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1 Inleiding 1

1.1 Aanleiding
Vele, zo niet alle, aan de bouw gerelateerde bedrijven zijn actief met het thema digitalisering. In het 
vakgebied geotechniek is de verwachting dat digitalisering waardevol kan zijn om de onzekerheden 
en risico’s die verbonden zijn aan het bouwen in en op de ondergrond te verkleinen. Het CoB-netwerk 
heeft hier nader onderzoek naar gedaan en geconcludeerd dat met name het registreren en inzetten van 
monitoringsdata kansrijk is.

Het CoB-netwerk heeft een roadmap gepresenteerd als kapstok voor verder onderzoek1. Voor twee 
situaties wordt een proof-of-concept gemaakt van het inzetten van monitoringsdata: bij trillingen ten 
gevolge van trillen of heien van palen of damwanden, en bij zettingen ten gevolge van aanbrengen van 
belastingen op de ondergrond. de eerste casus is uitgewerkt in dit rapport.

1.2 Doel van het onderzoek
dit rapport richt zich op de vraag hoe digitalisering van trillingsdata de geotechnische ontwerppraktijk kan 
complementeren. Er wordt ingegaan op trillingsmeetdata afkomstig uit monitoring van bouwprocessen 
en dan specifiek van het heien en trillen van funderingselementen. Bij deze werkzaamheden kan bij 
belendingen trillingsschade en/of trillingshinder optreden. door trillingsprognoses zijn voorafgaand aan 
de bouwactiviteit de risico’s op schade dan wel hinder te bepalen.

Voor trillingsprognoses zijn verschillende modellen beschikbaar. deze modellen zijn bruikbaar bij het 
voorspellen van trillingen zowel door (rail/weg)verkeer als bij bouwprocessen. Ieder prognosemodel 
kent voor- en nadelen en basis-invoerwaarden. Veelal zijn de basiswaarden gestoeld op praktische 
waarden uit het verleden, waarbij een onderliggende onderbouwing aan meetdata niet tot beperkt 
aanwezig is.

tijdens funderingswerkzaamheden worden trillingen ter plaatse van belendingen vaak gemonitord en 
bewaakt met in de sBR-richtlijnen opgegeven grens-, streef-, en toetswaarden. Momenteel wordt deze 
data over het algemeen alleen voor het project zelf gebruikt. Vaak is de dan beschikbare data te beperkt 
(of onvolledig) voor het verbeteren van prognosemodellen. de data kan soms wel als eerste invoer/
ijking van gehanteerde prognosemodellen gebruikt worden, waarbij dan aannamen gedaan moeten 
worden voor ‘onbekenden’. Verder is in het verleden binnen GeoBrain [8] ervaringsdata over trillingen bij 
funderingswerkzaamheden verzameld, maar er is geen meetdata van trillingen vastgelegd.

Wanneer bij toekomstige projecten voldoende gegevens verzameld worden, kan het prognosemodel 
mogelijk worden verbeterd. Middels het uitwerken van cases wordt in dit rapport de waarde van het 
opbouwen van een database met metingen bepaald. ook wordt toegelicht welke data verzameld dient 
te worden om de modellen te kunnen verbeteren. Hierbij wordt tevens ingegaan op (nieuwe) technieken 
die mogelijkheden bieden om op basis van verzamelde data nauwkeurigere prognoses te uit te voeren.

Binnen de werkgroep zijn de volgende vragen gesteld:

1. Hebben de beschikbare methoden de potentie om met meer data een verbeterde voorspelling te doen?

2. Hoe ziet dit er in potentie uit?

3. Welke andere (nieuwe) technieken kunnen worden benut om met meer data voorspellingen te doen?

1 Zie het rapport Nut en noodzaak digitalisering geotechniek via www.cob.nl/digitaliseringgeotechniek

Scope

Bij de uitwerking van de cases is een prognosemodel gebruikt dat universeel inzetbaar is bij funderingswerk-

zaamheden. De uitwerking beperkt zich tot beschouwingen van waarden van de draagconstructie. Waarden 

op vloeren of ten behoeve van verdichting van losgepakt zand (methode van Van Hergarden), stabiliteit van 

