 10 passages per spoor meegenomen in de 

analyses. Voor elke passage is een equivalent spectrum Lv van de passage bepaald. Daarna is voor elk 
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meetpunt en elke richting het energetisch gemiddelde bepaald per tertsband. Het totaal effect van de 

maatregelen van deze combinatie leidt tot een afname van wel 75 % van de trillingsniveaus in de verticale 

richting direct naast de overweg (meetpunt 1 en 2) en van bijna 50 % op 64m van de overweg (meetpunt 4). 

 

 

5.2.1 Spectra voor en na ombouw voor TRAXX+ICRmh-combinatie 

 

In afbeelding 5.3 is het gemiddelde frequentiespectrum voor meetpunt 1 op spoor 1 (AI) te zien inclusief de 

standaarddeviatie voor de dB waarden per tertsband, de legenda geeft tevens het globale niveau van het 

gemiddelde spectrum weer. In deze figuur is te zien dat in de situatie voor de ombouw (linker afbeelding), 

de amplitude maximaal is bij 31,5 Hz. In de situatie na de ombouw is deze piek grotendeels verdwenen uit 

het spectrum en is er een reductie te zien van maximaal 15 dB in de x-richting op het gemiddelde niveau. 

Wanneer gekeken wordt naar het maximale verschil per tertsband kan dit verschil oplopen tot 20 dB. Ook in 

de andere richtingen is er een duidelijke afname te zien in trillingsniveaus voor en na de ombouw. Een 

soortgelijk beeld komt naar voren uit afbeelding 5.4. Hierin is een overzicht te zien van alle gemeten 

trillingsniveaus voor spoor 1 (AI) bij meetpunt 1 voor de TRAXX+ICRmh-combinaties. 

 

De afname in de y-richting is lager dan de afname in de x- en z-richting, wat te verklaren is door het type 

golven dat in de richting evenwijdig aan het spoor opgewekt zal worden. Deze golven zullen voornamelijk 

opgewekt worden op een ander deel van het traject en als een soort boeggolf meegaan met de trein. 

Daardoor zal het effect gemeten ter plaatse van de overweg niet primair opgewekt zijn ter plaatse van de 

overweg en zal dus ook het effect van de maatregel minder blijken uit deze meetrichting op dit meetpunt. 

 

Verder is in afbeelding 5.4 te zien wat de evolutie is van de signalen in de tijd, dit zijn de equivalente spectra 

per korte meting voor alle drie de richtingen. Er is consistentie tussen de twee metingen voor de ombouw 

(blauwe en oranje lijn). Er is ook consistentie tussen de 3 metingen na de ombouw (gele, paarse en groene 

lijn). Hierbij is een duidelijke afname van trillingsniveaus te zien tussen de 8 Hz en 63 Hz voor de metingen 

voor en na de ombouw. 

 

Verder valt op dat de metingen 6 maanden na de ombouw (op 30 november 2021) een iets afwijkend beeld 

laten zien in de horizontale richtingen vanaf ongeveer 50 Hz. Bij het vergelijken van de rest van de 

meetpunten en de andere treintypes is te zien dat de gemeten trillingsniveaus bij de korte meting 6 

maanden na de ombouw ook voor de andere meetpunten een afwijkend beeld voor de horizontale 

richtingen laten zien vanaf rond de 63 Hz. Hetzelfde effect is ook terug te zien bij de metingen op de andere 

meetpunten en de metingen van de andere treintypes, zie ook de figuren in Bijlage E van Bijlage III. Dit 

maakt het aannemelijk dat de oorzaak te vinden is bij de bron, waarbij gedacht kan worden aan een 

snelheidsbeperking, een slinger in het spoor, een kapotte dwarsligger, weersomstandigheden of inzet van 

ander materieel. Het is onbekend of er in deze periode onderhoud is uitgevoerd, wel is er in deze periode 

tijdelijk een andere dienstregeling geweest door een langdurige storing bij Gilze-Rijen - Breda.  
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Afbeelding 5.3 Equivalente spectra voor meetpunt 1 (8m) en spoor 1 (AI) voor ombouw (links) en direct na ombouw (rechts)  
 

 
 

 

Afbeelding 5.4 Overzicht van gemeten trillingsniveaus voor meetpunt 1, spoor 1 (AI) 
 

 
 

 

In afbeelding 5.5 zijn de trillingsniveaus in de z-richting te zien voor meetpunt 1 en 2 (respectievelijk boven 

en onder) voor spoor 1 en 2 (respectievelijk links en rechts). In deze afbeeldingen zijn beide metingen voor 

de ombouw weergegeven, waarbij een lichte spreiding in resultaten gezien wordt voor de twee metingen 

voor de ombouw. Deze verschillen kunnen verklaard worden met variaties in omstandigheden, zoals 

temperatuur en vochtigheid van de ondergrond. Om de afbeeldingen overzichtelijk te houden is alleen 

gekeken naar de meting direct na de ombouw. De metingen op 1 jaar na de ombouw geven een 

vergelijkbaar beeld. 

 

De afstand tussen spoor 1 (AI) en 2 (DI) is ongeveer 4 m, waardoor de afstand van spoor tot de meetpunten 

niet gelijk is, maar uit deze afbeeldingen kan wel opgemaakt worden dat de piek rond 31,5 Hz alleen vóór de 

werkzaamheden bij passages op spoor 1 (AI) gemeten worden. Ook bij de meetresultaten voor meetpunt 

5 en 6 voor dit treintype (TRAXX+ICRmh combinatie) is de piek bij 31,5 Hz niet te zien, waardoor het 

onwaarschijnlijk is dat de oorzaak trein specifiek is. 

 

Een mogelijke verklaring zou zijn dat de piek veroorzaakt wordt door bijvoorbeeld een kapotte las of een 

blinde vering op de twee ES lassen. Bij de werkzaamheden zijn namelijk ook de ES lassen aan weerszijden 

van de overgang vernieuwd en het spoor opnieuw onderstopt. Het onderstoppen van het spoor zou ook de 

oorzaak kunnen zijn van deze afname van de piek, maar dit wordt minder waarschijnlijk geacht, aangezien 

het effect lokaal op één spoor gezien wordt en de verwachting is dat de verschillen in trillingsniveaus door 

onderstoppen in grotere bandbreedte zichtbaar zullen zijn. In ieder geeft dit verschil in meetresultaten aan 

dat er een zekere spreiding in de trillingsniveaus zit, waardoor niet enkel naar het invoegverlies van spoor 1 

(AI) gekeken kan worden. In deze rapportage worden de resultaten van beide sporen beschouwd om het 

verdere effect van deze spreiding te illustreren. 
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Afbeelding 5.5 Gemiddelde spectra voor en na ombouw voor meetpunt 1 en 2 voor spoor 1 (AI) en 2 (DI) in de z-richting 
 

 
 

 

Verder zijn er in afbeelding 5.3 t/m afbeelding 5.5 twee (kleine) pieken rond de 63 Hz en de 125 Hz te zien. 

Deze pieken zijn zichtbaar in het signaal zowel voor als na de ombouw en in de meetpunten vlakbij de 

overgang en verderop. Dit suggereert dat de bron van de trillingen van deze frequentie niet voortkomen uit 

de overgang, maar uit de trein of de combinatie trein en rails.  

 

In afbeelding 5.6 is het gemiddelde frequentiespectrum inclusief standaarddeviatie van de dB waarden per 

tertsband voor meetpunt 4 op spoor 1 (AI) te zien. De afstand van dit meetpunt tot het spoor is ongeveer 

64 m. Wanneer het spectrum voor de ombouw (links) vergeleken wordt met het spectrum voor meetpunt 1 

op 8 m afstand (afbeelding 5.3, links), dan is te zien dat de amplitude van de trillingen in de x- en z-richting 

bijna 20 dB lager is. Dit is te verklaren door de demping van trillingen met afstand. Verder is de piek bij 

31,5 Hz minder aanwezig in het spectrum gemeten op 64 m afstand van het spoor.  

