
TC131
TussenRAPPORT

TC131-07-09

Betrouwbare  
Trillingsmaatregel 
GeoBrain bouwtrillingen -  

structuur en vragen t.b.v. invoer database
uitvoeringsdata  

toevoegen

Uitvoerings
Database 

Kennis van 
experts

+
Kunstmatige 
intelligentie

 
 

uitvoeringsdata  
bekijken

Voorspelling 
maken



 
Auteur 
Ir. J.C. Landwehr, Deltares 
 
Foto omslag  
Hans Landwehr, Deltares 
 
Deelnemers commissie TC131-B 

Stuit, Dhr. dr.ir. H.G. (Herke), voorzitter Movares Nederland B.V. 

Landwehr, Dhr. ir. J.C., secretaris Deltares 

Balder, Dhr. Ir. A. (Auke) CRUX Engineering BV 

Boer, Dhr. ing. R. (Ruud) COB 

Brink, Dhr. J.W. van den (Jan) ProRail 

Bruin, Dhr. H. de (Erik) BREM Heitechnisch Bureau 

Bunte, Dhr. A.C. (Albert) Gemeente Utrecht 

Hölscher, Dhr. dr.ir. P. (Paul) Deltares 

Jong, Mevr. Ing. W.  de (Wendy) Van Halteren Infra BV 

Koopman, Dhr. drs. A. (Arnold) TNO Bouw en Ondergrond 

Ligthart, Dhr. ir. P. (Peter) SBR 

Litjens, Dhr. ir. P.P.T. (Paul) Rijkswaterstaat Dienst Infrastructuur 

Obladen, Dhr. ing. B.K.J. (Bas) Strukton Engineering b.v. 

Oosthoek, Dhr. S. (Sjaak) Volker Staal en Funderingen 

Ostendorf, Dhr. C.J. (Carel) Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs BV 

Profittlich, Dhr. ir. M.J. (Maarten) Fugro Ingenieursbureau B.V. 

Rebel, Dhr. Ir.P. (Paul) Gemeente Amsterdam Ingenieursbureau (IBA) 

Verduijn, Dhr. J.C. (Hans) Sight Adviseurs 

Weele, Dhr. ir. A.F. van (Frans) IFCO B.V. 
 
Auteursrechten 
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een 
geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij 
elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enig andere manier, zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van de COB. 
Het is toegestaan overeenkomstig artikel 15a Auteurswet 1912 gegevens uit deze uitgave te citeren in 
artikelen, scripties en boeken, mits de bron op duidelijke wijze wordt vermeld, alsmede de aanduiding van 
de maker, indien deze in de bron voorkomt. ‘GeoBrain Bouwtrillingen / Structuur en vragen t.b.v. invoer 
database’, 2010, Stichting COB, Gouda." 
 
Aansprakelijkheid 
COB en degenen die aan deze publicatie hebben meegewerkt, hebben een zo groot mogelijke 
zorgvuldigheid betracht bij het samenstellen van deze uitgave. Nochtans moet de mogelijkheid niet worden 
uitgesloten dat er toch fouten en onvolledigheden in deze uitgave voorkomen. Ieder gebruik van deze 
uitgave en gegevens daaruit is geheel voor eigen risico van de gebruiker en COB sluit, mede ten behoeve van 
al degenen die aan deze uitgave hebben meegewerkt, iedere aansprakelijkheid uit voor schade die mocht 
voortvloeien uit het gebruik van deze uitgave en de daarin opgenomen gegevens, tenzij de schade mocht 
voortvloeien uit opzet of grove schuld zijdens COB en/of degenen die aan deze uitgave hebben meegewerkt. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GeoBrain Bouwtrillingen 
 
Structuur en vragen t.b.v. invoer database 

 
 
 
 

 
© Deltares, 2009 
 
 
 
 

ir. J.C. Landwehr 
 
 

 



 

 
 
 
 
Titel 
GeoBrain Bouwtrillingen 
  
Opdrachtgever 
Consortium Delft Cluster-
COB 

Project 
1001132-007 

Kenmerk 
1001132-007-GEO-0001 

Pagina's 
26 

 
 

 
 
 

Samenvatting 
In het kader van het werkpakket ‘De betrouwbare Trillingsmaatregel, onderdeel 
Bouwtrillingen’ van het Delft Cluster-project ‘Beheerst Benutten van de Ondergrond’, wordt 
een ervaringsdatabase trillingen ontwikkeld. 
 
Daartoe is op 29 november 2006 een EBR-sessie (Electronic Board Room) gehouden. Deze 
sessie had als doel een inventarisatie te maken van de invloedsfactoren op trillingen als 
gevolg van heien en trillen en vervolgens deze te rangschikken naar mate van belangrijkheid 
en beschikbaarheid.  
 
De resultaten van deze EBR-sessie zijn gebruikt als basis voor het opstellen van de beoogde 
ervaringsdatabase voor trillingen hetgeen is gerapporteerd in rapport met kenmerk  
418390-0024 v02 d.d. december 2007.  
 
Opmerkingen vanuit de commissie naar aanleiding van het testen van deze conceptversie 
hebben geleid tot een bruikbare definitieve versie. In deze rapportage zijn de belangrijkste 
kenmerken en de wijzigingen t.o.v. de conceptversie beschreven. 
 
De invoertool van de database is bereikbaar op www.geobrain.nl en www.delftgeosystems.nl 
via het ‘login’ menu. 
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1  Inleiding 

1.1 Achtergrond 
In het kader van het Delft Cluster/Centrum Ondergronds Bouwen project ‘De betrouwbare 
Trillingsmaatregel, onderdeel Bouwtrillingen’ kortweg BET-Bouw van het DC/COB project 
‘Beheerst Benutten van de Ondergrond’ wordt onderzoek verricht om betrouwbaar 
ontwerpgereedschap te maken m.b.t. het voorspellen van trillingen ter plaatse van panden als 
gevolg van bouwwerkzaamheden. Het onderzoek richt zich op: 
 

 Het verzamelen en toegankelijk maken van uitvoeringsdata over trillingen bij 
bouwwerkzaamheden 

 Het toepassen van deze data bij het uitvoeren van trillingsprognoses, het kalibreren 
van bestaande en nieuw te ontwikkelen prognose modellen, beoordelen van 
reducerende maatregelen en het nuanceren van de SBR-richtlijn deel A schade 

 Het uitvoeren van een ringonderzoek om de kwaliteit van verschillende 
trillingsmetingen te beoordelen. 

