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1

Inleiding en samenvatting
In opdracht van IHC Merwede B.V. is onderzoek verricht naar de trillingniveaus gemeten
langs de Molendijk te Sliedrecht. Het onderzoeksdoel is het bepalen van de trillingniveaus
ten gevolge van de omgevingseigen trillingbronnen, zoals vrachtverkeer.
Gedurende 4 dagen heeft op 2 locaties aan de Molendijk trillingmonitoring plaatsgevonden
op korte afstand van de weg. De afstand is zo gekozen dat deze overeenkomstig de
gemiddelde afstand van de dijkwoningen tot de middellijn van de weg is. De twee locaties
zijn dusdanig gekozen dat deze aan weerszijden van de grote industriële bedrijven waren
gelegen. Hiermee is verzekerd dat alle passages van zware, middelzware en lichte
voertuigen zijn meegenomen.
Voor de aanvraag tot een revisievergunning (Wabo milieu) voor de inrichting van IHC te
Sliedrecht is reeds in een eerder stadium uitgebreid onderzoek verricht naar de
trillingoverdracht vanaf de heistelling naar de omgeving. Hierbij is gedurende het funderen
van de vloeistofdichte vloer (zie figuur 2.2) gebruik gemaakt van enkele extra lange
vibropalen. Tevens is gebruikgemaakt van een verhoogde slagkracht van 90 kNm. Tijdens de
fundatiewerkzaamheden zijn de bodemtrillingen in de omgeving van IHC gemonitord. Uit
dit onderzoek is gebleken dat een minimale slagkracht van 90 kNm haalbaar is zonder
hinder in de omgeving te veroorzaken.
De resultaten van voorliggend onderzoek kunnen worden vergeleken met de trillingniveaus
ten gevolge van het proefheien. De resultaten van beide onderzoeken zijn voorts getoetst
aan de SBR-B-richtlijn in het kader van hinder voor personen alsmede aan de SBR-A-richtlijn
in het kader van schade aan gebouwen.

1.1 H i n d e r

Uit voorliggend onderzoek is gebleken dat de trillingniveaus ten gevolge van achtergrond
trillingbronnen Veff,max,i,30 bij het baggermuseum 0,28 mm/s en bij de inrit van IHC 0,35 mm/s
bedragen. Hiermee wordt de onderste grenswaarde voor hinder bij bestaande bebouwing
overschreden1. Wanneer de Vper ofwel de gemiddelde trillingniveaus gedurende de
meetperiode worden bepaald, worden de grenswaarden uit de SBR-B niet overschreden. Uit
de resultaten blijkt echter wel dat in de huidige situatie de voelbaarheidsgrens voor
trillingen kan worden overschreden, afhankelijk van de mate van overdracht van de
trillingen naar de vloeren van woningen.
Voor de trillingen ten gevolge van het heien, zoals in eerder stadium gemeten (zie
rapportage FAC 17692-10-RA-001 d.d. 20 januari 2017), zijn de maximale trillingniveaus
Veff,max,i,30 voor de vergelijkbare posities 0,03 mm/s (nabij baggermuseum) en 0,07 mm/s (nabij
inrit IHC). Kanttekening hierbij is dat de bij de inrit naar de inrichting van IHC gemeten
1 Ervan uitgaande dat er noch verzwakking noch opslingering optreedt bij de overdracht van maaiveld naar de vloer
van de woning.
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trillingniveaus hoger waren dan de gemeten waarden dichter bij de proefopstelling. Dit wijst
er derhalve op dat deze trillingniveaus niet exclusief veroorzaakt zijn door de
proefopstelling, maar een andere oorzaak hadden.
1.2 S c h a d e e n z e t t i n g e n