 

In afbeelding 5.6 is ook het gemiddelde frequentiespectrum voor de metingen direct na de ombouw en 

1 jaar na de ombouw te zien. Uit deze grafieken blijkt dat de trillingsniveaus na de ombouw lager zijn dan 

voor de ombouw, tot ongeveer 10 dB verschil.  
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Afbeelding 5.6 Equivalente spectra voor meetpunt 4 (64m) en spoor 1 voor ombouw (links), direct na ombouw (midden) en 1 jaar 

na ombouw (rechts) 
 

 
 

 

5.2.2 Invoegverlies voor TRAXX+ICRmh-combinatie  

 

De methode voor het bepalen van het invoegverlies is in paragraaf 3.3 beschreven. Met deze procedure 

komt een negatief invoegverlies dus overeen met een reductie van trillingen, dus een positief effect van de 

maatregel. De afbeeldingen uit deze paragraaf komen uit Bijlage III, waar ze in groter formaat terug te 

vinden zijn. Hierbij is het invoegverlies berekend door de metingen na de ombouw te vergelijken met de 

meting direct voor de ombouw (mei 2021). 

 

 

Afbeelding 5.7 Overzicht van invoegverlies voor TRAXX+ICRmh-combinatie voor spoor 1, gemeten op meetpunt 1 in z-richting 
 

 
 

 

Afbeelding 5.7 geeft een overzicht van het invoegverlies op de verschillende meetmomenten voor de 

TRAXX+ICRmh-combinatie voor spoor 1 op meetpunt 1. De resultaten voor de eerste twee metingen na de 

ombouw zijn vergelijkbaar. Het invoegverlies gemeten op 1 jaar na de ombouw laat iets minder reductie zien 

voor de lage frequenties tot ongeveer 4 Hz. Hierbij moet wel enige voorzichtigheid gehanteerd worden, 

aangezien dit het frequentiegebied waar de amplitudes laag zijn en de meetonzekerheid groter. De 

meetonzekerheid kan worden afgeleid uit bijvoorbeeld afbeelding 5.3 en afbeelding 5.6, waar de standaard 

deviatie aangegeven is met verticale staafjes. De combinatie van lage amplitudes met een hogere 

onzekerheid leidt tot een slechtere signaal-ruis verhouding. Ook worden de verschillen tussen twee signalen 

bij berekening van het invoegverlies relatief groter, wanneer de amplitudes van de signalen kleiner zijn.  

Hetzelfde geldt voor de betrouwbaarheid van de resultaten voor de frequenties boven de 125 Hz.  
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In afbeelding 5.8 is de evolutie van het invoegverlies te zien voor meetpunten 2 t/m 4 voor spoor 1, het 

laagste invoegverlies (dus grootste afname in trillingen) is te zien in de frequenties rond de 31,5 Hz. Voor de 

meetpunten dichter bij de overweg is de reductie van de trillingsniveaus het grootste, tot wel een 

invoegverlies van -20dB wat overeen komt met een reductie van 75 %. Wat opvalt in deze afbeeldingen is 

dat het effect van de maatregelen vrij constant zijn in de tijd. Dit houdt in dat de maatregelen na 1 jaar nog 

steeds effectief zijn. 

 

 

Afbeelding 5.8 Evolutie van het invoegverlies voor meetpunt 2 t/m 4 in de verticale richting voor spoor 1 (AI) 
 

 
 

 

In afbeelding 5.9 en afbeelding 5.10 is het invoegverlies per richting te zien voor de meetpunten 1 - 4 bij 

passages op spoor 1 (AI), waarbij in afbeelding 5.9 het invoegverlies direct na de ombouw te zien is en 

afbeelding 5.10 het invoegverlies 1 jaar na de ombouw. Overeenkomend met de hiervoor gepresenteerde 

resultaten is het laagste invoegverlies (dus grootste effect) te zien in de x- en de z-richting. Ook is de in de 

vorige paragraaf besproken piek bij 31,5 Hz duidelijk te zien in deze figuren.  

 

In afbeelding 5.11 en afbeelding 5.12 is het invoegverlies per richting te zien voor de meetpunten 1 - 4 bij 

passages op spoor 2 (DI), weer voor direct na de ombouw (afbeelding 5.11) en 1 jaar na de ombouw 

(afbeelding 5.12). Voor spoor 2 (DI) is het invoegverlies minimaal tussen de 16 en 31,5 Hz, dit komt overeen 

met een maximale effect van de maatregelen rond deze frequenties.  

 

In afbeelding 5.9 t/m afbeelding 5.12 is te zien dat de resultaten direct na de ombouw vergelijkbaar zijn met 

de resultaten 1 jaar na de ombouw voor de frequenties tussen 4 Hz en 125 Hz (dus met de hoogste 

betrouwbaarheid). De grootste verschillen zijn te zien in resultaten voor meetpunt 4, wat te verklaren kan zijn 

door de grotere afstand naar het spoor, namelijk 64 m, en de daarmee samenhangende lagere 

trillingsniveaus.  

 

In afbeelding 5.9 t/m afbeelding 5.12 is te zien dat vanaf ongeveer 31,5 Hz het invoegverlies toeneemt in alle 

richtingen en op alle locaties. Waarbij voor frequenties boven de 63 Hz het invoegverlies variabel is. Voor de 

frequenties boven de 64 Hz kan grofweg gezegd worden dat het effect van de maatregel rondom 0 is, maar 

er is hier niet direct een consequent effect te zien. In de bespreking van de spectra (afbeelding 5.3 tot en met 

afbeelding 5.6) was al opgemerkt dat er in de spectra een kleine piek rond de 63 Hz en de 125 Hz te zien 

was in de signalen voor en na de ombouw, en op de meetpunten vlakbij de overweg en verderop 

(meetpunt 5 en 6), wat suggereert dat deze pieken veroorzaakt worden door broneffecten welke niet direct 

te relateren zijn aan het type overweg. 

 

Verder is in afbeelding 5.9 t/m afbeelding 5.12 te zien dat voor alle richtingen het effect van de ombouw het 

grootste is voor het meetpunt het dichtste bij het spoor en afneemt met afstand. De relatie tussen 

invoegverlies en het meetpunt op 64 m volgt deze trend minder, wat zou kunnen komen doordat de 

trillingen die hier gemeten worden in mindere mate veroorzaakt worden door de overweg.  
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Afbeelding 5.9 Invoegverlies direct na ombouw voor TRAXX+ICRmh-combinatie op spoor 1(AI) in de x-, y-, en z-richting 
 

 
 

 

Afbeelding 5.10 Invoegverlies 1 jaar na ombouw voor TRAXX+ICRmh-combinatie op spoor 1(AI) in de x-, y-, en z-richting 
 

 
 

 

Afbeelding 5.11 Invoegverlies direct na ombouw voor TRAXX+ICRmh-combinatie op spoor 2 (DI) in x-, y- en z-richting  
 

 
 

 

Afbeelding 5.12 Invoegverlies 1 jaar na ombouw voor TRAXX+ICRmh-combinatie op spoor 2 (DI) in x-, y- en z-richting  
 

 
 

 

5.3 Bespreking van resultaten voor passages van sprinters 

 

De snelheid van de sprinters bedroeg ongeveer 120-130 km/h, vergelijkbaar met de TRAXX+ICRmh-

combinaties. Ook de gemeten spectra van de trillingen bij passages van de sprinters zijn vergelijkbaar met 
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die van de TRAXX+ICRmh-combinaties en worden hier niet verder besproken. Het totale effect van de 

maatregelen op de trillingsniveaus van de sprinters leidt tot een afname van ruim 50 % van de 

trillingsniveaus in de verticale richting direct naast de overweg (meetpunt 1 en 2). 

 

 

5.3.1 Invoegverlies op basis van passages van sprinters 

 

In afbeelding 5.13 (direct na ombouw) en afbeelding 5.14 (1 jaar na ombouw) is het invoegverlies per 

richting te zien voor de meetpunten 1 - 4 bij passages van sprinters op spoor 1 (AI). In afbeelding 5.15 

(direct na ombouw) en afbeelding 5.16 (1 jaar na ombouw) is het invoegverlies te zien voor dezelfde 

meetpunten, maar bij passages op spoor 2 (DI). Deze figuren zijn vergelijkbaar met afbeelding 5.9 t/m 

afbeelding 5.12 waar het invoegverlies voor de TRAXX+ICRmh-combinaties is gegeven. Voor nadere 

beschouwingen van de meetgegevens wordt dan ook verwezen naar de eerder paragrafen over de metingen 

voor TRAXX+ICRmh-combinaties. 