1.2 Plaats in project 
In deelwerkpakket 1 (DP1) wordt een ervaringsdatabase trillingen ontwikkeld. De kennis en 
ervaring die in deze database opgeslagen zal worden, kan dan gebruikt worden voor 
verschillende doeleinden zoals het doen van prognoses voor nieuwe situaties, het verbeteren 
van de prognose modellen en het beoordelen van richtlijnen.  
 
Hierbij is een aansluiting gemaakt met GeoBrain (www.geobrain.nl). Hiermee wordt beoogd 
om een uniformiteit in de geobrain producten te krijgen, herkenbaarheid van vragen en 
daarmee een lagere drempel tot het invoeren van ervaringen te creëren. Tevens kan dan 
gebruik worden gemaakt van bestaande bibliotheken om meerkeuzevragen eenduidig in te 
vullen en eventueel worden nieuwe bibliotheken gecreëerd die in overige Geobrain producten 
gebruikt kunnen worden. 
 
Om de database en invoertool te maken heeft eind 2006 een EBR-sessie (Electronic Board 
Room) plaatsgevonden waarin een inventarisatie is gemaakt van de invloedsfactoren op 
trillingen als gevolg van heien en trillen. Vervolgens zijn deze gerangschikt naar mate van 
belangrijkheid en beschikbaarheid. De resultaten hiervan zijn verwerkt in de rapportage 
418390-0023-v02 d.d. 7 maart 2007. De vertaling van deze factoren naar een database 
structuur en de vragen om de van belang zijnde factoren te kunnen vastleggen zijn 
beschreven in de rapportage 418390-0024-v02 d.d. december 2007.  
 
De database en de invoertool zijn vervolgens gebouwd. Een testversie is via internet aan de 
leden van de commissie ter beschikking gesteld en beoordeeld. Het resultaat van deze 
beoordeling is in de commissievergadering van oktober 2007 en maart 2008 besproken. Na 
deze discussie zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd. Verder zijn een aantal wensen ter 
verbetering door de commissie geformuleerd.  
 
In Hoofdstuk 2 wordt de opbouw van de database beschreven. In Hoofdstuk 3 worden de 
wijzigingen en wensen beschreven. Eventueel kunnen tijdens de komende periode van het 
invoeren van ervaringen nog gewenste wijzigingen naar voren komen. Deze zullen dan als 
aanvulling worden gerapporteerd. 
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Parallel aan dit proces zal een raadpleeg en zoektool worden gemaakt. Deze wordt eveneens 
in een aparte rapportage vastgelegd.  
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2 Opbouw database 

2.1 Inleiding 
In de vorige rapportages zijn de van belang zijnde factoren vastgelegd en is dit vertaald naar 
een database structuur en invoervragen om deze gegevens, de zogenaamde ervaring te 
kunnen vastleggen. Allereerst is het van belang vast te stellen wat een ervaring is. 
 
Tijdens het bouwen van een fundering of bouwput worden veel verschillende activiteiten 
uitgevoerd. Denk hierbij aan het intrillen van damwandplanken, het naheien van enkele 
damwandplanken en het heien van funderingspalen. Daarbij wordt op verschillende 
belendende panden het trillingsniveau gemeten en ontstaat mogelijk schade aan één van de 
panden.  
 
Het is enerzijds aantrekkelijk om alle beschikbare informatie m.b.t. de omstandigheden en de 
meetresultaten op te slaan, maar dat is onwerkbaar. De database moet een selectie vormen, 
waarbij de noodzakelijke informatie bewaard blijft, terwijl het vullen goed uitvoerbaar is. 
 

2.2 Structuur 
Een ervaring die we in de database willen opslaan zal bestaan uit twee delen: 
 

 Een informatiedeel (‘meta-informatie’) 
 Het resultaatdeel (de eigenlijke ervaring). 

 
Het informatiedeel bevat alle informatie die het trillingsprobleem beschrijven. Deze is in 
beginsel beschikbaar zonder dat de meting uitgevoerd wordt. Het ‘informatiedeel’ wordt 
verder opgedeeld teneinde de vragen te structuren en bij meerdere ervaringen per werk 
delen van deze informatie makkelijker over te nemen.  
 
Het resultaatdeel bevat de informatie van de meting en kan daarbij als volgt worden 
gekarakteriseerd:  
 

 Opnemer locatie 
 Het hoogste optredende trillingsniveau in X, Y, Z - richting 
 Inclusief de dominante frequentie 
 En het schade niveau (dat overigens ‘geen schade’ kan zijn). 

 
Bij de volgorde van de te maken onderverdeling is geprobeerd een logische volgorde van 
groepen vragen te verkrijgen.  
 
Er is voor gekozen om het informatie-deel van de ervaring in groepen te structureren zoals 
weergegeven in Tabel 2.1. 
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Informatie 
onderdeel 

Beschrijving 

algemeen ter karakterisatie van de ervaring (omschrijving), wanneer en waar 
(locatie) 

situatie hier wordt de locatie van het werk (bron) in relatie tot het pand 
(opnemer) beschreven 

materieel hier wordt de gebruikte materieel t.b.v. het heien of trillen 
gekarakteriseerd 

eigenschappen 
paal/plank en 
uitvoeringsaspecten 

hier wordt het ingebrachte element beschreven 

bodem hier wordt de ondergrond, waardoor de trillingen zich bewegen, 
beschreven 

pand hier worden de eigenschappen van het pand en de gevoeligheid 
ervan voor het ontstaan van schade beschreven 

 
Tabel 2.1 Informatiedeel ervaring 
 
Het resultaatdeel van de ervaring is weergegeven in Tabel 2.2. 
 

Resultaat 
onderdeel 

Beschrijving 

resultaat 
meting/ervaring  

hier wordt het type meting, het meetinstrument, de grootte en 
frequentie van de trilling, de mogelijke overschrijding van de 
grenswaarde, locatie van opnemer en locatie en omvang van 
eventuele schade beschreven 

 
Tabel 2.2 Resultaatdeel ervaring 
 
Dit geeft de hoofdstructuur in de database, die weergegeven is in de figuur op Bijlage 1. 
 