Uit de metingen blijkt dat de trillingniveaus ten behoeve van beoordeling van schade langs
de Molendijk te Sliedrecht in de huidige situatie vanwege achtergrond trillingbronnen
beduidend hoger zijn dan de trillingen veroorzaakt tijden het proefheien op de beoogde
locatie van de proefhei-installatie. Dit geldt voor de zowel de Vtop (amplitude van de
trillingsnelheid) en de a top (amplitude van de trillingversnelling). Voor het bepalen van een
kans op schade wordt het maximale trillingniveau (amplitude) en de maatgevende
frequentie bepaald. Het maximale trillingniveau veroorzaakt door het proefheien is voor
snelheid en versnelling respectievelijk 0,164 mm/s en 13 mm/s 2 inclusief veiligheidsfactor
voor een indicatieve meting. Voor trillingsniveaus in de huidige situatie is dit respectievelijk
1,36 mm/s en 69,1 mm/s 2. Dit onderschrijft dat de frequentieafhankelijke trillingniveaus in de
huidige situatie beduidend hoger zijn dan door toedoen van het proefheien. De
grenswaarden voor respectievelijk snelheid en versnelling zijn 3,7 mm/s en 1000 mm/s 2. In
beide gevallen is derhalve sprake van een significante onderschrijding van de grenswaarden.
In alle gevallen is bij de bepaling van de grenswaarden worst case uitgegaan van een zeer
slecht gefundeerd gebouw, met grote kans op zettingen. Ook is een monumentale status de
panden en dus aan de grenswaarden toegekend. Ondanks deze worstcasebenadering is er
bij lange na geen overschrijding van de grenswaarden voor schade en zettingen door te
proefpaal te constateren. Hiermee is schade en zettingen door toedoen van de proefpaal op
90 kNm uit te sluiten. Het huidige trillingniveau benadert de grenswaarde voor schade door
zettingen, maar overschrijdt deze niet. Door de worstcasebenadering bij de bepaling van de
grenswaarden, is ook in de huidige situatie schade vrijwel geheel uit te sluiten.

1.3 R e s u m é

Op basis van voorgaande kan worden geconcludeerd dat de effectieve trillingniveaus ter
plaatse van de Dijkweg door toedoen van onder andere verkeer de voelbaarheidsgrens
overschrijden, waar de trillingen als gemeten door het proefheien dit niet doen. Daarnaast
zijn ook de maximale trillingniveaus en de tijdsduurgecorrigieerde trillingniveaus voor de
huidige situatie veel hoger dan de trillingniveaus als veroorzaakt door het proefheien.
Voor beide trillingbronnen (verkeer en proefheien) geldt dat deze de grenswaarden uit de
SBR-A-richtlijn "Schade aan gebouwen:2017" niet overschrijden. Ook de grenswaarden voor
zettingen worden niet overschreden. Schade door de proefpaal is derhalve geheel uit te
sluiten. Voor het aspect schade aan gebouwen geldt overigens wederom dat de trillingen
veroorzaakt door bronnen in de bestaande situatie veel hoger zijn dan trillingen veroorzaakt
door de proefheistelling.
FAC 17692-12-RA-001 6

2

Situatieschets

2.1 B e o o g d e o n t w i k k e l i n g

IHC Merwede B.V. is gevestigd aan de Molendijk 94 te Sliedrecht. De inrichting is gesitueerd
op het bedrijventerrein behorend tot bestemmingsplan “Het Plaatje”. De inrichting
produceert handling systems en hydrohammers, gerelateerd aan de onshore en offshore
olie-, gas- en windmolenindustrie. Voor de ligging van de inrichting wordt verwezen naar
figuur 2.1.
f2.1 Ligging IHC te Sliedrecht in de omgeving

Ten behoeve van het testen van de hydraulische heihamers zal het terrein ten westen van de
schepenhal, grenzend aan de Volkerhaven, worden ingericht. Dit testen geschiedt op een
vast opgestelde proefpaal. De proefpaal zal opgesteld worden op de locatie als
weergegeven in figuur 2.2. Hierbij zal een paal in de grond geslagen worden tot een diepte
van circa 40 meter. Deze paal zal een diameter hebben van 64 inch en een wanddikte van
2,5 inch. Vervolgens zal in voornoemde paal een tweede paal worden geplaatst en tot
100 à 120 meter diepte in de bodem worden gebracht. Deze zal gebruikt worden om de
hydrohammers te testen. Deze paal zal een diameter hebben van 48 inch, met een
wanddikte van eveneens 2,5 inch.
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f2.2 Indeling proeflocatie hydrohammers