 

 

Afbeelding 5.13 Invoegverlies direct na ombouw voor passages van sprinters op spoor 1 (AI) voor de x-, y- en de z-richting 
 

 
 

 

Afbeelding 5.14 Invoegverlies 1 jaar na ombouw voor passages van sprinters op spoor 1 (AI) voor de x-, y- en de z-richting 
 

 
 

 

Afbeelding 5.15 Invoegverlies direct na ombouw voor passages van sprinters op spoor 2 (DI) voor de x-, y- en de z-richting 
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Afbeelding 5.16 Invoegverlies 1 jaar na ombouw voor passages van sprinters op spoor 2 (DI) voor de x-, y- en de z-richting 
 

 
 

 

5.4 Bespreking van resultaten voor passages van goederentreinen 

 

De snelheid van goederentreinen bedroeg ongeveer 80 - 90 km/uur. In totaal zijn voor alle drie de korte 

metingen meer dan 10 passages per spoor meegenomen in de analyses. De totale reductie van trillingen van 

goederentreinen dichtbij de overweg (gemeten in meetpunt 1 en 2) door de maatregelen ligt rond de 30 % 

tot 40 % voor de verticale richting.  

 

 

5.4.1 Spectra voor en na ombouw voor goederentreinen 

 

In afbeelding 5.17 zijn de gemeten spectra voor de trillingen bij passages door goederentreinen bij 

meetpunt 1 te zien. Aan de linkerzijde staan de spectra voor de ombouw en midden en rechts de spectra 

direct na de ombouw en 1 jaar na de ombouw. Aan de bovenzijde zijn de spectra voor spoor 1 (AI) te zien en 

onder voor spoor 2 (DI). Het is te zien dat de metingen direct na en 1 jaar na de werkzaamheden een 

vergelijkbaar beeld geven, met wat verschillen in: 

- de amplitudes voor de lage frequenties gemeten op 1 jaar na de werkzaamheden zijn iets hoger; 

- de amplitudes in de x-richting rond de 63 Hz: op 6 maanden na de werkzaamheden worden hier hogere 

trillingsniveaus gemeten. 

 

Het effect van het eerste verschil wordt alleen gezien voor meetpunt 1 en kan te maken hebben met de 

installatie van de sensor, aangezien een vergelijkbaar verschil in de meetresultaten van dit meetpunt van de 

andere treintypes terug te vinden is. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat de verschillen in amplitude bij 

deze lage frequenties klein zijn en de meetonzekerheid bij deze lage frequenties en lage amplitudes groter 

is. Het tweede verschil komt overeen met de observaties beschreven in paragraaf 5.2 en wordt gezien in alle 

metingen nabij de overweg en met name in de x-richting. Een mogelijke verklaring hiervan zal aan de 

bronkant gezocht moeten worden, maar kan niet herleid worden met de beschikbare informatie. 

 

Bij beschouwing van het spectra van een goederentrein voor de maatregelen (zie de linker grafieken in 

afbeelding 5.17) valt op dat de piek bij 31,5 Hz, zoals geobserveerd voor TRAXX+ICRmh-combinaties over 

spoor 1 (AI), niet duidelijk terug te vinden is in deze figuren. Het gemeten spectrum (met name in de z-

richting) is vrij vlak tussen de 4 Hz en 63 Hz. 

 

Wat verder opvalt in afbeelding 5.17 is de piek in de spectra na de ombouw bij ongeveer 40 Hz tot 50 Hz. De 

amplitude van de piek is niet hoger bij deze frequentie dan voor de ombouw, maar de amplitude bij de rest 

van de frequenties is afgenomen na de ombouw. Dit suggereert dat de bron van de trillingen met deze 

frequenties onafhankelijk is van het type overweg. 

 

Ook is er afbeelding 5.17 een verhoging te zien rond de 125 Hz in de situatie na de ombouw. De spectrale 

waarden rond deze piek zijn hoger in de situatie na de ombouw dan in de situatie voor de ombouw en lijkt 

dus veroorzaakt te zijn door de werkzaamheden. 
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Afbeelding 5.17 Equivalente spectra voor meetpunt 1 voor spoor 1 (boven) en spoor 2 (onder) voor ombouw (links), direct na 

ombouw (midden) en 1 jaar na ombouw (rechts) 
 

 
 

 

5.4.2 Invoegverlies op basis van passages van goederentreinen 

 

In afbeelding 5.18 is de evolutie van het invoegverlies te zien voor meetpunten 1 t/m 4 in de verticale 

richting voor spoor 1 (AI). In afbeelding 5.19 en afbeelding 5.20 is het invoegverlies direct na en 1 jaar na de 

ombouw per richting te zien voor de meetpunten 1 - 4 bij passages van goederentreinen op spoor 1 (AI). In 

afbeelding 5.21 en afbeelding 5.22 is het invoegverlies direct na en 1 jaar na de ombouw te zien voor 

dezelfde meetpunten bij passages op spoor 2 (DI). Uit deze grafieken is af te leiden dat het invoegverlies 

gemeten op 6 maanden na de ombouw iets lager ligt dan direct na de ombouw en op 1 jaar na de ombouw. 

Dit effect wordt nader besproken in Hoofdstuk 7. 

 

In deze figuren is te zien dat het invoegverlies negatief is, dus het effect van de maatregelen positief is, met 

name tussen de 8 en 63 Hz. Er wordt een reductie van trillingen gehaald tot ruim 10 dB in de verticale 

richting en tot 15 dB in de horizontale richtingen, met name in de meetpunten dichtbij de overweg. 

 

Rond de 40 Hz tot 50 Hz is het invoegverlies rond de nul, wat aansluit bij de observaties bij afbeelding 5.17. 

Verder is een positief invoegverlies (dus toename in trillingen) te zien vanaf 100 Hz. Dit sluit aan bij de 

observaties zoals gerapporteerd bij beschouwing van de spectra van de goederentreinen in de vorige 

paragraaf.  
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Afbeelding 5.18 Evolutie van het invoegverlies voor meetpunt 1 t/m 4 in de verticale richting voor spoor 1 (AI) 
 

 
 

 

Afbeelding 5.19 Invoegverlies direct na ombouw voor passages van goederentreinen op spoor 1 (AI) voor de x-, y- en de z-richting 
 

 
 

 

Afbeelding 5.20 Invoegverlies 1 jaar na ombouw voor passages van goederentreinen op spoor 1 (AI) voor de x-, y- en de z-richting 
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Afbeelding 5.21 Invoegverlies direct na ombouw voor passages van goederentreinen op spoor 2 (DI) voor de x-, y- en de z-richting 
 

 
 

 

Afbeelding 5.22 Invoegverlies 1 jaar na ombouw voor passages van goederentreinen op spoor 2 (DI) voor de x-, y- en de z-richting 
 

 
 

 

5.5 Invloed door onderstoppen  

 

Meetpunt 5 ligt op de grens van het onderstopte traject en het traject wat ongewijzigd is. In deze paragraaf 

wordt beschouwd of er een effect van het onderstoppen waargenomen is in de metingen. 

 

 

5.5.1 Passages TRAXX+ICRmh-combinaties en sprinters 

 

In afbeelding 5.23 en afbeelding 5.24 zijn de gemiddelde trillingsniveaus te zien voor meetpunt 5. Dit 

meetpunt ligt ongeveer 70 m ten oosten van de overweg. Er wordt aangenomen dat het effect van de 

passage over de overweg verwaarloosbaar is op deze afstand, wat ondersteund wordt door de kleine 

verschillen in resultaten tussen meetpunt 5 en meetpunt 6 (te zien in Bijlage III). Aangezien het verschil in 

afstand tussen de twee sporen en het meetpunt ongeveer 4 m bedraagt is er een klein verschil te 

verwachten in de amplitude van de trillingsniveaus voor spoor 1 (AI) en spoor 2 (DI). 