grondlichamen (invoer versnellingen) of verwerking vallen buiten het kader van dit rapport.
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1.3 Opbouw van dit rapport
In HOOFDSTUK 2 wordt de huidige stand van de richtlijnen en methoden voor het uitvoeren van 
trillingsprognoses behandeld. Vervolgens wordt bepaald welke methode op dit moment over het 
algemeen wordt toegepast in Nederland en in de praktijk op dit moment het meest geschikt is. Met 
de gekozen methode worden in HOOFDSTUK 3 cases uitgewerkt om te bepalen wat de meerwaarde is 
van het beschikbaar hebben van een database met trillingsmetingen. op basis van deze ervaringen 
wordt vervolgens in HOOFDSTUK 4 behandeld welke data benodigd is. Hierbij wordt tevens ingegaan 
op eventuele nieuwe methoden die op basis van deze data kunnen worden opgesteld. ook wordt 
beschreven waarvoor dezelfde meetdata nog meer van meerwaarde kan zijn. In HOOFDSTUK 5 wordt 
bekeken of bestaande projecten waar trillingen zijn gemeten ook aan de database toegevoegd kunnen 
worden. ook wordt beschreven welke vervolgstappen nodig zijn. Het rapport wordt in HOOFDSTUK 6 
afgesloten met een conclusie.
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2 Huidige richtlijnen en methoden 2
In dit hoofdstuk wordt de huidige stand van de richtlijnen en methoden voor het uitvoeren van 
trillingsprognoses behandeld. Eerst worden de richtlijnen behandeld waaraan de gemeten trillingen 
worden beoordeeld. daarna volgt een overzicht van de beschikbare rekenmodellen om trillingen als 
gevolg van funderingswerkzaamheden (heien of trillen) te voorspellen. op basis daarvan is bepaald 
welke methode het meest geschikt en gebruikelijk is in Nederland. op basis van deze methode wordt 
het verdere rapport uitgewerkt, zonder dat de andere methoden daarmee gediskwalificeerd worden. 
daarnaast is de potentie tot verbetering van de gekozen methodiek aangegeven.

2.1 Beoordelingsrichtlijnen
2.1.1 SBR-richtlijnen

Prognoses van trillingen worden uitgevoerd om mogelijke risico’s en invloedsgebieden te schatten. 
daartoe zijn trillingssnelheden of versnellingen benodigd. de beoordeling/toetsing van de prognose-
waarden (of meetwaarden) geschiedt op basis van de door stichting Bouw Research (sBR) opgestelde 
richtlijnen. Er zijn drie richtlijnen beschikbaar:

• sBR-A 2017: schade aan bouwwerken [2]

• sBR-B 2006: Hinder voor personen [3]

• sBR-C 2006: storing aan apparatuur [4]

Van belang is om te weten dat voor risico op schade (sBR-richtlijn A) waarden aan de draagconstructie 
benodigd zijn en dat voor beoordeling op hinderbeleving/voelbare trillingen (sBR-richtlijn B) of voor 
trillingsgevoelige apparatuur (sBR-rchtlijn C) waarden op de vloer van belang zijn.

sBR-richtlijn A geeft aan dat als de meetwaarden de grenswaarde niet overschrijdt, het risico op schade 
aanvaardbaar klein is. In deze worden bovengrenswaarde beschouwd (kans 1%). sBR-richtlijn B geeft 
aan dat als de meetwaarden de streefwaarde A1 niet overschrijdt, het niet aannemelijk is dat hinder-
beleving aan de orde is. In deze worden bovenwaarde beschouwd (kans 5%). 

sBR-richtlijn A kent een hiaat: de richtlijn doet geen uitspraak bij trillingsintensiteiten die lager zijn 
dan de gestelde grenswaarde en/of die veelvuldig voorkomen gedurende langere tijd (maanden tot 
jaren). Vanuit de praktijk is bekend dat schade (scheurvorming in metselwerk) ontstaat bij objecten 
die een langdurige trillingsbelasting (hebben) ondergaan, zoals door passerend verkeer.