2.3 Activiteit 
De ervaringen moeten opgeslagen worden per: 
 

 Activiteit (intrillen, uittrillen, natrillen, inheien, naheien) 
 Element (paal of damwandplank) 
 Pand 
 Werk. 

 

2.4 Herhaalbaarheid bij meerdere ervaringen 
Voorgaande houdt in dat op één werk meerdere ervaringen mogelijk zijn omdat per werk 
meerdere elementen en meerdere activiteiten mogelijk zijn en het meerdere panden kan 
betreffen. In de implementatie is het aantrekkelijk dat constante gegevens bij deze 
herhalende ervaringen automatisch overgenomen worden. Dit betreft dan delen uit het 
informatiedeel van de ervaring. In Figuur 2.1 is dit schematisch weergegeven. 
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Figuur 2.1 Schematische weergave ervaringen binnen een werk 

2.5 Wel of geen schade 
Voor het toekomstig gebruik van de database in een prognosemodel (DP3) is het van belang 
een grote verscheidenheid aan ervaringen in de database op te slaan. Het gaat dan om 
ervaringen met lage c.q. hoge trillingsintensiteiten, maar ook om ervaringen die niet tot 
schade hebben geleid variërend tot ervaringen die tot grote schade hebben geleid.  
 
Hiervoor kunnen meerdere ervaringen binnen een schaal zoals aangegeven in Figuur 2.1 
worden gebruikt. Hierdoor is het bijvoorbeeld mogelijk enkele ervaringen te selecteren zodat 
mogelijk zichtbaar kan worden bij welke afstand tot het funderingselement of bij welk pand 
(indien er meerdere zijn) er juist wel of niet een overschrijding van de norm of schade heeft 
plaatsgevonden. De kracht van de database en met name het uiteindelijke prognosemodel 
zal hier in hoge mate van profiteren. 
 
Dit zal ter beoordeling van de toeleverancier van de ervaring zijn. Uiteraard is het duidelijk dat 
er een bepaalde complexiteit in de ervaring zit. Bijvoorbeeld wanneer er schade ontstaat bij 
het naheien van reeds ingetrilde damwanden.  

werk 

pand 

element 

activiteit 

ervaring 

informatie resultaat 
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3 Invoervragen 

3.1 Aanpassing vragen t.o.v. concept invoertool/database 
In de concept invoertool/database die is gerapporteerd in de rapportage 418390-0024 zijn de 
invoervragen gegeven waarmee de database gevuld zou kunnen worden. Op basis van 
ervaringen opgedaan bij het testen van deze versie door de commissie zijn verbeterpunten 
verzameld. Deze zijn verwerkt wat heeft geleid verbeteringen in de vraag omschrijvingen en 
keuzes m.b.t. vragen. Hieronder volgt een opsomming van de opmerkingen die hebben 
geleid tot belangrijke keuzes over de vragenlijst, waarvan de definitieve versie is 
weergegeven in Bijlage 2. 
 
1 Onderscheid keuze  
Het kan een voordeel zijn snel aan het begin van het invoeren een onderscheid te maken 
tussen een damwand of een paal en tussen heien of trillen en dan alleen die vragen te stellen 
die dan nodig zijn. Op dit moment is er bij de opbouw voor gekozen in modules vragen te 
stellen. Dat betekent dat er in het algemene deel vragen kunnen worden gesteld die zowel 
voor damwanden als palen gelden of voor zowel heien als trillen. Er is voor gekozen deze 
opbouw te handhaven en zo mogelijk vragen uit te zetten (disable) als die niet relevant zijn.  
 
2 Afstand relatie meetpunt tot element 
De in de concept invoertool opgenomen beschrijving van de relatie tussen het meetpunt en 
het element voldeed niet. Er is gekozen voor de volgende beschrijving. 
Als het beschouwde element (een paal of een damwand) onderdeel is van een reeks 
elementen worden vragen 203 en 204 gebruikt om dit te beschrijven. Er wordt uitgegaan van 
een vereenvoudigd principe hiervoor.  
 
De globale bewegingsrichting van de reeks elementen wordt gebruikt om te bepalen of de 
reeks zich richting het meetpunt beweegt (de trillingen worden dan vermoedelijk sterker), van 
het meetpunt af beweegt (de trillingen worden minder) of dat de afstand ongeveer gelijk blijft 
(de trillingen blijven ongeveer gelijk).  
Om deze richting te bepalen dient men gebieden te beschouwen door middel van zichtlijnen 
onder een hoek van 45 graden van het beschouwde element. Er zijn 3 mogelijkheden: 
 

 Het meetpunt valt in gebied II. De afstand tot het meetpunt blijft bij elk nieuw element 
ongeveer gelijk: bewegingsrichting ‘loodrecht’ 

 Het meetpunt bevindt zich in gebied I. De afstand tot het meetpunt wordt met elk 
nieuw element korter: bewegingsrichting is ‘evenwijdig richting meetpunt’. 

 Het meetpunt bevindt zich in gebied III . De afstand tot het meetpunt wordt met elk 
nieuw element groter: bewegingsrichting is ‘evenwijdig van meetpunt af’. 

 
In figuur 3.1 is het voorgaande weergegeven. 
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Voorbeeld: 
 

 
 

Element Meetpunt A meetpunt B meetpunt C 
E1 loodrecht (geb. II) evenwijdig naar 

meetpunt toe (geb. 
I) 

loodrecht (geb. II) 

E2 evenwijdig van 
meetpunt af 
(geb.III) 

evenwijdig van 
meetpunt af 
(gebied III) 

evenwijdig naar 
meetpunt toe (geb. 
I) 

 
Figuur 3.1 Weergave van bewegingsrichtingen 
 
3 Paal/omstandigheid typering 
Vraag 206 betreft het maken van een nieuwe vibropaal bij een mislukte paal 
Deze vraag vervalt in dit onderdeel 2. Een meer logische locatie hiervoor is onderdeel 4 
‘Eigenschappen paal/plank en uitvoeringsaspecten’ na vraag 405.  
Deze vraag wordt dan 406. 
 