2.2 V o o r g a a n d o n d e r z o e k

Voor de aanvraag tot een revisievergunning (Wabo milieu) voor de inrichting van IHC te
Sliedrecht is uitgebreid onderzoek verricht naar de trillingoverdracht vanaf de heistelling
naar de omgeving. Hierbij is gedurende het funderen van de vloeistofdichte vloer (zie figuur
2.2) gebruikgemaakt van enkele extra lange vibropalen. Tevens is gebruik gemaakt van een
verhoogde slagkracht van 90 kNm. Tijdens de fundatiewerkzaamheden zijn de
bodemtrillingen in de omgeving van IHC gemonitord. Uit dit onderzoek is gebleken dat een
minimale slagkracht van 90 kNm haalbaar is, zonder hinder in de omgeving te veroorzaken.
Uit dit onderzoek is tevens gebleken dat er op de monitoringsposities nabij de Molendijk
hoge trillingniveaus zijn geregistreerd, ook wanneer de heistelling niet in bedrijf was.
Voorliggend onderzoek voorziet derhalve in metingen, waarbij de trillingniveaus zonder
proefheistelling zijn bepaald.
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3

Streefwaarden

3.1 H i n d e r

3.1.1 S B R - B - r i c h t l i j n

De trillingniveaus worden getoetst aan de in de Richtlijn B "Hinder voor personen in
gebouwen door trillingen, Meet- en beoordelingsrichtlijn" van de Stichting Bouwresearch
(SBR-B) opgenomen streefwaarden.
De trillingniveaus worden getoetst aan de streefwaarden voor herhaald voorkomende
trillingen gedurende lange tijd voor bestaande situaties uit voornoemde SBR-richtlijn B.
Deze streefwaarden zijn weergegeven in tabel 3.1.
t3.1 Streefwaarden voor herhaald voorkomende trillingen gedurende lange tijd in bestaande situaties
Gebouwfunctie

Dag en avond

Nacht

A1

A2

A3

A1

A2

A3

Gezondheidszorg

0,2

0,8

0,1

0,2

0,4

0,1

Wonen

0,2

0,8

0,1

0,2

0,4

0,1

Onderwijs/kantoor

0,3

1,2

0,15

0,3

1,2

0,15

Bijeenkomst

0,3

1,2

0,15

0,3

1,2

0,15

Kritische werkruimte

0,1

0,1

-

0,1

0,1

-

Volgens de SBR-richtlijn B dient de maximale gewogen trillingsterkte V eff,max,i,30 in een
30 seconden interval in eerste instantie getoetst te worden aan streefwaarde A 1. Indien
hieraan wordt voldaan, is sprake van een acceptabele situatie. Indien niet wordt voldaan aan
A1 dient de maximale trillingsterkte getoetst te worden aan streefwaarde A 2. Bij
overschrijding van A2 is sprake van een conform de richtlijn hinderlijke situatie.
In het geval dat de maximale trillingsterkte hoger is dan A 1 en lager dan A 2 dient de
trillingsterkte over de gehele beoordelingsperiode voor de betreffende bestemming (V per)
getoetst te worden aan streefwaarde A 3. De A3 streefwaarde heeft aldus betrekking op een
middeling van trillingsterkten over een beoordelingsperiode.
Bij overschrijding van A3 is wederom sprake van een conform de richtlijn hinderlijke situatie.
Indien aan de streefwaarde wordt voldaan, kan de situatie als acceptabel worden aangemerkt.
In voorliggend geval geldt aldus de eis dat de trillingsterkten normaliter niet hoger mogen
zijn dan 0,2, zijnde de streefwaarde A 1 voor woonfuncties.
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3.1.2 G e m e t e n w a a r d e n p r o e f o p s t e l l i n g h y d r o h a m m e r s