2.1.2 CUR-rapport 57
Aan de in de sBR-richtlijnen opgenomen beoordelingsmethodiek liggen de duitse dIN-normen (o.a. 
dIN4150) uit 1986 tezamen met de beoordelingsmethodiek uit CuR57 ten grondslag. In CuR57 
is een beoordelingsgrafiek opgenomen. Afhankelijk van de trillingsintensiteit (versnellingswaarde) 
bij een dominante frequentie kan deze beoordeeld worden in klassen A t/m G (A = ondragelijk t/m 
G = niet voelbaar).

2.2 Trillingsprognosemodellen
2.2.1 Beschikbare prognosemodellen

In de afgelopen decennia zijn door verschillende instanties/organisaties/commissies prognose-
modellen en beoordelingsrichtlijnen opgesteld. Met de modellen en richtlijnen is het mogelijk om 
trillingsintensiteit door bouwprocessen (heien van palen, trillen van damwanden) en door passerende 
lijnlasten (verkeer) te voorspellen. de prognosemodellen variëren van eenvoudige empirische 
modellen tot uitgebreide complexe numerieke modellen.

In TABEL 2.1 is een overzicht van bekende prognosemodellen opgenomen, waarbij tevens is aangegeven 
waar het model geschikt voor is.
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Tabel 1 / sdf

Tabel 2 / 

Tabel 2.1 / Overzicht prognosemodellen

Model Sector Dimensies Jaar Module Componenten1 Onderdelen2 Grondprofiel?

d11 Bouw 1d 1995 Heien B / M / o d Profiel

L400 Bouw 2d 2002 Heien B / M / o G /d /V Vrij

G106 Bouw EEM 2012 Heien B / M / o G /d /V Vrij

VIRAN Bouw / 
verkeer

EEM 2016 G /d /V Vrij

Vibra 
Prediction

Bouw / 
verkeer

1d 1998 Verkeer / 
trillen

d /V Profiel

Prepal Bouw 1d Heien G /d /V Qc

PLAXIs Bouw / 
verkeer

EEM G /d /V

f530/

Eurocode 3 Bouw 1d Heien / 
trillen

B / M -

IfCo Bouw 1d ? Heien database d Qc

CuR166 Bouw 1d 1995 Heien/trillen B / M / o G /d /V Profiel
1 B = bron, M = medium, O = ontvanger
2 G = grond, D = draagconstructie, V = vloer

uit TABEL 2.1 volgt dat de verscheidenheid aan prognosemodellen groot is. Vanuit de praktijk worden 
voor bouwactiviteiten het CuR166-model [1] en de IfCo-methode het meest gehanteerd. In complexe 
situaties wordt (soms) numeriek met PLAXIs de situatie doorgerekend, waarbij een meetresultaat 
(volledige versnellingstijdsignaal hoogfrequent gesampled) als ijking van het model gehanteerd wordt.

opgemerkt wordt dat de oudere modellen (d11/Prepal/L400) als basis hebben gediend voor de 
modellen Vibra Prediction en G106 of VIRAN. omdat bij de ontwikkeling ervan meer vragen dan 
oplossingen ontstonden / bleven bestaan, zijn deze modellen in de praktijk nagenoeg niet toegepast 
(uitgezonderd Vibra Prediction).

2.2.2 Keuze prognosemodel
uit ontwikkelingen van de verschillende modellen is gebleken dat behoefte is aan een eenvoudig/
betaalbaar prognosemodel. Met het model moet door middel van eenvoudige invoerwaarden een 
gerichte schatting verkregen kunnen worden van de trillingsintensiteit en de invloedsgebieden. 
daartoe is voor de uitwerking in dit onderzoek voor het prognosemodel CuR166 gekozen. CuR166 
is voortgekomen uit de d11 en Prepal-methodiek. Het Vibra Prediction-model zou in mindere mate 
(alleen voor trilactiviteiten, niet voor heien) ook in aanmerking kunnen komen, echter dit model heeft 
niet de mogelijkheid om prognoses uit te voeren met variaties in invoerwaarden.

Het CuR166-model is modulair opgebouwd voor voorspellingen van trillingen door inheien van open 
stalenbuispalen (module Heien) dan wel intrillen van damwanden (module trillen).

In het handboek CuR166, derde druk, wordt onderscheid gemaakt in horizontale en verticale trillingen, 
terwijl dat niet is uitgewerkt in de latere versies (vierde t/m zesde druk). In onderstaande citaat is deze 
vereenvoudiging in de zesde druk toegelicht.