4 Andere trillingsbronnen 
In vraag 206 wordt gevraagd of er andere trillingsbronnen beschikbaar zijn. Deze vraag wordt 
verduidelijkt door deze te veranderen in ‘Zijn er andere trillingsbronnen gelijktijdig aanwezig’. 
Bij antwoord ‘ja‘ wordt een vervolgvraag gesteld ‘ Wat voor soort achtergrondtrilling was 
aanwezig’. Met een dropdown keuzemenu worden de volgende opties beschikbaar gemaakt:  
 

 Onbekend 
 Treinverkeer 
 Werkverkeer/verkeer 
 Andere bouwwerkzaamheden 
 Apparatuur 
 Anders, nl.  

 
Bij keuze ‘anders, nl.’ wordt een vervolg vraag gesteld waarbij middels een tekstinvoer een 
omschrijving kan worden gegeven. 
  

45 graden 

A 

B C 

Bouwkuip 
of 

palenveld 

E1 
E2 

45 graden 

Pijl geeft 
beweging
srichting 
damwand 
of palen 
aan 

I II III 
I 

II 

III 
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5 Tijd voor intrillen 
In vraag 306 werd gevraagd naar de trillingstijd over de laatste meter. Uit de commissie is 
naar voren gekomen dat deze Informatie (vrijwel) nooit beschikbaar zal zijn. De vraag is 
daarom veranderd in ‘ Wat was de totale trillingstijd van het element in minuten’. 
 
6 Instelling heiblok t.o.v. maximum 
In vraag 308 wordt gevraagd naar de instelling van het heiblok t.o.v. de maximale energie. Dit 
is echter afhankelijk van het type blok. Bij hydrohammers en dieselblokken is dit t.o.v. de 
max. energie. Bij valblokken is dit t.o.v. de valhoogte. Hierin was niet voorzien. Bij de nieuwe 
vraag 311 wordt de optie valblok toegevoegd. Indien deze optie wordt gekozen volgen de 
vervolg vragen: 
 
1.  Hoe zwaar is het valgewicht (kg). 
2.  Wat was de valhoogte (meter). 
 
De instellingsvraag (nu vraag 314) vervalt dan bij deze keuze voor een valblok.  
 
7 Toevoegen paaltype 
Bij vraag 402 waarbij gekozen wordt voor een type paal wordt toegevoegd de optie ‘gesloten 
buispaal inwendig geheid’ . 
 
8 Diepte ervaring 
Bij vraag 502 werd gevraagd bij welke diepte de ervaring die ingevoerd wordt opgetreden 
was. Gebleken is dat deze informatie niet altijd aanwezig is. Gekozen is voor 2 vragen:  
 
Vraag 1: Is bekend bij welke diepte de ervaring optrad? 
De keuzeopties zijn ‘onbekend’ of ‘ja’ . Bij antwoord ‘ja’ volgt de tweede vraag. 
 
Vraag 2: Bij welke diepte trad ervaring op in [meter t.o.v. MV]. 
 
9 Lijst meetapparatuur 
Bij vraag 702 wordt gevraagd te kiezen uit een lijst met meetapparatuur. Deze lijst is vanuit 
de commissie gevuld met de volgende keuzes:  
 
1. Vibra-  (TNO). 
2. Meetbus (TNO). 
3. VM-systeem (Profound). 
4. Vibra (Profound). 
5. Vibra SBR (Profound). 
6. Vibra + (Profound). 
7. Axilog (Leiderdorp Instruments). 
8. IVMS (BNCS). 
9. Red box MR2002-CE (Syscom). 
10. Minimate plus (Instantel). 
11. SSU serie (GeoSonics). 
12. Vibras-7003 (Walesch Electronics). 
13. Vibra-tech (Vibra-tech). 
14. V-901 (Vibrock). 
15. Mini Seis (White Industrial Seismology Inc). 
16. Vibralec (Abem). 
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Indien er van een ander meetapparaat gebruik wordt gemaakt kan dit ingevoerd worden door 
te kiezen voor de toegevoegde keuzeoptie ‘anders’. 
 
10 Locatie maatgevende opnemer 
Bij vraag 710 zijn opties gegeven voor de locatie waar de maatgevende opnemer kan staan. 
In de SBR zijn eveneens omschrijvingen gegeven. Deze zijn nu als opties in het keuzemenu 
opgenomen.  
 
De keuzes zijn:  
 

 Beganegrond (stijf punt draagconstructie) 
 Tussenliggende verdieping (stijf punt draagconstructie) 
 Hoogste verdieping (stijf punt draagconstructie) 
 Kolom in gebouw 
 Midden op vloer 
 Midden op muur (draagconstructie) 
 Midden op ligger 
 Midden op plafond 
 Midden scheidingsconstructie (niet zijnde muur draagconstructie) 
 Anders, nl. 

 
Bij antwoord ‘anders’ wordt een vervolgvraag gesteld waarbij deze locatie als tekst ingevoerd 
kan worden.  
 
11 Amplitude (Vtop) en frequenties  
Bij de vraag 713 werd de maximale trilling gevraagd. Deze is uitgesplitst in de nieuwe vragen 
722, 723 en 724 waarbij de resultaten in  X, Y, Z richting kunnen worden ingevuld. De 
betekenis van deze richtingen zijn:  
 
 X richting de bron (loodrecht draagconstructie) 
 Y // wand 
 Z vertikaal. 

 
De metingen kunnen onafhankelijk van elkaar zijn en afzonderlijk worden opgegeven. In 
werkelijkheid gaat het om de maximale trilling gaan. Er kan eveneens voor worden gekozen 
alleen de maximale trilling in te voeren. 
 
Bij vragen 725, 726 en 727 worden vervolgens de dominante frequenties ingevoerd die 
behoren bij de ingevoerde maximale trillingen voor de respectievelijke richtingen.  
 
12 Laten vervallen van vragen 706-708 
In deze vragen (oorspronkelijk vraag 704) werd gevraagd of het frequentiebereik van de 
gebruikte meetapparatuur voldeed aan de SBR en indien dat niet zo was moesten de onder- 
en bovengrens worden opgegeven. Er is voor gekozen deze resultaten direct te koppelen aan 
de keuze van de gebruikte meetapparatuur en alleen deze vraag te stellen als een 
meetapparaat is gekozen dat niet in de lijst staat.  
 