 

Tijdens de werkzaamheden is een deel van de sporen onderstopt, zoals aangegeven met de paarse lijnen in 

afbeelding 3.1. Ter plaatse van meetpunt 5 is spoor 2 (DI) wel onderstopt en spoor 1 (AI) niet. In 

afbeelding 5.23 en afbeelding 5.24 is een klein verschil te zien in de situatie voor en na voor spoor 2 (DI), 

waarbij de trillingsniveaus na de werkzaamheden tot ongeveer 31,5 Hz lager blijven dan in de situatie voor 

de werkzaamheden. Vanaf ongeveer 31,5 Hz is een toename in trillingsniveaus te zien, maar deze toename is 

ook in mindere mate terug te zien in de resultaten voor spoor 1 (AI). Hieruit kan worden afgeleid dat de 

verschillen niet alleen door het onderstoppen veroorzaakt worden. De resultaten van meetpunt 6 laten een 

vergelijkbaar beeld zien.  
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Afbeelding 5.23 Gemiddelde spectra op meetpunt 5 voor en na de ombouw voor spoor 1 (AI) 
 

 
 

 

Afbeelding 5.24 Gemiddelde spectra op meetpunt 5 voor en na de werkzaamheden voor spoor 2 (DI) 
 

 
 

 

5.5.2 Passages goederentreinen 

 

In afbeelding 5.25 zijn de spectra voor en na de ombouw te zien voor spoor 1 (AI) en spoor 2 (DI) voor 

meetpunt 5. Hierbij is spoor 2 (DI) dus onderstopt tijdens de werkzaamheden. Een klein verschil in toename 

van amplitude van trillingen met een frequentie van ongeveer 40 Hz tot 50 Hz kan gezien worden in deze 

afbeeldingen. Dit komt overeen met de kleine toename in trillingen die gezien is in afbeelding 5.24, voor de 

TRAXX+ICRmh combinaties. Deze toename in amplitude is echter vrij klein, dus het effect door 

onderstoppen lijkt verwaarloosd te kunnen worden. 
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Afbeelding 5.25 Equivalente spectra voor meetpunt 5 voor spoor 1 (links) en spoor 2 (rechts) voor ombouw (boven) en na 

ombouw (onder) 
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VERDERE BESCHOUWING VAN DE RESULTATEN 

 

In dit hoofdstuk wordt er terug gekomen op verschillende effecten die in de voorgaande drie hoofdstukken 

beschreven staan. Hierbij wordt ingegaan op de onderlinge samenhang van de verschillende effecten die 

gezien zijn. 

 

 

6.1 Piek in signaal bij 31,5 Hz in situatie voor werkzaamheden 

 

Bij het analyseren van de afbeeldingen in de voorgaande hoofdstukken valt op dat er bij de passages van de 

TRAXX+ICRmh combinaties op spoor 1 (AI) voor de werkzaamheden en de ombouw een duidelijke piek in 

amplitude zit bij 31,5 Hz, gemeten in de meetraai naast de overweg. Deze piek is niet terug te zien in 

passages van deze treintypes op spoor 2 (DI) en bij de meetpunten 5 en 6. Na de werkzaamheden is deze 

piek niet meer te zien in de resultaten. Deze piek bij 31,5 Hz levert een dusdanig grote bijdrage aan de Vmax 

dat ook in de resultaten van de continue meting het verschil in piekwaarden bij passages op spoor 1 en 

spoor 2 zichtbaar zijn, met name in de resultaten voor de TRAXX+ICRmh combinaties. 

 

Deze piek in amplitude komt niet terug in de spectra voor spoor 2 (DI), gemeten op dezelfde meetpunten in 

de raai van de overweg, waardoor het onwaarschijnlijk is dat dit een effect is van de maatregel om de 

overweg van het type Harmelen te vervangen door een overweg van het type STRAIL. Het lijkt het 

aannemelijk dat deze piek veroorzaakt werd door een onvolkomenheid in de rails of bijvoorbeeld een 

kapotte las of een blinde vering op de twee ES lassen, dus een lokaal effect op spoor 1, die door de 

werkzaamheden zijn verholpen. Bij de werkzaamheden zijn namelijk ook de ES lassen aan weerszijden van de 

overgang vernieuwd en het spoor opnieuw onderstopt. Interessant is dat deze piek niet terugkomt in de 

resultaten voor de goederentrein passages, wat bijvoorbeeld zou kunnen komen als de onvolkomenheid 

alleen wordt aangeslagen in combinatie met een specifieke aslast of wielafstand. 

 

 

6.2 Afwijkende niveaus na werkzaamheden 

 

Uit de analyses in de voorgaande hoofdstukken blijkt dat de meetresultaten van de korte metingen op 

6 maanden na de ombouw (op 30 november 2021) een afwijkend beeld laten zien voor meetpunten 1 t/m 4. 

Dit is met name zichtbaar in de horizontale richtingen vanaf ongeveer 50 Hz, waarbij veelal een piek rond de 

63 Hz te zien is. Een vergelijkbaar effect is te zien voor alle drie de treintypes en voor beide sporen, zie ook 

de figuren in Bijlage E van Bijlage III. Aangezien dit effect allen terug te zien is bij de meetpunten 1 t/m 4 en 

voor alle treintypes zichtbaar is, lijkt het aannemelijk dat dit veroorzaakt wordt door een oorzaak aan de kant 

van de bron, waarbij bijvoorbeeld gedacht kan worden aan een onvolkomenheid aan de overweg, een 

slinger in het spoor, een kapotte dwarsligger, weersomstandigheden, inzet van ander materieel of een 

snelheidsbeperking.  

 

Interessant is dat uit de continue metingen blijkt dat de trillingsniveaus bij de passages van de sprinters en 

de verschillende intercity’s (met uitzondering van de TRAXX-ICRmh combinaties) in de periode direct na de 

ombouw duidelijk verhoogd zijn tot ongeveer half oktober. Maar deze verhoogde niveaus zijn niet meer te 

zien op het moment van de korte meting (30 november 2021), ook zijn deze verhoogde niveaus enkel te 

zien in de resultaten voor spoor 2. Door deze beide effecten kan niet worden geconcludeerd dat er een 

directe relatie is tussen de afwijkende resultaten tijdens de korte meting en de verhoogde niveaus gezien in 
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de continue meting. Ook is het onduidelijk wat de oorzaak van deze verhoogde niveaus is. Verder is het 

onbekend of er in deze periode onderhoud is uitgevoerd, wel is bekend dat er in deze periode tijdelijk een 

andere dienstregeling geweest door een langdurige storing bij Gilze-Rijen - Breda. 

 

 

6.3 Resultaten van meetpunt 1 op 1 jaar na werkzaamheden 

 

Uit de resultaten van de korte metingen op 1 jaar na de werkzaamheden valt af te leiden dat de gemeten 

trillingsniveaus gemeten op meetpunt 1 voor de lagere frequenties (tot ongeveer 4 Hz) hoger zijn dan de 

voorgaande metingen. Dit effect wordt alleen gezien op meetpunt 1 en is zichtbaar in de resultaten van alle 

treintypes. Daarom wordt gedacht dat dit verschil te maken heeft met de installatie van de sensor. Hierbij 

moet wel opgemerkt worden dat de verschillen in amplitude klein zijn en de meetonzekerheid bij deze lage 

frequenties en lage amplitudes groter is. 

 

 

6.4 Effect van overweg op goederentreinen 

 

Bij het vergelijken van de resultaten van de goederentreinen na de ombouw komt naar voren dat de 

gemeten trillingssignalen nabij de overweg vergelijkbaar zijn met de gemeten signalen op grotere afstand 

van de overweg (bij meetpunt 5 en 6). Dit is af te leiden bij het vergelijken van de spectra uit afbeelding 6.1, 

waarin de spectra van de goederentreinen voor meetpunt 6 te zien zijn, met de spectra gepresenteerd in 

paragraaf 4.3. De spectra zijn vergelijkbaar tot ongeveer 100 Hz voor zowel spoor 1 (AI) als spoor 2 (DI) bij 

meetpunt 1 voor de situatie na de ombouw (midden en rechts in afbeelding 5.17). Op basis hiervan kan 

geconcludeerd worden dat een overweg van het type STRAIL voor goederentreinen geen toename in 

trillingen geeft ten opzichte van het doorgaande spoor voor frequenties onder de 100 Hz. Wel geeft dit type 

overweg een lichte toename in trillingen rond 125 Hz, maar de amplitude van de trillingen rond deze 

frequenties is relatief laag en trillingen dempen snel uit met de afstand, zoals verwacht voor trillingen met 

een hogere frequentie. Dit is te zien wanneer gekeken wordt naar de spectra voor meetpunt 2. 

 

 

Afbeelding 6.1 Equivalente spectra voor meetpunt 6 voor spoor 1 (boven) en spoor 2 (onder) voor ombouw (links), direct na 

ombouw (midden) en 1 jaar na ombouw (rechts) 
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CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

 

Witteveen+Bos en D2S International hebben in opdracht van ProRail een meetprogramma uitgevoerd om 

het effect van het vervangen van een overweg van het type Harmelen met een overweg van het type STRAIL 

op spoortrillingen te bepalen. De locatie van de praktijkproef is een overweg over het spoor bij de 

Spoorstraat/Wethouder van Dijklaan te Dorst. Tijdens de werkzaamheden zijn is de overweg vervangen, zijn 

de ES-lassen aan weerszijden van de overweg vernieuwd en is een deel van het spoor onderstopt. 