De vereenvoudiging bestaat er uit dat de spreiding al verwerkt is in de getallen, er geen onderscheid meer 
wordt gemaakt naar trillingsrichting, de invloed van de fundering altijd hetzelfde is, en dat wanden even 
sterk trillen als vloeren.

In dit rapport is gewerkt met de methode conform de derde druk, omdat:

• hier onderscheid wordt gemaakt naar drie trillingsrichtingen. Voor de beoordeling van de trillings-
intensiteit aan de sBR-richtlijnen wordt ook aan de drie richtingen getoetst;

• het mogelijk is om de variatiecoëfficiënt te gebruiken, hetgeen naar de mening van de werkgroep 
belangrijk is.
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Eenvoudig vs. complex

Dit rapport is opgesteld op basis van de empirische methode zoals in CUR166 is beschreven. Andere eenvoudige 

methoden zijn minder uitgebreid in de keuzes voor bron, medium en ontvanger. Complexe methoden die ook 

deze uitgebreidheid kennen, zoals methoden met eindige-elementenanalyse, worden in de praktijk nagenoeg 

niet toegepast. Modelering middels deze methoden is namelijk arbeidsintensief. Een enkele berekening met 

PLAXIS duurt al vaak enige uren tot dagen.

2.3 CUR166-prognosemodel
2.3.1 Algemeen

In het handboek CuR166 damwandconstructies is een prognosemethodiek opgenomen. Het model is 
toepasbaar voor inheien van open buispalen dan wel intrillen van damwanden. Met het model worden 
intensiteiten geldig voor de ondergrond versus de afstand berekend. door eveneens overdrachtsfac-
toren te hanteren, kunnen intensiteiten aan de draagconstructie en/of op vloeren worden berekend. 
de methodiek is in eerste instantie opgezet voor bepalen van waarden van de trillingssnelheid. 
door een dominante frequentie in rekening te brengen kunnen versnellingswaarden versus afstand 
berekend worden.

2.3.2 Model
Het modulaire CuR166-prognosemodel is een empirisch model dat een drietal componenten bevat: 
bron, medium, ontvanger. Per component dienen karakteristieke waarden ingevoerd te worden, 
waarbij het model geijkt wordt met waarnemingen (meetwaarden) uit de praktijk. om de trillingsinten-
siteiten te kunnen berekenen, zijn de volgende invoerwaarden nodig:

1. Energieniveau heiblok en/of slagkracht trilblok

2. Bronsterkte u0 van de trilling in mm/s op referentieafstand van vijf meter tot de bron.

3. trillingsoverdracht door de bodem, namelijk de Barkan-vergelijking met dempingswaarde van 
grondprofiel.

4. trillingsoverdracht vanuit de grond naar de fundering van een object (draagconstructie).

5. trillingsoverdracht vanuit de fundering naar onderdelen van het object (bv. vloer/wand).

omdat sprake is van een eenvoudig empirisch model, is in de praktijk enige spreiding in de meet-
waarden ten opzichte van de prognosewaarden te verwachten. deze spreiding is zichtbaar gemaakt 
door een gemiddelde variatiecoëfficiënt en kansverdelingsfunctie.

2.3.3 Empirische uitgangspunten
Het CuR166-prognosemodel maakt voor de Nederlandse grondgesteldheid in de derde druk 
onderscheid in zes karakteristieke bodemprofielen voor intrillen en drie bodemprofielen voor heien. 
de vierde t/m zesde druk vermelden wel elf verschillende bodemprofielen, maar het aantal basis-
bronwaarden is ongewijzigd. Echter, voor iedere bouwlocatie kan de grondslag (sterk) afwijken van 
deze karakteristieke profielen. daarnaast zijn in de vierde t/m zesde druk de basiswaarden uit de 
derde druk omgezet naar basiswaarden waarbij een lognormale verdeling is doorgevoerd en geen 
onderscheid is gemaakt in trillingsrichting. de uit de derde druk vermelde verwachtingswaarden 
tezamen met de variatiecoëfficiënt zijn in de vierde t/m zesde druk omgezet naar een bovengrens-
waarde. daarmee is het inzicht (en spreiding) tussen verwachtingswaarde en bovengrenswaarde 
komen te vervallen.