13 Subjectiviteit bij antwoorden 
Bij o.a. de vragen 413 t/m 416 is door de commissie een opmerking gemaakt over de 
subjectiviteit bij het beantwoorden. Alhoewel dit zeker het geval is gaat het specifiek bij deze 
vragen er vooral om of de gebruikte damwanden heel slecht of heel goed zijn, waardoor deze 
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vragen toch van waarde zijn. In het algemeen geldt bij het maken van categorieën in de 
antwoorden dat, hoewel er wel sprake is van enige subjectiviteit, het toch blijkt dat de 
‘experts’ globaal hetzelfde beeld hebben. Overigens wordt bij dit soort keuzemenu’s de optie 
‘onbekend’ toegevoegd aan het keuzemenu. De invoerder wordt gedwongen na te denken 
over de juiste keuze. Mocht later blijken dat slechts enkele opties worden ingevuld, of 
bijvoorbeeld vooral de optie ‘onbekend’, dan geeft ons dat voldoende argumenten om 
overbodige opties (of wellicht de hele vraag) te laten vervangen. 
 
14 Achtergrondtrilling 
In vraag 207 wordt informatie gevraagd over de oorzaak van een eventuele 
achtergrondtrilling. Hiervoor zijn verschillende bronnen in een keuzemenu opgenomen. Bij 
vraag 709, de module waar de uiteindelijke resultaten worden ingevoerd, wordt eerst 
gevraagd of deze achtergrondtrillingen zijn geregistreerd. Bij het antwoord ‘ja’ wordt in de 
volgende vraag de grootte van de maximale trilling gevraagd. Toegevoegd is vraag 711 
waarin gevraagd wordt of de dominante frequentie van de trilling bekend is. Bij antwoord ‘ja’ 
wordt deze waarde gevraagd. 
 
15 Meer detail invoer locatie  
In module 1 zal meer in detail de locatie ingevoerd worden. De toevoegingen kosten geen 
extra tijd, maar maken het mogelijk meerdere panden in een straat in te kunnen voeren. Ook 
verbetert dit de mogelijkheden tot zoeken.  
 

3.1.1 Kwaliteit antwoorden 
Om de kwaliteit van de antwoorden op de gestelde vragen te verbeteren zijn de volgende 
voorzieningen aangebracht: 
 

 Bij keuzemenu opties is zoveel mogelijk als eerste menu optie ‘onbekend’ 
aangegeven; hierdoor moet de invoerder altijd nadenken over welk antwoord uit de 
lijst gekozen gaat worden. Bovendien zal er dan geen onjuist antwoord worden 
gegeven als de invoerder deze vraag per ongeluk overslaat of niet zeker weet wat het 
antwoord moet zijn. 

 Bij getal-invoerwaarden zijn minimale en maximale grenzen aangegeven; hierdoor 
worden onrealistische antwoorden door typefouten of verkeerde eenheden zoveel 
mogelijk voorkomen. 

 
In Bijlage 2 zijn deze voorzieningen terug te zijn in de laatste kolommen van de lijst.  
 
Voor het karakteriseren van het schade niveau is zoals in een eerdere rapportage 418390-
0024 v02 d.d. december 2007 aangegeven dat gekozen is voor een classificatie zoals vermeld 
in CUR57 “dynamische problemen in de bouw; 1972”. De classificatie is weergegeven in 
figuur 3.2. Het gaat hierbij om de indeling onder de kolom ‘globale beoordeling voor de 
invloed op de constructie’. De meetresultaten, waarneming van het schadeniveau en 
eventueel de beschrijving van de voelbaarheid zijn de hulpmiddelen om tot een classificatie te 
komen.  
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Figuur 3.2 Schade classificatie volgens CUR57 

3.1.2 Verplichte vragen 
Voor een goede werking van de database voor toekomstige prognoses is het noodzakelijk 
over voldoende informatie en alle belangrijkste resultaten te beschikken. Een ander deel is 
mogelijk minder essentiële en/of niet altijd beschikbare informatie, zodat je deze informatie 
achterwege zou kunnen laten. Voorkomen moet worden dat vragen verplicht ingevuld moeten 
worden terwijl deze informatie er vaak niet is, hetgeen het succes van het invullen en de 
kracht van de database negatief zal beïnvloeden. 
 
Er is een selectie gemaakt van de meest noodzakelijke aspecten waarvan de commissie 
verwacht dat die factoren in belangrijke mate de resultaten bepalen. Er is een redelijk 
arbitraire keuze gemaakt waarbij gekeken is naar factoren die al in huidige prognose 
modellen zitten en factoren die hoog in de belangrijkheidlijst scoren.  
  
Wanneer een verplichte vraag niet is ingevuld zal er een melding komen die dit aangeeft. Een 
ervaring kan niet definitief worden als niet minimaal alle verplichte vragen zijn ingevuld. 
 
De verplichte vragen zijn in Bijlage 2 zichtbaar gemaakt met een kruisje in de eerste kolom. 

Invoertool database 

De in de voorgaande paragrafen beschreven structuur en invoervragen zijn verwerkt tot een 
database en invoertool. De invoertool van de database is bereikbaar op www.geobrain.nl en 
www.delftgeosystems.nl via het ‘login’ menu. 
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4 Conclusies 
Op basis van de factoren die in een EBR-sessie bepaald zijn, is een gestructureerde 
vragenlijst uitgewerkt. Hiermee is de structuur van de database op gebruikersniveau 
vastgelegd. Om de database te kunnen vullen is een invoertool gebouwd. De invoertool van 
de database is bereikbaar op www.geobrain.nl en www.delftgeosystems.nl via de menuoptie 
‘login’. 
 
Opmerkingen die in de gebruiksfase naar voren zullen komen worden verzameld om 
zodoende in de toekomst verbeteringen te kunnen uitvoeren.  
 
Het vervolg in dit project bestaat uit het bouwen van een raadpleeg en zoektool waarmee 
gestructureerd ingevoerde ervaringen kunnen worden gevonden.  
 