 

Het effect van het totaal pakket van werkzaamheden wordt met een aantal korte metingen en een 

langdurige meting bepaald. Dit rapport bevat een analyse van de resultaten van deze metingen. Op basis 

van deze analyses kan geconcludeerd worden dat het vervangen van de overweg in combinatie met de 

andere werkzaamheden tot een grote reductie van de trillingen hebben geleid.  

 

Uit de resultaten van de continue metingen blijkt een duidelijke afname in trillingsniveaus na de ombouw. 

Duidelijk wordt ook uit deze resultaten dat de hoogste niveaus zowel voor als na de ombouw veroorzaakt 

worden door de TRAXX+ICRmh combinatie. Het verschil in amplitude tussen dit treintype en andere 

treintypes is echter wel kleiner na de ombouw. Verder is in de resultaten van de continue meting een 

verhoging van de niveaus te zien in de periode direct na de ombouw tot ongeveer half oktober 2021. Dit 

effect komt terug in de piekniveaus van de sprinters en verschillende intercity combinaties (maar niet in de 

TRAXX+ICRmh combinatie), hier is echter geen oorzaak van gevonden. 

 

De grootste reductie van trillingen wordt gezien bij de passages van de TRAXX+ICRmh combinaties, het 

treintype dat zowel voor als na de ombouw verantwoordelijk is voor de hoogste trillingsniveaus. De 

gehaalde reductie voor deze combinatie is ruim 50 % voor de horizontale richtingen en tot wel 75 % voor de 

verticale richting voor de meetpunten vlakbij het spoor. Op grotere afstand van het spoor heeft de ombouw 

geleid tot een reductie van ruim 25 % voor de horizontale richtingen en van bijna 50 % voor verticale 

richting. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat deze reductie van trillingen niet enkel toe te schrijven is 

aan het vervangen van het type overweg, maar aan het totale pakket aan maatregelen. De resultaten geven 

het sterke vermoeden dat er voorafgaand aan de werkzaamheden een onvolkomenheid aanwezig was, zoals 

bijvoorbeeld een defecte las.  

 

Ook voor de andere treintypes heeft het complete pakket van maatregelen geleid tot een reductie van 

trillingen. Voor de sprinters wordt een afname gemeten van ruim 50 % van de trillingsniveaus in de x- en z- 

richting direct naast de overweg (meetpunt 1 en 2). Voor de y-richting is de gemeten afname een stuk lager, 

maar de gemeten trillingsniveaus zijn voor de y-richting zijn laag in vergelijking met de andere twee 

richtingen. Voor de goederentreinen is een reductie van rond de 35 % gemeten voor de verticale richting. 

Ook hier is een verschil is in afname van trillingen te zien tussen de horizontale richtingen, met een reductie 

van ongeveer 40 % voor de x-richting en 5 % - 40 % voor de y-richting. Hierbij is het trillingsniveau voor 

beide horizontale richtingen vergelijkbaar na de maatregelen. 

 

Effect van onderstoppen 

Een deel van het traject nabij de overweg en de meetpunten is onderstopt. Het effect van onderstoppen zou 

naar voren moeten komen uit het vergelijken van spoor 2 (DI) op meetpunt 5 met meetpunt 6, beide na de 

werkzaamheden, of door de verschillen van spoor 2 (DI) op meetpunt 5 voor en na de werkzaamheden. Bij 

deze vergelijkingen is een kleine toename van trillingen te zien voor frequenties boven de 40 Hz, maar deze 
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toename heeft dezelfde orde van grootte als de verschillen tussen de eerste en twee korte meting voor de 

werkzaamheden. Alles bij elkaar lijkt het onderstoppen weinig invloed te hebben op de trillingsniveaus.  

 

 

7.1 Aanbevelingen 

 

Zoals hierboven geconcludeerd lijkt er voor de ombouw een onvolkomenheid in spoor 1 (AI) aanwezig 

geweest te zijn dat verholpen is door het totaal pakket van werkzaamheden en niet specifiek door het 

vervangen van het type overweg. Dit verschijnsel benadrukt dat het berekende invoegverlies niet enkel het 

effect van de maatregel is, maar het effect van alle gedane wijzigingen. Bij verdere communicatie van de 

resultaten is dus enige toelichting noodzakelijk.  

 

Ook blijkt uit de resultaten dat er in de periode vanaf de ombouw tot aan half oktober 2021 een verhoging 

in de niveaus te zien is die niet verklaard kan worden met de beschikbare informatie. Hetzelfde geldt voor de 

afwijkende resultaten van de korte meting op 31 november 2021. Hieruit komt naar voren dat voor een 

betere duiding van de meetresultaten meer informatie over het spoor en de werkzaamheden noodzakelijk is. 

Aanbeveling is dat bij een volgende meetcampagne de werkzaamheden aan het spoor en de omgeving van 

de meetlocatie gemonitord worden gedurende de meetcampagne, bijv. in de vorm van een logboek. Ook 

wordt het aanbevolen om de kwaliteit van de rails, dwarsliggers, aanwezige lassen, etc. in beeld te brengen. 

 

Uit de resultaten van deze praktijkproef blijkt dat het effect van onderstoppen nagenoeg verwaarloosbaar is. 

Dit staat in contrast met eerdere meetresultaten voor de praktijkproef in Oisterwijk. Het kan interessant zijn 

om hier meer onderzoek naar te doen, bijvoorbeeld: 

- meetdata van eerdere praktijkproeven waar ook onderstopt is verder te analyseren op dit effect; 

- bij toekomstige praktijkproeven een of meerdere extra meetpunten op te nemen waarbij specifiek naar 

het effect van onderstoppen te kijken. 

 

Hierbij wordt aangeraden om te kijken naar het ingezette materieel, het proces van onderstoppen en de 

relatie met bodemopbouw. 

 

 

 

 

 

  



37 | 37 Witteveen+Bos | 124301/22-014.861 | Concept 02 

8  

 

 

 

 

REFERENTIES 

 

[ref. 1] ‘Innovatieagenda bronaanpak spoortrillingen’, ProRail B.V., 19 april 2019. Toegankelijk via 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/07/18/innovatieagenda-bronaanpak-

spoortrillingen 

[ref. 2] ‘Monitoringsplan Trillingen overweg Dorst’, WeBoost Data, referentie WBD1916, versie 0.3, 3 

november 2020. 

[ref. 3] ‘Protocol for free field measurements of mitigation effects’, RIVAS deliverable D1.2, B. Asmussen, 13 

oktober 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/07/18/innovatieagenda-bronaanpak-spoortrillingen
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/07/18/innovatieagenda-bronaanpak-spoortrillingen


 

Bijlage(n) 
 



 

 Witteveen+Bos | 124301/22-014.861 | Bijlage I | Concept 02 

I  

 

 

 

 

BIJLAGE: MONITORINGSPLAN 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

[Rapportnummer] 

[Projectnaam] 

[Auteur(s)]  

[Review per versies]  

[Datum (laatste versie)] 

[Versienummer] 

WBD1916 

 

ir. P.M. Boon  

3 november 2020  

versie 0.3 

 

 

 

PROEF BRABANTROUTE 
 

Monitor ingsplan Tr i l l ingen overweg Dorst   
  
 

 

  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



WBD1916 Monitoringsplan proef overweg Dorst 

 

2 

Begrippenlijst 
 

Meetsysteem Het geheel van acquisitie- en registratie-apparatuur binnen de 

scopegrenzen van het project 

Monitoringsgebied Het geografische gebied waarbinnen monitoring plaatsvindt. 

Zonder expliciete toestemming is het plaatsen van meetpunten 

buiten dit monitoringsgebied niet toegestaan. 
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1 Algemeen 

In dit hoofdstuk geven we een algemene beschrijving van de projectsituatie en -locatie en 

de planning van de werkzaamheden. Op basis daarvan wordt in het volgende hoofdstuk 

een projectspecifiek meetplan weergegeven, in het laatste hoofdstuk gaan we in op de op 

te leveren data en de gewenste eindrapportage. 