In de tabellen op de volgende pagina zijn voor inheien van palen dan wel intrillen van damwanden 
de brongegevens op een referentieafstand van vijf meter voor de karakteristieke bodemprofielen 
opgenomen. In TABEL 2.2 en TABEL 2.3 en is dit gedaan voor respectievelijk heien van open buispalen en 
intrillen van damwandplanken uit CuR166 derde druk. Voor de zesde druk is dit gedaan in TABEL 2.4 en 
TABEL 2.5 voor respectievelijk heien van open stalen buispalen en intrillen van damwanden.
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Tabel 2.2 / Parameters CUR166 (derde druk) bij heien van open buispalen

Grondprofiel

Bronwaarde u0
[mm/s]

Variatiecoëfficiënt V0
[-]

Demping alpha
[m-1]

Vert. Horz. Vert. Horz. Vert. Horz.

1) Amsterdam 0,03 - 0,6 - 0,03 -

2) Eindhoven - - - - - -

3) Groningen - - - - - -

4) den Haag - - - - - -

5) Maasvlakte 0,040 - 0,6 - 0,03 -

6) Rotterdam 0,017 0,026 0,6 0,6 0,03 0,03

7) tiel - - - - - -

Tabel 2.3 / Parameters CUR166 (derde druk) bij trillen van damwandplanken (tot 14 m), intrillen

Grondprofiel

Bronwaarde u0
[mm/s]

Variatiecoëfficiënt V0
[-]

Demping alpha
[m-1]

Vert. Horz. Vert. Horz. Vert. Horz.

1) Amsterdam 1,1 / 4,0 1,6 / - 0,9 / 0,6 1,5 / - 0 / 0 0 / -

2) Eindhoven 1,9 / - 2,6 / - 1,1 / - 0,8 / - 0 / - 0 / -

3) Groningen 1,7 / - 0,9 / - 1,8 / - 0,5 / - 0 / - 0 / -

4) den Haag 1,9 / - 2,6 / - 1,1 / - 0,8 / - 0 / - 0 / -

5) Maasvlakte - - - - - -

6) Rotterdam 1,1 / - 1,6 / - 0,9 / - 1,5 / - 0 0 / -

7) tiel 1,1 / - 1,6 / - 0,9 / - 1,5 / - 0 / - 0 / -

Tabel 2.4 / Parameters CUR166 (zesde druk) bij heien van open buispalen

Grondprofiel

Bronwaarde u0
[mm/s]

Variatiecoëfficiënt V0
[-]

Demping alpha
[m-1]

Vert. Horz. Vert. Horz. Vert. Horz.

1) Amsterdam 0,08 0,06 0,03 - 0,03 -

2) Eindhoven - - - - - -

3) Groningen - - - - - -

4) den Haag - - - - - -

5) Maasvlakte 0,106 0,08 0,0 - 0,03 -

6) Rotterdam 0,07 0,052 0,03 0,6 0,03 0,03

7) tiel - - - - - -

Tabel 2.5 / Parameters CUR166 (zesde druk) bij trillen van damwandplanken (tot 14 m), intrillen

Grondprofiel

Bronwaarde u0
[mm/s]

Variatiecoëfficiënt V0
[-]

Demping alpha
[m-1]

Vert. Horz. Vert. Horz. Vert. Horz.

1) Amsterdam 18,3 9,0 0 - 0,03 -

2) Eindhoven 11,3 6,7 0 - - -

3) Groningen 31,6 13,4 0 - - -

4) den Haag 11,3 6,7 0 - - -

5) Maasvlakte - - 0 - 0,03 -

6) Rotterdam 18,4 9,0 0 0,6 0,03 0,03

7) tiel 18,3 9,0 0 - - -
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2.3.6 Optimalisatiekansen
uit voorgaande paragraaf blijkt dat er optimalisatiekansen zijn van het model in:

1. aantal bodemprofielen en invloed verschillende grondlagen (laagscheidingen, heterogeniteit in 
relatie tot demping;

2. invloed van trillingsreducerende maatregelen inzichtelijk maken, zoals voorboren, fluïderen en 
reductie valhoogte/slagkracht, maar ook het effect van een oplanger of verlengde heimuts;

3. de aan te houden kansverdeling.