 



 

 
1001132-007-GEO-0001, Versie 2, 14 april 2009, definitief 
 

 
GeoBrain Bouwtrillingen 14
 

 
 



 

 
1001132-007-GEO-0001, Versie 2, 14 april 2009, definitief 
 

 
GeoBrain Bouwtrillingen 15
 

A Structuur invoervragen 
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1.Algemeen
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2.Situatie
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3.Materieel

heien 301 trillen

302
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304
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307
308
309
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312
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4.Eigenschappen 
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5.Bodem

6.Pand

7.Resultaat 
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701
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B Invoervragen 

 
 



verplichtnieuw Algemeen type antwoord eenheid min waarde max waarde beantwoord factor rapport 1
x 101 Projectnaam tekst 3.12 5.15
x 102 Startdatum uitvoer project datum 3.12
x 103 Straatnaam tekst 3.12

104 Huisnummer tekst
x 105 Plaatsnaam tekst
x 106 Provincie lijst [….]
x 107 X-coordinaat getal - 3.12
x 108 Y-coordinaat getal - 3.12

Situatie
x 201 Afstand element tot meetpunt getal meter 0 1000 3.02

202 Is dit element onderdeel van een reeks elementen lijst [nee/damwandrij, damwand bouwput, palenrij, palenveld] 3.05

203 Wat is de globale bewegingsriching van de reeks elementen
lijst [Loodrecht, Evenwijdig richting meetpunt, Evenwijdig van
meetpunt af] 3.11

204 Wat is globaal de paal hart op hart afstand [m] getal meter 0 100 3.11
205 Zijn er obstakels in de grond geconstateerd lijst [onbekend, ja, nee] 3.03
206 Zijn er andere trillingsbronnen gelijktijdig aanwezig lijst [onbekend, ja, nee] 3.04

207 Wat voor soort achtergrondtrilling was aanwezig

lijst [onbekend, treinverkeer, werkverkeer/verkeer, andere
bouwwerkzaamheden, apparatuur, funderingsmachine/heistelling
anders nl.]

208 indien anders, welke voor soort achtergrondtrilling tekst
x 209 Installatieniveau lijst [vanaf maaiveld, vanaf ontgraven put of sleuf, vanaf ophoging] 3.06 3.07 3.13

210 Is de situatie ten tijde van meten gelijk aan die tijdens sonderen
lijst [onbekend/ja/nee ontgraving na sondering, nee ophoging na
sondering, nee grondverbetering na sondering] 3.08 3.09

Materieel
x 301 Is er sprake van heien of trillen lijst [trillen, heien] extra voor keuze

x 302 Gebruikt trilblok
lijst geobrain trilblokken (nodig: max omwentelingen per minuut, hoog
laag frequent, excentrisch moment, slagkracht voor vraag 20 t/m 23) 1.01 1.06 1.07.1 1.02

303 hoog/laag frequent resultaat
304 frequentie resultaat
305 excentrisch moment resultaat
306 slagkracht resultaat
307 Is resonantievrij opgestart lijst [onbekend, ja, nee] 1.07
308 Instelling trilblok in percentage van maximale instelling van slagkracht getal % 1 100 1.07

x 309 Is er sprake van intrillen, uittrillen of natrillen lijst [intrillen, uittrillen, natrillen] 1.13
310 Wat was de totale trillingstijd van het element[min] getal minuten 4 120 extra

x 311 Soort heiblok lijst [dieselblok, hydraulisch blok, pneumatisch blok, valblok] 1.01

312 indien diesel, hydraulisch, pneumaisch: gebruikt heiblok
lijst geobrain heiblokken (nodig:  slaggewicht, valgewicht,
energieperslag, max slagen per minuut) 1.01

313 max slagenergie heiblok resultaat

314
indien diesel, hydaulisch, pneumatisch: Instelling heiblok in percentage t.o.v.
maximaal energie per slag getal % 1 100 1.02

315 indien valblok: hoe zwaar is het valgewicht [kg] getal kg 100 10000
316 indien valblok: wat was de valhoogte [m] getal m 0,1 10

x 317 Is er sprake van inheien of naheien lijst [inheien, naheien] 3.10
318 Is er sprake van op het element heien of inwendig heien lijst [op het element, inwendig heien] 1.14
319 Slagcijfer laatste tocht (25 cm) getal - 1 100 extra
320 Is gebruik gemaakt van oplanger lijst [ja, nee] 1.15
321 Is de heimuts gewisseld tijdens heien van element lijst [onbekend, ja, nee] 1.04
322 Zijn er weerstandsreducerende maatregelen toegepast lijst [nee/boren/spuiten/fluideren/anders ….] 1.10 1.11 1.12
323 indien anders, welke andere maatregelen tekst
324 Soort funderingsmachine/heistelling lijst [vrijhangend blok, losse makelaar, vaste makelaar] 1.03 2.08



Eigenschappen paal/plank en uitvoeringsaspecten
x 401 Betreft het een paal of een damwandplank lijst [paal, damwandplank] extra voor keuze

x 402 Type paal
lijst [prefab beton, vibropaal,gesloten buispaal, open buispaal,
gesloten buispaal inwendig geheid, anders …] 2.01

403 indien anders, welke paal tekst
x 404 Wat zijn de paalafmetingen prefab beton paal lijst geobrain paaltypen (nodig b x h of D) 2.04 2.05
x 405 Wat is de diameter van de paal lijst geobrain paaltypen vibro (nodig D)

406 Betreft het het maken van een nieuwe vibropaal bij een mislukte vibropaal lijst [ja, nee] 7.2
x 407 Fabrikant damwand lijst geobrain damwandtypen 2.01
x 408 Type damwand lijst geobrain damwandtypen/afmetingen 2.01

409 Weerstandsmoment damwand resultaat
x 410 Hoeveel planken per element lijst [enkel, dubbel, drieling] 2.06

411 Is er een verloop van de damwanden geconstateerd bij inbrengen lijst [onbekend, ja, nee] 2.10
x 412 Zijn het nieuwe of gebruikte planken lijst [nieuw, gebruikt, onbekend] 2.07

413 Bij gebruikte planken; de staat van de sloten lijst [onbekend, gemiddeld, goed, slecht] 2.07
414 Bij gebruikte planken; de rechtheid lijst [onbekend, gemiddeld, krom, recht] extra
415 Bij gebruikte planken; vormvastheid lijst [onbekend, gemiddeld, scheluw, recht] extra
416 Bij gebruikte planken; staat van de planken lijst [onbekend, gemiddeld, gebubbeld, goed] extra

x 417 Wat is de lengte van de paal of damwand getal meter 4 100 2.02
x 418 Wat is het puntniveau t.o.v. NAP getal meter t.o.v. NAP -40 300 2.03

419 Is het element schoor geplaatst en zo ja onder welke schoorstand lijst [nee, 20:1, 19:1,  …. 2:1] 2.12
4.09

Bodem

x 501
Voeg 1 representatieve sondering toe in GEF formaat tpv de bron (paal of
damwand) uploaden van een gef sondeer bestand zoals bij geobrain funderingen 4.06