Daar voorliggende meting een bepaling is van het huidige trillingniveau, zijn de in eerder
onderzoek gemeten niveaus tijdens het proefheien ter vergelijking opgenomen. Hierbij zijn
uitsluitend de overeenkomende meetposities relevant (zie ook figuur 4.1). De relevante
eerder gemeten waarden zijn opgenomen in tabel 3.2. Voor Vper, ofwel de
tijdsduurgecorrigeerde gemiddelde trillingsnelheid, is worst case uitgegaan van het
proefheien gedurende 3 uur in de dagperiode, zijnde de maximaal aangevraagde tijdsduur
dat in de dagperiode geheid kan worden.
t3.2 Gemeten trillingniveaus ten tijde van proefheien (maximale niveaus van de richtingen X, Y en Z)
Positie

Dag en Avond
Veff,max,1,30

Vper

X

Y

Z

X

Y

Z

H (Nabij baggermuseum, 300 m van proefheien)

0,014

0,028

0,017

0,006

0,012

0,008

E (Inrit IHC nabij portier, 300 m van proefheien)

0,052

0,043

0,041

0,016

0,014

0,017

F (Inrit IHC nabij dijk, 450 m van proefheien) 2

0,050

0,033

0,071

0,015

0,008

0,020

3.2 S c h a d e a a n g e b o u w e n e n f u n d e r i n g

3.2.1 S B R - A - r i c h t l i j n
Schade

De trillingniveaus met betrekking tot schade worden getoetst aan de in de SBR
Trillingsrichtlijn A "Schade aan gebouwen:2017" van de Stichting Bouwresearch (SBR-A)
opgenomen streefwaarden.
De trillingniveaus worden getoetst aan de grenswaarden voor herhaald voorkomende
kortdurende trillingen uit voornoemde SBR-richtlijn A. Daar de gebouwen veelal uit
metselwerk bestaan, is uitgegaan van grenswaarden voor categorie 2 bouwwerken (V kar).
Wegens aanwezigheid van enkele monumenten langs de Molendijk zijn de grenswaarden
voor monumenten gehanteerd (veiligheidsfactor γs is 1,7). De trillingen zijn als herhaald
kortdurend beschouwd (veiligheidsfactor γt 1,5). De grenswaarden voor schade zijn voorts
frequentieafhankelijk, waarbij de maatgevende frequentie als bepalend geldt. De
uiteindelijke rekenwaarden van de grenswaarden (V r) zijn weergegeven in tabel 3.3.

2 N.B. de Vmax,eff,30,i-en daarmee de Vper-waarden gemeten bij locatie F komen overeen met de waarden die bij deze
locatie gemeten zijn, terwijl de proefheistelling niet in gebruik was. Hiermee wordt onderschreven dat deze
waarden niet exclusief toe te schrijven zijn aan het heiproces.
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t3.3 Grenswaarden inzake schade aan gebouwen inclusief veiligheidsfactoren
Frequentie [Hz]

Vkar Categorie 2 [mm/s]

Vr schade [mm/s]

0

5

2,0

5

5

2,0

10

5

2,0

15

6,25

2,5

20

7,5

2,9

25

8,75

3,4

30

10

3,9

35

11,25

4,4

40

12,5

4,9

45

13,75

5,4

50

15

5,9

55

15,5

6,1

60

16

6,3

65

16,5

6,5

70

17

6,7

75

17,5

6,9

80

18

7,1

85

18,5

7,3

90

19

7,5

95

19,5

7,6

100

20

7,8

Zettingen

Voor zettingen geldt dat getoetst wordt aan de trillingssnelheid en de versnelling. De
grenswaarde voor trillingssnelheid (V kar) is afhankelijk van de dikte van de zettingsgevoelige
laag. Hiervoor is worst case uitgegaan van een laagdikte van 8 meter (factor C D van 1,00).
Voor de snelheid dienen de veiligheidsfactoren voor schade (monumentale status en type
trillingen) eveneens te worden gehanteerd. Voor zettingen van de fundering wordt als
veiligheidsfactor γt 1,7 gehanteerd. In tabel 3.4 zijn de grenswaarden opgenomen.
t3.4 Grenswaarden inzake zettingen inclusief veiligheidsfactoren
Vkar zettingen categorie 2 [mm/s]
10

Vr zettingen [mm/s]

akar zettingen [m/s 2]