1. Bodemprofiel
op dit moment zijn zoals in voorgaande paragraaf beschreven maximaal zes bodemprofielen in Neder-
land beschikbaar voor het intrillen van damwanden en drie profielen voor het inheien van palen. dit is 
een beperking aangezien in Nederland meer variaties aanwezig zijn. om een prognose uit te voeren, 
moet dus soms een niet-representatief bodemprofiel worden gekozen. dit leidt tot een overschatting 
van de trillingsintensiteit. de koppeling van meer meetdata met bodemprofielen of representatieve 
sonderingen biedt een duidelijke kans voor het verbeteren van het model.

2. Trillingsreducerende maatregelen
door het toepassen van maatregelen blijkt de trillingsintensiteit in de praktijk gereduceerd te kunnen 
worden. In het model is het niet mogelijk om maatregelen toe te passen, omdat de mate van reductie 
onbekend is. de mate van reductie wordt ook niet in andere modellen behandeld. Meetdata van 
projecten waarin deze maatregelen zijn toegepast, biedt een mogelijkheid om gevalideerd de trillings-
reducerende maatregelen af te wegen.

3. Kansverdeling
Met het gebruik van de gestandaardiseerde invoerwaarden wordt een onzekerheid geïntroduceerd. 
uitgangspunt in de berekeningen is een gemiddelde bronwaarde. Het is mogelijk om een bovengrens-
benadering uit te voeren door partiële factoren toe te passen die gebaseerd zijn op een variatiecoëf-
ficiënt. Afhankelijk van de beschouwde kansverdeling, normale verdeling of lognormale verdeling 
(uitgebreide of vereenvoudigde), vertaalt dit zich onder meer in zeer hoge variatiecoëfficiënten voor de 
inputwaarden u0, waardoor het risico bestaat dat onrealistische hoge bovenwaarden berekend worden. 
Bij het uitwerken van de cases is gebruikgemaakt van de methode zoals is beschreven in de zesde druk 
van CuR166: een vereenvoudigd geschematiseerde lognormale verdeling. In deze paragraaf wordt 
beschreven wat de aanvullende afwijking zou zijn indien gebruikgemaakt wordt van de vereenvoudigde 
methode zoals in CuR166 zesde druk is beschreven.

Een aanscherping van de trillingsprognoses is mogelijk door het herzien van de achterliggende 
probabilistiek van het lognormale model, conform [5]. In TABEL 2.6 is een vergelijking gemaakt tussen 
de trillingsprognosewaarden bepaald conform een normale verdeling en een lognormale verdeling 
(CuR166 zesde druk).

Tabel 2.6 / Vergelijking 50%- en 99%-waarde trillingssnelheden, conform ref. [5]

Bodemprofiel

Variatie-
coëfficiënt 
V0

Trillingssnelheid (mm/s) bij een slagkracht van 
350kN op 5 meter afstand uit de bron

Partiële factor
[-]

50% 
(verwachtings-

waarde)

99% 
(rekenwaarde)

Normale 
verdeling

Lognormale 
verdeling

Normale 
verdeling

Lognormale 
verdeling

1) Amsterdam 1,5 1,6 9,3 18,3 5,8 11,4

2) Eindhoven 1,1 1,9 8,1 11,3 3,3 4,2

3) Groningen 1,8 1,7 12,0 31,6 4,3 8,4

4) den Haag 1,1 1,9 8,1 11,3 3,3 4,2

6) Rotterdam 1,5 1,6 9,3 18,3 5,8 11,4

7) tiel 1,5 1,6 9,3 18,3 5,8 11,4
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Voor de situatie waarbij een trilblok met een slagkracht van 350kN wordt toegepast, volgt uit het 
vergelijk in TABEL 2.6 dat de partiële factor met een factor 1,3 tot 2,0 toeneemt bij het toepassen van 
vereenvoudigde lognormale statistiek in plaats van de normale verdeling.

door een lognormale verdeling aan te houden, bestaat het risico dat de trillingen ter plaatse van 
belendingen ruimschoots worden overschat. Een dergelijke grote spreiding kan het gevolg zijn van de 
veelheid aan variabele invloedfactoren van trillingen.