1.1 Projectbeschrijving 

In het kader van een proef op de Brabantroute wordt het vervangen van de bestaande 

Harmelen-overweg in Dorst (Wethouder van Dijklaan/Spoorlaan) door een overweg van 

het type Strail onderzocht, als maatregel gericht op het reduceren van de trillingen. Rond 

deze overweg worden op dit moment veel trillingen waargenomen door omwonenden. Om 

vast te stellen of de proef effectief is, wordt een meetprogramma ingericht waarmee de 

trillingen van het treinverkeer worden vastgelegd.  

1.2 Locatie 

Er wordt één maatregel genomen in de proef. De exacte locatie van de maatregel is 

weergegeven in Tabel 1 en Figuur 1. De locatie voldoet deels aan de eisen uit RIVAS 

Deliverable 1.2 [1]:  

1. Boogstraal testsectie is minimaal 1000 m 

2. Geen sloten langs het spoor, verschillen in terreinhoogte tussen spoor en omgeving 

zijn kleiner dan 1 m 

Er zijn, in tegenstelling tot de eisen uit [1] wel ES-lassen in het testgebied (benodigd voor 

werking van de overweg) en de lengte van de testsectie is kleiner dan 100 meter (omdat 

het om een lokale aanpassing gaat). 

Tabel 1 Locaties van maatregelen 

Maatregel Geocode Kilometrering Spoornummer 

Vervangen overweg door Strail 123 6.327-6.339 DI 

Vervangen overweg door Strail 123 6.327-6.339 AI 

Naast het vervangen van de overweg, wordt het spoor opnieuw op doeltrace gebracht. 

Afhankelijk van de huidige afwijking van het doeltrace wordt hiervoor een groter of kleiner 

deel van het spoor ondergestopt. 



WBD1916 Monitoringsplan proef overweg Dorst 

 

5 

 

Figuur 1 Locatie 

1.3 Planning 

De planning voor de maaiveldmetingen is gebaseerd op de uitgangspunten in [1]: 

1. Minimaal 10 onverstoorde treinpassages per treintype en per spoor. 

2. Het effect van een maatregel na reconstructie van het spoor (bijv. bij onderstoppen) 

kan pas goed worden vastgesteld na 4 weken of de passage van minimaal 1 mln ton 

aslast, conform [1] en eerdere metingen van ProRail. 

De planning voor de metingen is weergegeven in Tabel 2: 

1. Ombouw vindt plaats in week 5 (weekend van 6 en 7 februari 2021) 

2. De korte meting vooraf dient te worden uitgevoerd in week 4 van 2021. 

3. De korte metingen na afloop dienen te worden uitgevoerd op de volgende tijdstippen: 

a. In week 10 van 2021 (4 weken na ombouw) 

b. In week 31, 32, 33 of 34 van 2021 (ca. 6 maanden na ombouw) 

c. In week 5 van 2022 (1 jaar na ombouw) 

4. Het uitvoeren van een lange meting met een looptijd van 1 jaar, te plaatsen voor het 

uitvoeren van de eerste korte meting (dus uiterlijk in week 4 van 2021), deze meting 

dient door te lopen tot en met de laatste korte meting (dus minimaal tot en met week 

4 van 2022). Optioneel kan hier ook gekozen worden voor het uitvoeren van metingen 

met een looptijd van een week in de weken waarin ook de korte metingen worden 

uitgevoerd. 
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Tabel 2 Planning metingen 

 2021 2022 

Activiteit 4 5   10   31 32 33 34   4 

Korte nulmeting               

Korte herhaalmetingen               

Lange meting               

Ombouw overweg               
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2 Meetplan 

2.1 Monitoringsgebied 

Het te monitoren gebied ligt op Geocode 123, tussen km. 6.295 en km. 6.370, zie Figuur 

2. De eerste woningen bevinden zich op een afstand van ca. 15 meter tot het spoor. 

 

Figuur 2 Monitoringsgebied 

2.2 Meet- en verwerkingssysteem 

De in te zetten meetapparatuur voldoet aan de volgende eisen: 

o Meetapparatuur voor trillingsmetingen voldoet aan kwaliteitseisen uit SBR B-

richtlijn (2002) [2] en SBR A-richtlijn (2017) [3], hoofdstuk 7 en 8, inclusief de 

daarbij beschreven kalibratie-eisen. Een samenvatting van de meest relevante 

eisen is opgenomen in Tussen de verschillende onderdelen van het 

meetsysteem mag een maximaal synchronisatieverschil bestaan van 1.0 

seconde. Voor de verwerkte data geldt een maximaal synchronisatieverschil 

van 0.1 seconde. 

• Tabel 3.  

o In aanvulling op bovenstaande eisen, worden de volgende eisen gehanteerd, 

zie ook Tussen de verschillende onderdelen van het meetsysteem mag een 

maximaal synchronisatieverschil bestaan van 1.0 seconde. Voor de verwerkte 

data geldt een maximaal synchronisatieverschil van 0.1 seconde. 
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• Tabel 3: 

o Meetapparatuur dient de tijdssignalen van de trillingssnelheid (in mm/s) te 

registreren met een minimale meetfrequentie van 500 Hz. Het is ook 

toegestaan om in plaats daarvan smalbandige fft-spectra te registreren, met 

een minimale frequentieresolutie van 0.5 Hz. 

o Videobeelden dienen te worden geregistreerd met een minimale frequentie van 

10 fps, en een minimale resolutie van 640x480 pixels. 

o Tussen de verschillende onderdelen van het meetsysteem mag een maximaal 

synchronisatieverschil bestaan van 1.0 seconde. Voor de verwerkte data geldt 

een maximaal synchronisatieverschil van 0.1 seconde. 

Tabel 3 Eisen aan meetapparatuur 

Eis Referentie Relevant 

Frequentiebereik SBR A (2017) par 7.1 1 tot 100 Hz 

Meetbereik 
SBR A (2017) par 7.2 

SBR B (2002) bijlage 1 

Versnelling: 125 μm/s2 tot 30 m/s2 

Snelheid: 20 μm/s tot 50 mm/s 

Verplaatsing: 40 nm tot 8 mm 

Nauwkeurigheid 
SBR A (2017) par 7.5 

SBR B (2002) par 7.5 

Maximale afwijking van 10% 

DAC ≥ 16 bits A/D converter 

Kalibratie SBR A (2017) par 7.4 Minimaal elke 2 jaar kalibreren 

Meetfrequentie SBR A (2017) par 7.5 Minimaal 500 Hz 

Vastlegging tijdssignalen trillingen  Minimaal 500 Hz, ongewogen 

Vastlegging videobeelden  Minimaal 10 fps 

Resolutie videobeelden  Minimaal 640 x 480 pixels 

Synchronisatieverschil binnen meetsysteem  
Maximaal 1.0 seconde na registratie 

Maximaal 0.1 seconde na verwerking 

Meetrichtingen  3D-metingen op elk meetpunt (X, Y en Z) 

2.3 Kwaliteit meting 

Voor de plaatsing van de meetpunten geldt het volgende: 

• Trillingsopnemers op maaiveld moeten worden geplaatst op: 

o Reeds aanwezig verhard oppervlak (bijv. asfalt, tegels, maar geen 

stoepranden) met behulp van bijenwas, lijm of zwaartekracht). Bij bevestiging 

door middel van zwaartekracht dient te worden aangetoond m.b.v. een heel 

drop test dat er geen horizontale resonanties optreden in het frequentiebereik 

van 1 tot 100 Hz. Als dit niet mogelijk is, dient gebruik te worden gemaakt van 

bijvoorbeeld lijm of bijenwas, zie ook par. 8.3 uit [2] en par. 8.6 uit [3].  

• Trillingsopnemers aan een funderingspunt moeten worden geplaatst op: 

o Stijve hoek van de constructie, conform de eisen voor een indicatieve meting 

uit [3] en de eisen aan de bevestiging uit par. 8.6. 

o Alternatief stijf punt, met motivatie, bijvoorbeeld een hoek van een betonnen 

vloer op de begane grond, bevestigd met behulp van bijenwas, lijm of 

zwaartekracht. Bij bevestiging door middel van zwaartekracht dient te worden 

aangetoond m.b.v. een heel drop test dat er geen horizontale resonanties 

optreden in het frequentiebereik van 1 tot 100 Hz. Als dit niet mogelijk is, dient 

gebruik te worden gemaakt van bijvoorbeeld lijm of bijenwas, zie ook par. 8.6 

uit [3]. 
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Verder gelden de volgende eisen: 

• Voor alle metingen gelden de tekenafspraken zoals weergegeven in Figuur 3, dit is in 

Nederland de gebruikelijke tekenafspraak, in tegenstelling tot [1] waar x en y anders 

zijn gepositioneerd. 