3,7

1

3.2.2 G e m e t e n w a a r d e n p r o e f o p s t e l l i n g h y d r o h a m m e r s

Daar voorliggende meting een bepaling is van het huidige trillingniveau, zijn de in eerder
onderzoek gemeten niveaus tijdens het proefheien ter vergelijking opgenomen. Hierbij zijn
uitsluitend de overeenkomende meetposities relevant (zie ook figuur 4.1). De relevante
eerder gemeten waarden zijn opgenomen in tabel 3.5 en 3.6. De bovenstaande gemeten
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waarden dienen voor toetsing nog vermenigvuldigd te worden met een factor 1,6 wegens
het uit hebben gevoerd van een indicatieve meting. Tevens is de bepalende frequentie
gegeven in tabel 3.5 van de maximale trillingsnelheden.
t3.5 Gemeten trillingniveaus in snelheid ten tijde van proefheien (maximale niveaus bij maatgevende frequentie V top van de
richtingen X, Y en Z)
Positie
H (Nabij baggermuseum, 300 m van proefheien)

Vtop [mm/s]
X

Y

Z

0,029 [2,9 Hz]

0,067 [2,0 Hz]

0,034 [2,0 Hz]

E (Inrit IHC nabij portier, 300 m van proefheien)

0,068 [7,8 Hz]

0,055 [7,2 Hz]

0,103 [7,8 Hz]

F (Inrit IHC nabij dijk, 450 m van proefheien) 3

0,042 [21,0 Hz]

0,058 [18,6 Hz]

0,075 [18,6 Hz]

t3.6 Gemeten trillingniveaus in versnelling ten tijde van proefheien (maximale niveaus van de richtingen X, Y en Z)
atop [mm/s 2]

Positie
X

Y

Z

H (Nabij baggermuseum, 300 m van proefheien)

5,59

12,8

8,53

E (Inrit IHC nabij portier, 300 m van proefheien)

5,22

7,96

13,3

F (Inrit IHC nabij dijk, 450 m van proefheien) 3

5,69

14,5

8,47

3 N.B. de Vmax,eff,30,i-en daarmee de Vper-waarden gemeten bij locatie F komen overeen met de waarden die bij deze
locatie gemeten zijn, terwijl de proefheistelling niet in gebruik was. Hiermee wordt onderschreven dat deze
waarden niet exclusief toe te schrijven zijn aan het heiproces.
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4

Metingen

4.1 M e e t m e t h o d e t r i l l i n g n i v e a u s

De trillingmetingen voldoen, voor zover hierin wordt voorzien, aan de voorwaarden zoals
gegeven in SBR-richtlijn B. De metingen zijn uitgevoerd van dinsdag 12 tot vrijdag
15 december 2017. In deze periode is continu gemonitord wat de trillingniveaus ter plaatse
waren.
4.1.1 T r i l l i n g m e e t s y s t e m e n

De trillingmetingen zijn verricht met een tweetal meetsystemen van het type Syscom
MR3000C. De Syscom meet de bewegingssnelheid van de bodem in de X-, Y- en Z-richting.
De signaalverwerking van de Syscom is volgens de SBR-B-richtlijn. De metingen zijn
uitgevoerd met behulp van op afstand uitleesbare trillingmeetsystemen met trillingsensor
MS2003+ met een filter voor 1-315 Hz. Er is simultaan op 2 posities gemeten, waarbij de
trillingopnemers met de Y-richting parallel aan de dijk zijn opgesteld. Tijdens de metingen
zijn de meetposities continu gemonitord. Tevens zijn de trillingsnelheden per frequentie
gelogd [tijdsinterval 1 milliseconde]. Ook zijn de Veff,max,30,i [gewogen maximale trillingniveau
per interval van 30 seconden] gelogd.
4.1.2 T e g e l o p s t e l l i n g

Om de trillingsensoren voldoende goed met de bodem te verbinden, is gekozen voor egaal
geplaatste tegels. De bodem wordt daarbij ontdaan van de bovenlaag; de tegel wordt
vervolgens in de bodem waterpas aangeslagen. De trillingopnemers worden op de tegels
geplaatst. Ook de meters zijn voorafgaande aan de metingen waterpas afgesteld.
4.2 M e e t p o s i t i e s