Met het aanhouden van een normale verdeling wordt een betere aansluiting verkregen op de meet-
waarden, zeker bij lage variatiecoëfficiënten. dit volgt uit een vergelijking tussen meetwaarden en 
prognosewaarden. Bij aanhouden van een lognormale verdeling tezamen met lage variatiecoëfficiënten 
lijkt deze op een normale verdeling. door middel van meer meetdata en het gebruik van nieuwe 
dataverwerkingstechnieken kunnen de basiswaarden voor voorspellingen minder onzeker worden. op 
deze wijze is het mogelijk om de prognose beter bij de werkelijkheid (metingen) aan te laten sluiten.

Conform CuR166 en sBR-A is een kans op schade gelijk aan 1%. op het moment dat de 1% boven-
grens van de trillingsprognose voldoet aan de 1% ondergrens van de sterkte is de werkelijke faalkans 
ongeveer 0,1%, conform artikel Beoordeling voorspelde trillingen bij intrillen damwanden uit vakblad 
Geotechniek [7]. dat is tien keer zo klein als de aanvaardbaar geachte 1%. om een prognose te 
beoordelen conform de sBR-richtlijn is een grenswaarde nodig die past bij de betrouwbaarheid van 
het gebruikte prognosemodel. Met aanvullende meetdata kan de bovengrens van de trillingsprognose 
geoptimaliseerd worden, zodat een aanvaardbaar geachte 1% kans op schade ontstaat.

2.3.7 Conclusie
Met het aanhouden van een normale verdeling wordt een betere aansluiting verkregen op de meet-
waarden. door middel van meer meetdata en het gebruik van nieuwe dataverwerkingstechnieken 
kunnen de basiswaarden voor voorspellingen verbeterd worden. op deze wijze is het mogelijk om de 
prognose beter bij werkelijkheid (metingen) te laten aansluiten.
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Tabel 3 / sadfasdf

3 Cases 3
In dit hoofdstuk wordt aan de hand van drie cases bepaald wat de meerwaarde is van het beschikbaar 
hebben van een uitgebreide trillingendatabase. Per case wordt een fit gemaakt op basis van de 
gemeten waarden tijdens de monitoring (postdictie). op basis van de fit worden de standaardwaarden 
van het bodemprofiel bepaald. ten slotte wordt een vergelijking gemaakt met de prognose en wordt 
bepaald wat de meerwaarde is van de meetdata. twee cases behandelen het heien van prefabbeton-
palen en één case behandelt het intrillen van damwanden.

3.1 Benodigde uitgangspunten
Er bestaat een verschil tussen de invoerwaarden die nodig zijn voor het maken van prognoses vooraf-
gaand aan de uitvoering van een project en de gegevens die van belang zijn bij het uitvoeren van een 
postdictie na het uitvoeren van het project. In TABEL 3.1 zijn voor beide beschouwingen de benodigde 
invoerwaarden samengevat.

Tabel 3.1 / Invoerparameters prognoses en postdicties.

Parameter Prognose Postdictie

Projectlocatie (waar wat) X X

Grondonderzoek (sonderingen) X X

dimensies paal / plank (diameter/lengte) X X

Hei- /trilblok energieniveau / slagkracht X X

situatietekening (afst. bouwvlek t.o.v. belendingen) X X

trillingsmeetdata - X

Palenplan / plan damwanden (X) X

Routing (volgorde geheide palen/planken) - X

Instellingen gehanteerd blok (kalenderstaat) - X

3.2 Beschikbare informatie
Voor de onderstaande drie cases – waarbij bij twee cases palen zijn geheid en bij een case damwanden 
zijn getrild – is een postdictie uitgewerkt.

1. Heien betonpalen locatie Marjoleinstraat Amsterdam

2. Heien betonpalen locatie datacenter delft

3. Intrillen damwanden locatie Papierweg Amsterdam

In TABEL 3.2 is een overzicht gegeven van de beschikbare informatie voor de uitwerking van de cases.

Tabel 3.2 / Beschikbare informatie cases.