 

Figuur 3 Tekenafspraken voor positionering sensoren ten opzichte van het spoor 

• Voor de korte metingen geldt: 

o Minimaal 6 uur gelijktijdig meten op alle meetpunten 

o Steeds meten op exact dezelfde meetpunten (korte metingen uitvoeren op 

dezelfde meetpunten) 

o Uitvoeren in voorgeschreven periode, zie paragraaf 1.3. 

• Voor de lange meting geldt: 

o Meetperiode van lange meting valt in ieder geval samen met de korte metingen. 

o Uitvoeren in voorgeschreven periode, zie paragraaf 1.3. 

2.4 Meetpunten 

Voor het bepalen van de meetpunten zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

1. Inrichting meetlocatie zoveel mogelijk conform [1], par. 3.3, waarbij twee principes 

worden toegepast, zie ook Figuur 4: 

a. Procedure 1: meten aan meetpunten op een zo goed mogelijk vergelijkbare 

plek zonder maatregel, en deze situatie vergelijken met de situatie met 

maatregel. Deze procedure is hier niet toepasbaar, omdat in de situatie voor 

de maatregel geen vergelijkbare spoorconstructie (Harmelen-overweg) in de 

onmiddellijke nabijheid is gelegen. 

b. Procedure 2: meten aan meetpunten op exact dezelfde plek, met en zonder 

maatregel, en deze situaties met elkaar vergelijken. 

 

Figuur 4 Toegepast meetprincipe 
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2. Zoveel mogelijk meten op veelvouden van 8 meter ten opzichte van hart spoor, dus 8, 

16, 32 en 64 meter conform [1].  

3. Meerdere sensoren plaatsen parallel aan het spoor om onzekerheden in effect en 

sensorplaatsing te verdisconteren. In [1] wordt gesproken over minimaal 3 sensoren 

die 2 tot 5 meter uit elkaar staan op een afstand van 8 meter. I.v.m. de ligging langs 

een doorgaande weg is dit op deze locatie niet goed mogelijk (geen meetpunten te 

plaatsen op verhard oppervlak). 

4. Trillingen zijn op afstanden van minder dan 20 meter nog niet volledig ontwikkeld. 

Voor vergelijkbaarheid met buitenlandse metingen zijn meetpunten op 8 en 16 meter 

van het spoor nodig, maar voor een goede effectbepaling zijn meetpunten op 20 meter 

en verder zinvoller. 

Op basis van bovenstaande afwegingen is de meetopstelling zoals in Figuur 5 gekozen. 

 

Figuur 5 Voorgestelde meetpunten 

De RD-coördinaten van de meetpunten zijn weergegeven in Bijlage I1. Elk meetpunt in 

Figuur 5 bevat een 3D-trillingsopnemer (conform de eisen uit paragraaf 2.2), bij het 

meetpunten van de lange meting dient daarnaast een video-opstelling te worden geplaatst 

welke voldoet aan de eisen uit paragraaf 2.2. 

  
 

 

 

 

 
1 Afwijkingen van maximaal +/- 1 meter ten opzichte van de gegeven meetpunten zijn toegestaan. 
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3 Uitvoering monitoring 

3.1 Proces meting en verwerking 

3.1.1 Uitvoeren van de meting 

Eisen aan de meetapparatuur, de plaatsing van de apparatuur en de registratie van de 

trillingen en videobeelden zijn gegeven in het voorgaande hoofdstuk.  

3.1.2 Naverwerking van de data 

Verwerking van de data dient te worden uitgevoerd conform [1], paragraaf 3.8, waarbij 

de resultaten zowel in dB als in een verhoudingsgetal dienen te worden uitgedrukt. 

Hiervoor dienen de volgende stappen te worden ondernomen (bij registratie tijdssignaal, 

voor procedure bij vastleggen van fft-signalen per seconde, zie bijlage II): 

1. Selecteren van tijdssignaal van trillingssnelheid tijdens treinpassages, waarbij de 

volgende parameters moeten worden vastgelegd: 

a. Tp, de passagetijd, bepaald als de tijd van de passage waarin de amplitude van 

het tijdssignaal groter is dan ¼ van de maximale amplitude, zie Figuur 6. 

b. Ta, de analysetijd, gelijk aan de lengte van het tijdssignaal (trillingen hoger dan 

de achtergrondtrillingen). 

 

Figuur 6 Definitie van passagetijd en analysetijd 

c. Bereden spoor 

d. Type trein 

e. V, de rijsnelheid van de trein 

f. Rijrichting van de trein 

2. Synchroniseren van tijdssignalen met een maximale afwijking van 0.1 seconde. 

3. Uitvoeren van een FFT (Fourier Transformatie) op het tijdssignaal. 

4. Reduceren van FFT naar tertsbandspectrum (1/3 octaafbandspectrum), zowel in mm/s 

als in dB. Niveau in dB berekenen conform vergelijking (1): 

𝐿𝑣(𝑓) = 20𝑙𝑜𝑔10
𝑣(𝑓)

𝑣0
𝑑𝐵 + 10𝑙𝑜𝑔10

𝑇𝑎
𝑇𝑝

𝑑𝐵 (1) 
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Hierbij is v(f) het tertsbandspectrum in m/s, v0 het referentieniveau in 1·10-6 m/s en 

Ta en Tp zoals hierboven gedefinieerd. 

Om het effect van de maatregel te bepalen, worden conform [1] twee methodes gebruikt: 

3.1.3 Effectbepaling volgens procedure 1 

Om het effect van de maatregel te bepalen dient per trein vergelijking (2) of (3) te worden 

gebruikt, om te corrigeren voor verschillen in bijvoorbeeld spoorligging of bodemdemping 

tussen de meting voor en na. 

∆𝐿𝑣
𝑛𝑎(𝑓) = 𝐿𝑣

𝑡𝑒𝑠𝑡𝑠𝑒𝑐𝑡𝑖𝑒,𝑛𝑎(𝑓) − 𝐿𝑣
𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑖𝑒𝑠𝑒𝑐𝑡𝑖𝑒,𝑛𝑎(𝑓) (2) 

∆𝐿𝑣
𝑣𝑜𝑜𝑟(𝑓) = 𝐿𝑣

𝑡𝑒𝑠𝑡𝑠𝑒𝑐𝑡𝑖𝑒,𝑣𝑜𝑜𝑟(𝑓) − 𝐿𝑣
𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑖𝑒𝑠𝑒𝑐𝑡𝑖𝑒,𝑣𝑜𝑜𝑟(𝑓) (3) 

Vervolgens kan het effect van de maatregel worden bepaald met vergelijking (4). 

∆𝐿𝑣(𝑓) = ∆𝐿𝑣
𝑛𝑎(𝑓) − ∆𝐿𝑣

𝑣𝑜𝑜𝑟(𝑓) (4) 

Het totale effect en de onzekerheidsmarge van het effect van de maatregel kan worden 

bepaald door de resultaten per treintype over alle treinpassages van dat treintype te 

middelen (o.b.v. een lognormale verdeling). Deze vergelijking dient te worden gemaakt 

voor de afstanden van 16 en 32 meter bij de testsectie en bij de referentiesectie. 

3.1.4 Effectbepaling volgens procedure 2 

Bij procedure 2 wordt het effect van de maatregel alleen in de testsectie bepaald, door 

per treintype te middelen over alle gemeten passages. Het effect van de maatregel wordt 

bepaald met behulp van vergelijking (5). Hiervoor dienen eerst alle tertsbandspectra te 

worden gemiddeld (o.b.v. een lognormale verdeling). Deze vergelijking dient te worden 

gemaakt voor alle meetpunten in de testsectie. 

∆𝐿𝑣(𝑓) = 𝐿𝑣
𝑡𝑒𝑠𝑡𝑠𝑒𝑐𝑡𝑖𝑒,𝑛𝑎(𝑓) − 𝐿𝑣

𝑡𝑒𝑠𝑡𝑠𝑒𝑐𝑡𝑖𝑒,𝑣𝑜𝑜𝑟(𝑓) (5) 

3.1.5 Vergelijken van resultaten bij beide procedures 

De resultaten van procedure 1 en 2 zullen van elkaar verschillen. Bij procedure 1 ontstaan 

afwijkingen vooral door verschillen in bijvoorbeeld de bodemopbouw en de spoorligging 

tussen de testsectie en de referentiesectie. Die verschillen kunnen worden 

geminimaliseerd door te kiezen voor twee secties die dichtbij elkaar liggen. 