502 huidig sondeerbestand (gef bestand dat geupload) resultaat
503 Is bekend bij welke diepte de ervaring optrad lijst [onbekend, ja]
504 Bij welke diepte trad de ervaring op getal meter t.o.v. MV 0 100 4.04

505 Wat is de overwegende grondsoort waarbij de trillingen optraden lijst [droog zand, droge klei/veen, zand, klei, veen, grind, onbekend] 4.01
506 Voeg 1 representatieve boring toe in JPG, Tif of bmp uploaden van boring in een grafische format of gef 4.07
507 huidig boringbestand (bestand dat is geupload) resultaat
508 Wat is het maaiveldniveau tov NAP bij paal of damwandplank getal meter t.o.v. NAP -40 300 4.09
509 Is de grondopbouw bij het pand anders dan bij bron lijst [onbekend/slechter/gelijk/beter] 5.16
510 Is een sondering beschikbaar nabij het pand; ja dan uploaden lijst [ja, nee] ; bij ja uploaden van sonderng zoals bij vraag 51 extra

511
Voeg 1 representatieve sondering toe in GEF formaat tpv het meetpunt
(pand) uploaden van een gef sondeer bestand zoals bij geobrain funderingen 4.06

512 huidig sondererbestand (gef bestand dat is geupload) resultaat
513 Is er een bemaling actief tijdens de meting lijst [onbekend, ja, nee] 4.03
514 Wat is de grondwaterstand tov NAP bij paal/plank getal meter t.o.v. NAP -40 300 4.02
515 Was er sprake van een bevroren toplaag lijst [onbekend, ja, nee] 4.08

Pand

x 601 Betreft het een fundering op palen of op staal
lijst [op staal, op houten palen, op betonpalen, op stalen palen,
onbekend] 5.01

602 Wat is het funderingsniveau van het pand getal meter t.o.v. NAP -100 300 5.08

x 603 Wat is het type hoofddraagconstructie
lijst [staal, beton in goede staat, beton in slechte staat, hout,
metselwerk in goede staat, metselwerk in slechte staat, onbekend] 5.02

604 Wat is het type overige bouwdelen/wanden
lijst [staal, beton in goede staat, beton in slechte staat, hout,
metselwerk in goede staat, metselwerk in slechte staat, onbekend] 5.03

605 Wat is het type overige bouwdelen/vloeren
lijst [staal, beton in goede staat, beton in slechte staat, hout,
metselwerk in goede staat, metselwerk in slechte staat, onbekend] 5.04



606 Wat is het type afwerking aan binnenzijde lijst [beton, metselwerk, pleisterwerk/stucwerk, onbekend] 5.05
x 607 In welke SBR categorie valt het pand lijst [categorie 1, 2, 3]

608 Wat is de omvang van het pand
lijst [kleine woning, grote woning, meerlaags woongebouw,
bedrijfsgebouw, meerlaags bedrijfsgebouw, kunstwerk] 5.07

609
Wat is de hoogte/lengte verhouding van het pand (hoogte gedeeld door
lengte) getal - 0,05 30 5.11

610 Is er een vooropname rapport beschikbaar lijst [onbekend, ja, nee] 5.12

611 Was er scheurvorming in het pand
lijst (goede bouwkundige staat, enkele slechte aspecten/enigzins
slechte staat, slechte bouwkundige staat) 5.13

612
Zijn er veel andere risicovolle elementen (andere schademechanismen)
aanwezig lijst [veel, middel, weinig]

Resultaat meting / ervaring
701 Welk type meting is gehanteerd lijst [onbekend, indicatief, beperkt, uitgebreid] 6.07

x 702 Welke meetapparatuur is gebruikt lijst geobrain meetapparatuur met open veld voor anders, nl: 6.10
703 Indien anders, welk ander meetapparaat is gebruikt anders
704 Wat is de wijze van bevestiging van de sensors lijst [gelijmd, geschroefd, anders nl.) 6.16
705 Welke andere wijze van bevestiging is gebruikt tekst

706 Indien anders, Voldoet freqentie bereik aan SBR; anders grenzen opgeven
lijst [ja, nee dan opgeven ondergrens frequentie, bovengrens
frequentie) 6.02

707 Indien nee, ondergrens frequentie getal Hz 1 100
708 Indien nee, bovengrens frequentie getal Hz 1 100
709 Zijn de achtergrondtrillingen geregisteerd lijst [nee, ja dan opgeven Vtop waarde achtergrondtrilling] 6.13
710 Indien ja, Vtop waarde achtergrondtrillingen getal mm/s 0 10
711 Is de dominante frequentie van de achtergrondtrillingen bekend lijst [nee, ja dan opgeven dominante frequentie achtergrondtrilling]
712 Indien ja, Wat is de dominante frequentie van de achtergrondtrillingen getal Hz 1 100
713 Welke richtlijn is gehanteerd list [SBR, DIN, anders nl. ….] 6.03
714 Indien anders, welke richtlijn tekst
715 Wat is de gehanteerde rekenwaarde voor de grenswaarde getal mm/s 1 100 6.06
716 Is er bemand of onbemand gemeten lijst [bemand, onbemand, onbekend] 6.15

717 Hoe lang is er gemeten
lijst [langer/gelijk dan het inbrengen/verwijderen van element, korter
dan inbrengen/verwijderen van element, onbekend] 6.20

x 718 Waar is de maatgevende opnemer geplaatst

lijst [Beganegrond (stijf punt draagconstructie), Tussenliggende
verdieping (stijf punt draagconstructie), Hoogste verdieping (stijf punt
draagconstructie), Kolom in gebouw, Midden op vloer, Midden op
muur (draagconstructie), Midden op ligger, Midden op plafond,
Midden scheidingsconstructie (niet zijnde muur draagconstructie),
Anders, nl:] 5.14

719 Indien anders, waar: tekst
x 720 In welke SBR categorie valt het type trilling lijst [eenmalig, kortdurend herhaald, continu cyclisch] 1.09

x 721 Geinterpreteerde waarde van Vtop volgens lijst [echte maximale waarde/ op basis van statistiek SBR / onbekend] 6.09

x 722
Wat is de amplitude van de gemeten snelheden voor de opnemer in X
richting (richting bron) getal in X-richting, getal Y-richting, getal Z-richting mm/s 0 100 6.01