Gedurende 4 dagen heeft op 2 locaties trillingmonitoring plaatsgevonden op korte afstand
van de weg op de Molendijk gelegen. De afstand van de as van de weg is dusdanig gekozen
dat deze overeenkomstig de gemiddelde afstand van de dijkwoningen tot de middellijn van
de weg is. De twee locaties zijn daarnaast zo gekozen dat deze aan weerszijden van de
meeste van de grote industriële bedrijven waren gelegen. Hiermee is verzekerd dat de
relevante passages van zware, middelzware en lichte voertuigen zijn meegenomen. In figuur
4.1 zijn de meetposities opgenomen (positie 1 en 2). Tevens zijn de overeenkomstige
meetposities van het eerder uitgevoerde onderzoek naar de proefopstelling opgenomen
(positie E, F en H).
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f4.1 Gehanteerde meetposities inclusief beoogde proefopstelling en vergelijkbare meetposities bij voorgaande metingen
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5

Resultaten

5.1 H i n d e r

Door de Syscom meetsystemen wordt het maximum van de gewogen voortschrijdende
effectieve waarde van de trillingsnelheid bepaald in een interval van 30 seconden (v eff,max,30,i).
In tabel 5.1 zijn de gemeten grootste effectieve waarden per 30 seconden interval
weergegeven voor de maatgevende meetperiode (dag/avond en nacht) in V eff,max,30,i. Dit is
vergelijkbaar met de eerder uitgevoerde metingen aan de testopstelling. In tabel 5.2 is de
statistisch gemiddelde trillingsterkte berekend conform de SBR-B opgenomen. Tevens zijn in
tabel 5.3 de berekende waarden van de trillingsterkten (v per) over de maatgevende
beoordelingsperiode weergegeven. V per is de kwadratisch gemiddelde effectieve waarde van
de maxima over een meetperiode gecorrigeerd voor de bedrijfsduur (een en ander bepaald
conform paragraaf 9.8 van de SBR-B).
t5.1 Gemeten maximale trillingsterkte (V eff,max,,30i) op de meetposities
Positie

Dag en Avond

Nacht

Veff,max,i,30

Veff,max,i,30

X

Y

Z

X

Y

Z

1

0,28

0,26

0,21

0,21

0,08

0,13

2

0,35

0,26

0,30

0,31

0,13

0,24

t5.2 Gemeten maximale trillingsterkte inclusief statistische toets (V max,stat) op de meetposities
Positie

Dag en avond

Nacht
Vmax,stat

X

Y

Z

X

Y

Z

1

0,31

0,27

0,24

0,06

0,03

0,05

2

0,33

0,24

0,33

0,35

0,14

0,36

t5.3 Berekende gemiddelde tijdsduurgecorrigeerde trillingsterkte (V per) op de meetposities
Positie

Dag en avond

Nacht
Vper

X

Y

Z

X

Y

Z

1

0,03

0,01

0,02

0,04

0,03

0,03

2

0,03

0,01

0,02

0,04

0,03

0,01
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Voor de meetresultaten van de metingen ten tijde van het proefheien wordt verwezen naar
rapport FAC 17692-10-RA-001 d.d. 20 januari 2017 en paragraaf 3.1.2.
5.2 S c h a d e e n z e t t i n g e n

5.2.1 M e t i n g e n h u i d i g e s i t u a t i e

t5.4 Gemeten trillingniveaus in snelheid in de huidige situatie (maximale niveaus bij maatgevende frequentie V top van de
richtingen X, Y en Z)
Positie

Vtop [mm/s]
X

Y

Z

1

0,71 [13,2 Hz]

0,19 [56,6 Hz]

0,42 [13,2 Hz]

2

0,73 10,7 Hz]

0,26 [10,5 Hz]

0,85 [2,9 Hz]

t5.5 Gemeten trillingniveaus in versnelling ten tijde van proefheien (maximale niveaus van de richtingen X, Y en Z)
atop [mm/s 2]