Bij procedure 2 ontstaan afwijkingen ten opzichte van het werkelijke effect van de 

maatregel vooral door verschillen in de gemeten treinen (bijv. in onderhoudsstatus of 

rijsnelheid) en door verschillen in de spoorligging. Dat laatste verschil kan worden 

geminimaliseerd door te meten vlak voor en vlak na het aanbrengen van de maatregel, 

maar bij maatregelen aan het spoor is het echte effect van de maatregel pas goed te 

meten na verloop van tijd (als het spoor voldoende is ingereden). 

Daarnaast ontstaat bij beide procedures een afwijking ten opzichte van het werkelijke 

effect van de maatregel door bijvoorbeeld verschillen in spoorligging en het weer. Om het 

effect van de spoorligging te minimaliseren is in deze proef ervoor gekozen om de 

referentiesectie ook te reconstrueren (ballast opschudden), zodat een zo goed mogelijke 

vergelijking kan worden gemaakt, maar nog steeds geldt dat er twee effecten worden 

geregistreerd:  

1. Het verminderen van de trillingen door een verbeterde spoorligging 
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2. Het verminderen van de trillingen door het vervangen van de overweg (doorgaand 

ballastbed i.p.v. stijfheidswisselingen in de baan) 

Bij het beoordelen van het effect van het vervangen van de overweg is het belangrijk om 

te beseffen dat beide effecten een rol spelen, en dat deze niet onafhankelijk van elkaar 

kunnen worden beschouwd. Door de trillingen over langere tijd te beschouwen, is het 

mogelijk om met de voorgestelde meetopzet het effect op de trillingen van een eventueel 

afnemende spoorkwaliteit rond de overweg vast te stellen. Daarnaast wordt gewerkt met 

meerdere meetpunten om onzekerheden in de effectbepaling mee te kunnen nemen. 

Het effect van het weer kan worden geminimaliseerd door te meten in wat koelere 

periodes, en droge, warme periodes te vermijden. Vooral in dit soort droge, warme 

periodes kunnen de trillingen van dag tot dag sterk verschillen. In het voorgestelde 

meetprogramma is daar rekening mee gehouden, alleen de meetperiode in augustus 2021 

is mogelijk een droge, warme periode. 

Op basis van bovenstaande afwegingen geldt dat de resultaten vanuit procedure 1 

doorgaans beter bruikbaar zijn dan de resultaten uit procedure 2. 

3.2 Presentatie en rapportage 

De rapportage dient tenminste figuren te bevatten van de volgende onderdelen: 

• Effect van de maatregel (uitgedrukt in dB en als verhoudingsgetal) conform procedure 

2, per meetrichting (X, Y, Z) en per treintype. 

• De trillingssterkte Veff,max per treinpassage als functie van de tijd op de meetpunten 

van de langeduurmeting, uitgesplitst naar meetrichting (X, Y, Z) en per treintype. 

• Gemiddelde tertsbandspectra (in mm/s en in dB) van de situaties voor en na de 

ombouw, per meetpunt, per meetrichting (X, Y, Z) en per treintype. 

Verder dient de rapportage informatie te bevatten van de gebruikte meetopstelling, 

zodanig dat de meting kan worden gereproduceerd door een willekeurige partij. 

3.3 Producten 

Als resultaat van het onderzoek dient in ieder geval het volgende te worden geleverd: 

• Rapportage conform de eisen in paragraaf 3.2. 

• Meetjournaal, waarbij: 

o De langeduurmeting 1 meting voorstelt (met dus 1 meetpunt) 

o De korte meting voorafgaand aan de ombouw 1 meting voorstelt (met dus 5 

meetpunten, het meetpunt van de langeduurmeting is hierbij 1 van de 

meetpunten) 

o De korte metingen na afloop van de ombouw steeds 1 meting voorstellen (met 

dus 5 meetpunten, het meetpunt van de langeduurmeting is hierbij 1 van de 

meetpunten) 

• .mat-files van de metingen, met daarin: 

o Tijdssignalen conform eisen in paragraaf 2.2 

• .avi-files van de metingen, met daarin: 



WBD1916 Monitoringsplan proef overweg Dorst 

 

14 

o Videobeelden van passage, met minimale registratiesnelheid van 10 

beelden/sec 
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I Bijlage coördinaten meetpunten 

Deze bijlage bevat de RD-coördinaten van de meetpunten, zie Tabel 4. 

Tabel 4 Locaties van meetpunten 

Nr X Y Toelichting Toelichting 

1 118536 400619 3D trillingssensor   

2 118537 400611 3D trillingssensor   

3 118537 400594 3D trillingssensor   

4 118533 400562 3D trillingssensor   

5 118583 400640 3D trillingssensor  

6 118626 400642 3D trillingssensor  

7 118612 400592 3D trillingssensor  Optioneel punt, alternatief voor meetpunt 5 

8 118642 400585 3D trillingssensor  Optioneel punt, alternatief voor meetpunt 6 

9 118555 400600 3D trillingssensor en videocamera  

10 118526 400651 3D trillingssensor en videocamera Optioneel punt, alternatief voor meetpunt 9 
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II Bijlage verwerking bij FFT-signalen 

Deze bijlage bevat de verwerkingsprocedure van de metingen, indien sprake is van 

registratie van FFT-signalen in plaats van tijdsignalen. De verwerking bij registratie van 

tijdssignalen is weergegeven in paragraaf 3.1.2. 

Verwerking van de data dient te worden uitgevoerd conform [1], paragraaf 3.8, waarbij 

de resultaten zowel in dB als in een verhoudingsgetal dienen te worden uitgedrukt. 

Hiervoor dienen de volgende stappen te worden ondernomen: 

1. Synchroniseren van signalen met een maximale afwijking van 0.1 seconde. 

2. Selecteren van FFT-signalen van trillingssnelheid tijdens treinpassages, waarbij de 

volgende parameters moeten worden vastgelegd: 

a. Tp, de passagetijd, bepaald als de tijd van de passage waarin de amplitude van 

de trillingssnelheid groter is dan ¼ van de maximale amplitude, zie Figuur 7. 

b. Ta, de analysetijd, gelijk aan de lengte van het signaal (trillingen hoger dan de 

achtergrondtrillingen). 

 

Figuur 7 Definitie van passagetijd en analysetijd bij vastlegging signalen per seconde 

c. Bereden spoor 

d. Type trein 

e. V, de rijsnelheid van de trein 

f. Rijrichting van de trein 

3. Bepalen van het FFT-signaal over de gehele passagetijd Tp. 

4. Reduceren van FFT naar tertsbandspectrum (1/3 octaafbandspectrum), zowel in mm/s 

als in dB. Niveau in dB berekenen conform vergelijking (1). 

Verdere verwerking vindt plaats conform de methode in paragraaf 3.1. 
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BIJLAGE: GRONDONDERZOEK 
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In Afbeelding II.1 staat een overzicht met de beschikbare sonderingen in de directe omgeving van de 

spoorwegovergang in Dorst. In Afbeelding II.2 staan drie sonderingen langs het traject in Dorst, deze drie 

sonderingen staan aangegeven met een paarse cirkel in Afbeelding II.1. De sonderingen zijn gevonden in de 

BRO database (https://www.dinoloket.nl/ondergrondgegevens). 

 

Uit deze sonderingen kan worden afgeleid dat de ondiepe ondergrond op de meetlocatie is vermoedelijk 

zand is, al is er één sondering (kenmerk: CPT000000003373) in de nabije omgeving waar een ondiep 

kleipakket te zien is. De locatie van de afwijkende sondering is aan de noordzijde van het spoor, de andere 

kant van het spoor ten opzichte van de meetlocaties. Het is onbekend hoe de situatie ter plaatse van de 

overgang en de meetlocaties is. 

 

 

Afbeelding II.1 Overzicht locaties bodemonderzoek 
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Afbeelding II.2 Dwarsdoorsnede langs spoorlijn in Dorst met beschikbare grondprofielen (bron: BRO database) 
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BIJLAGE: MEETRAPPORT KORTE METINGEN (SEPARAAT BIJGEVOEGD) 
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IV  

 

 

 

 

BIJLAGE: MEETRAPPORT LANGE METING (SEPARAAT BIJGEVOEGD) 
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