723 in Y-richting (evenwijdig aan wand) getal in X-richting, getal Y-richting, getal Z-richting mm/s 0 100 6.01
724 in Z-richting (vertikaal) getal in X-richting, getal Y-richting, getal Z-richting mm/s 0 100 6.01

x 725
Wat is de dominante frequentie bij de Vtop waarden in X richting (richting
bron) getal in X-richting, getal Y-richting, getal Z-richting Hz 1 100 6.12

726 in Y-richting (evenwijdig aan wand) getal in X-richting, getal Y-richting, getal Z-richting Hz 1 100
727 in Z-richting (vertikaal) getal in X-richting, getal Y-richting, getal Z-richting Hz 1 100
728 Is er schade opgetreden lijst [nee, ja]

729 Indien schade is opgetreden op welk onderdeel is dit opgetreden

lijst [afwerking stucwerk/pleisterwerk, afwerking metselwerk,
afwerking beton, bouwdeel muur, bouwdeelvloer,
hoofddraagconstructie] extra



x 730 Wat is de opgetreden schade

lijst schade via CUR 1957 [A instortingsgevaar, B plaatselijke schade,
C scheurvorming metselwerk, D inleiding scheurvorming, E geen
invloed normaal gebouw, F geen invloed] 6.04

731 Zijn er duidelijke overschrijdingen geweest van opgegeven Vgrens lijst [nee, ja dan vragen hoeveel] 6.08
732 Indien ja, hoeveel overschrijdingen getal 1 1000



COB – Nederlands kenniscentrum voor  ondergronds 
 bouwen en ondergronds ruimtegebruik
 
Het Nederlands kenniscentrum voor ondergronds bouwen en 
 ondergronds ruimtegebruik (COB) heeft tot doel om kennis, kunde 
en innovatie voor ondergronds ruimtegebruik en ondergronds 
 bouwen te ontwikkelen. Dit doet COB door praktijkonderzoek en door 
 samen werking binnen een netwerk van deskundigen. 
Kennis komt tot stand in een publiekprivate, maatschappelijke 
context, om te komen tot  resultaten die breed worden geaccepteerd 
en die leiden tot een verantwoorde toepassing met maatschappelijk 
en economisch  rendement. COB bestaat sinds 1995 en maakt deel uit 
van CURNET.

Consortium DC-COB

Door het ondertekenen van de overeenkomst ‘Consortium Ondergronds 
Bouwen’ d.d. 18 december 2003 bevestigen COB en Delft Cluster de 
voorgenomen plannen met betrekking tot het uitvoeren vangezamenlijk 
onderzoek binnen het consortium ‘Ondergronds Bouwen’.
Bij de formulering van de onderzoeksactiviteiten binnen beide 
 organisaties voor de periode 2003-2010 leek een verdere afstemming 
van de activiteiten winst voor beide organisaties te kunnen betekenen. 
Delft Cluster kan profiteren van de goede relaties die het COB heeft 
opgebouwd met diverse marktpartijen op het gebied van ondergronds 
bouwen en ondergronds ruimtegebruik. Deze marktpartijen zijn nood-
zakelijk om te komen tot een  uitvoerbaar Bsik-programma voor de 
 periode 2003-2010. Het COB kan van de samenwerking profiteren 
omdat het een eerste aanzet betekent naar een gezonde financiële basis 
voor  onderzoeksactiviteiten. Daarnaast biedt de samenwerking voor 
beide organisaties kansen op het gebied van kennisdeling en kennis-
verspreiding. Dat is de insteek van de twee projecten:
Beheerst  Boren in Stedelijk Gebied en Innovatief Ondiep Bouwen.

Gemeenschappelijk praktijkonderzoek boortunnels (GPB)

Na het succesvolle verloop van het praktijkonderzoek bij de Tweede 
Heinoordtunnel en de Botlekspoortunnel bleek het voor vijf nog 
op handen zijnde Nederlandse boorprojecten efficiënter om het 
nog  benodigde onderzoek te verdelen. Daarom gaven de opdracht-
gevers van vijf Nederlandse boortunnelprojecten en COB half 
september 2000 door de ondertekening van de Overeenkomst 
 Gemeen  schappelijk Praktijkonderzoek Boortunnels (GPB) hun 
 goedkeuring aan een masterplan praktijkonderzoek. Onder de paraplu 
van het Centrum Ondergronds Bouwen bepaalden zij welk onderzoek 
waar het beste zou kunnen plaatsvinden.

Binnen het masterplan GPB wordt onderzoek gedefinieerd ter plaatse 
van Westerscheldetunnel (F100), Sophiaspoortunnel (F200),   
Tunnel Pannerdensch Kanaal (F500), Boortunnel Groene Hart (F510), 
Noord-Zuidlijn (F530) en RandstadRail (F540). Tijdens de  uitvoering 
van deze boortunnels met grote diameter zullen metingen en 
 experimenten worden uitgevoerd, waarmee de kennis ten aanzien van 
de geboorde tunnel als bouwmethode wordt vergroot. Hierbij worden 
ondermeer zaken onderzocht als metingen aan dwarsverbindingen, 
mogelijkheden tot hergebruik van vrijkomende grond, optreden 
van zwel van diepgelegen kleilagen, volgen van het boorproces en 
gerichte evaluatie van meetgegevens. Het betreft dan ook uitvoerings-
gerelateerd onderzoek met oog op het verkleinen van risico’s en 
kosten bij toekomstige tunnelprojecten.

De partijen vertegenwoordigd binnen het Platformoverleg GPB 
•	 Managementgroep	Betuweroute	van	NS	RailInfrabeheer,	
•	 Projectbureau	Noordelijk	Holland	-	Directie	HLS-Zuid	-	Ministerie	

van Verkeer & Waterstaat, 
•	 Projectbureau	Noord-Zuidlijn	-	Dienst	Infrastructuur	Verkeer	en	

Vervoer van de Gemeente Amsterdam, 
•	 Centrum	Ondergronds	Bouwen	(COB),	
•	 Projectbureau	RandstadRail
•	 Bouwdienst	Rijkswaterstaat	-	Directoraat-Generaal	Rijkswaterstaat	
-	Ministerie	van	Verkeer	&	Waterstaat

•	 Delft	Cluster
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