Positie
X

Y

Z

1

69,1

29,5

39,6

2

107,0

48,4

49,0

De gemeten waarden voor snelheid dienen voor toetsing nog vermenigvuldigd te worden
met een factor 1,6 wegens het uit hebben gevoerd van een indicatieve meting. Voor de
resultaten die voort zijn gekomen uit de metingen ten tijde van het proefheien wordt
verwezen naar paragraaf 3.2.2.
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6

Toetsing

6.1 H i n d e r

6.1.1 S B R - B - r i c h t l i j n

Indien de meetresultaten worden vergeleken met de SBR-B-richtlijn blijkt dat het huidige
trillingniveau de grenswaarde A 1 (Veff,max,30,i) , overschrijdt. De grenswaarde voor A 3 (Vper) wordt
niet overschreden. In tabel 6.1 zijn de grenswaarden en de gemeten waarden voor A 1
opgenomen. In tabel 6.2 zijn de grenswaarden en de gemeten waarden voor A 3
opgenomen.4
t6.1 Toetsing maximale trillingsterkte (V eff,max,30,i) op de meetposities voor de dagperiode
Positie

Huidig trillingniveau

Toetswaarde SBR-B

X

Y

Z

A1

1

0,28

0,26

0,21

0,2

2

0,35

0,26

0,30

0,2

t6.2 Toetsing tijdsduurgecorrigeerde trillingsterkte (V per) op de meetposities voor de dagperiode
Positie

Huidig trillingniveau

Toetswaarde SBR-B

X

Y

Z

A3

1

0,03

0,01

0,02

0,1

2

0,03

0,01

0,02

0,1

6.1.2 G e m e t e n w a a r d e n p r o e f o p s t e l l i n g h y d r o h a m m e r s

Indien de meetresultaten worden vergeleken met de meetresultaten als in eerder stadium
gemeten ten tijde van het proefheien, blijkt dat het huidige trillingniveau op de
meetposities een beduidend hoger effectief trillingniveau veroorzaakt dan de
proefheistelling. In tabel 6.3 zijn de resultaten naast elkaar gezet. Hier is uitsluitend de
dag-/avondperiode opgenomen, daar het proefheien alleen in de dagperiode plaats zal
hebben.

4 Voor de toetsing is ervan uitgegaan dat er noch verzwakking noch opslingering optreedt bij de overdracht van
maaiveld naar de vloer van de woning.
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t6.3 Toetsing maximale trillingsterkte (V eff,max,30,i) op de meetposities voor de dagperiode
Positie

Proefheistelling

Positie

Huidig trillingniveau

Veff,max,30,i

Veff,max,30,i

X

Y

Z

H

0,014

0,028

0,017

F

0,050

0,033

0,071

X

Y

Z

1

0,28

0,26

0,21

2

0,35

0,26

0,30

Indien de tijdsduurgecorrigeerde trillingniveaus V per worden vergeleken, blijkt dat het
huidige trillingniveau op de meetposities eveneens hoger is dan het trillingniveau
veroorzaakt door de proefheistelling. In tabel 6.3 zijn de resultaten naast elkaar gezet.
t6.4 Toetsing tijdsduurgecorrigeerde trillingsterkte (V per) op de meetposities
Positie

Proefheistelling

Positie

Huidig trillingniveau

Vper

Vper

X

Y

Z

H

0,006

0,012

0,008

F

0,015

0,008

0,020

X

Y

Z

1

0,03

0,01

0,02

2

0,03

0,01

0,02

6.2 S c h a d e e n z e t t i n g e n

6.2.1 S B R - A - r i c h t l i j n

Indien de meetresultaten worden vergeleken met de SBR-B-richtlijn blijkt dat de
grenswaarden voor schade in de huidige situatie niet worden overschreden. Indien de
meetresultaten uit de eerdere metingen ten tijde van proefheien worden vergeleken met de
SBR-B-richtlijn, blijkt dat de grenswaarden voor schade eveneens niet worden overschreden.
In grafiek 6.1 zijn de grenswaarden en de gemeten waarden voor schade opgenomen. In
grafiek 6.2 zijn de grenswaarden en de gemeten waarden voor zettingen opgenomen.
Positie H, E en F zijn gedurende het proefheien gemeten. Positie 1 en 2 zijn trillingsniveaus in
de huidige situatie.
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f6.1 Toetsing van de trillingniveaus aan de grenswaarden voor schade

f6.2 Toetsing van de trillingniveaus aan de grenswaarden voor zettingen

In alle gevallen is rekening gehouden met een indicatieve meting, waarbij uit is gegaan van
een categorie 2 monumentaal pand op een zeer zettingsgevoelige bodem. Dit is een
worstcasebenadering. In beide grafieken is te zien dat er ondanks een worstcasebenadering
geen overschrijding van de grenswaarden is te constateren. Met betrekking tot schade geldt
dat de resultaten van de metingen ten tijde van het proefheien geenszins de grenswaarden
benaderen. De trillingniveaus in de huidige situatie benaderen de grenswaarde, maar
overschrijden deze niet.
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Voor zettingen geldt voorts dat getoetst dient te worden aan de versnelling. In tabel 6.5 zijn
de resultaten vergeleken met de grenswaarden.
t6.5 Toetsing van de versnelling aan de grenswaarden voor zettingen
Positie

Grenswaarde [mm/s 2]

H

12,8

E
F

Gemeten versnelling [mm/s 2]
13,3

1000

14,5

Baggermuseum

69,1

Inrit IHC

107

Ook voor de versnelling geldt dat deze gedurende de metingen de grenswaarde van 1 m/s 2
niet overschrijdt. De kans op zettingen van fundatie is daarmee uitgesloten.
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7

Conclusie

7.1 H i n d e r

Uit de metingen blijkt dat de trillingniveaus langs de Molendijk te Sliedrecht in de huidige
situatie hoger zijn dan de trillingen veroorzaakt tijden het proefheien op de beoogde locatie
van de proefhei-installatie. Dit geldt voor de V eff,max,30,i en de Vper.
De trillingniveaus tijdens de metingen ter plaatse overschrijden daarnaast de grenswaarde
A1 als opgenomen in de SBR-B-richtlijn, alsmede de algemeen geaccepteerde grenswaarde
voor voelbaarheid van trillingen (0,1 mm/s). Het proefheien heeft ter plaatse van de
meetposities als opgenomen in figuur 4.1 geen overschrijding van grenswaarde A 1 en het
voelbaarheidscriterium veroorzaakt.
Bij beide metingen (huidige situatie en gedurende proefheien) is geen overschrijding van
Vper geconstateerd.
Conclusie: Proefheien leidt tot veel lagere trillingniveaus dan de huidige trillingniveaus ten
gevolge van omgevingseigen trillingbronnen, waaronder verkeer. Er is om die reden dus
geen hinder te verwachten van het proefheien.

7.2 S c h a d e e n z e t t i n g e n

Uit de metingen blijkt dat de trillingniveaus langs de Molendijk te Sliedrecht in de huidige
situatie beduidend hoger zijn dan de trillingen veroorzaakt tijden het proefheien op de
beoogde locatie van de proefhei-installatie. Dit geldt voor de Vtop en de atop.
De trillingniveaus tijdens de metingen ter plaatse overschrijden overigens de grenswaarde
als opgenomen in de SBR-A-richtlijn niet. Ook de trillingniveaus gedurende het proefheien
hebben ter plaatse van de meetposities als opgenomen in figuur 4.1 geen overschrijding van
grenswaarden veroorzaakt.
In alle gevallen is worst case uitgegaan van een zeer slecht gefundeerd gebouw, met grote
kans op zettingen. Ook is een monumentale status aan de grenswaarden toegekend.
Ondanks deze worstcasebenadering is er bij lange na geen overschrijding van de
grenswaarden voor schade en zettingen door te proefpaal te constateren. Hiermee is schade
en zettingen door toedoen van de proefpaal op 90 kNm uit te sluiten. Het huidige
trillingniveau benaderd de grenswaarde voor schade, maar overschrijdt deze niet. Door de
worstcasebenadering is ook in de huidige situatie schade uit te sluiten. Zettingen zijn in de
huidige situatie eveneens niet ter sprake.
Zoetermeer,
Dit rapport bevat 21 pagina's.
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