Beschikbare informatie Nieuwbouw Marjolein-
straat, Amsterdam

Datacenter Waterman-
weg, Delft

Papierweg, Amsterdam

Palenplan X X X

Hei-/trilblok type X X X

Grondonderzoek X X X

overzicht afstand bron - meetpunt X X

kalenderstaat X

Routing X X X

Logboek hei-/trilwerkzaamheden X X X

Paal-/damwandinformatie X X X

Figuur 1 / dafsdfasdf
Figuur 2 / asdf
Figuur 3 / asd
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3.3 Case Marjoleinstraat Amsterdam
3.3.1 Projectlocatie

In december 2010 zijn ten behoeve van de ontwikkeling van nieuwbouwwoningen aan de Marjolein-
straat heiwerkzaamheden uitgevoerd. In FIGUUR 3.1 is de nieuwbouwlocatie ten opzichte van bestaande 
bouw weergegeven. Voor deze case is de monitoringsdata van meetpunten 1 en 2 beschouwd, waarbij 
heiwerkzaamheden voor blok 2 aan de Buiksloterdijk zijn uitgevoerd (prefabbetonpalen). Beide 
meetpunten bevinden zich aan de gevel van een belendend pand.

3.3.2 Palenplan
Nabij meetpunten 1 en 2 zijn betonpalen voor blok 2 geheid; FIGUUR 3.2 geeft het palenplan weer (met 
onderlinge afstanden). 

Figuur 3.1 /  Projectlocatie Marjoleinstraat Amsterdam.

Meetpunten

Figuur 3.2 / Palenplan blok 2, nabij meetpunten 1 en 2 (ter hoogte van A en D).
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3.3.3 Meetdata
In FIGUUR 3.3 is de relevante meetdata voor blok 2 weergegeven. uit deze data is de trillingssnelheid in 
de x-, y- en z-richting bepaald van in totaal 14 palen. 

Grafisch zijn, per meetrichting x, y en z, een gemiddelde en een bovenwaarde afgeleid. deze zijn 
vervolgens gemiddeld, waarna een fit gemaakt is. 

3.3.4 Fitwaarden
omdat het CuR166-prognosemodel onderscheid maakt tussen horizontale en verticale trillingen is 
dit eveneens in de postdictie doorgevoerd. In FIGUUR 3.4 is grafisch de beste fit weergegeven (waarden 
aan de draagconstructie, overdrachtsfactor 0,7) en in TABEL 3.3 zijn de best-fitwaarden opgenomen.

Figuur 3.3 / Meetdata blok 2, per kleur is de meetrichting weergegeven (x-, y- en z-richting).
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Figuur 3.4 / Best-fit horizontale (meet)waarden (links) en verticale (meet)waarden (rechts).
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Tabel 3.3 / Postdictie case Marjoleinstraat Amsterdam

Parameter Eenheid Basiswaarden prognose
vert./horz.

Basiswaarden postdictie
vert./horz./beiden

Grondprofiel Amsterdam

Bronwaarde op 5 m afstand u0 [mm/s] 0,030 / - 0,031 / 0,012 / 0,018

Variatiecoëfficiënt V [-] 0,6 / - 0,3 / 0,3 / 0,3

Materiaaldemping alpha [%] 0,03 / - 0,007 / 0,007 / 0,007

Energie heiblok E [kNm] Nvt 55

Efficiëntie heiblok [%] Nvt 90

3.3.5 Vergelijk prognose en postdictie
Er is een vergelijking gemaakt tussen het prognosemodel en de fit uit de postdictie. Hierbij zijn de tril-
lingen getoetst aan de grenswaarden conform sBR-A. Er is gerekend met een overdrachtcoëfficiënt voor 
grond naar een betonnen paalfundering. tijdens de prognose was onbekend met welke hei-energie en 
efficiënte van het heiblok exact geheid werd. om in het vergelijk tussen prognose en postdictie geen 
invloed te hebben van deze variatie, is de prognose in het vergelijk uitgevoerd met de geregistreerde 
hei-energie en efficiëntie van het heiblok. op deze manier wordt alleen ingegaan op de modelering van 
het gedrag van de ondergrond.

Conform sBR-A is de te hanteren grenswaarde voor het heien van palen 3,3 mm/s bij 0-10 Hz in de 
volgende situatie:

• Bouwwerkcategorie 2 (metselwerk)

• Geen monumentale status

• Bouwkundige staat normaal 

• uitgebreide meting

In TABEL 3.4 is het invloedsgebied weergegeven volgens de prognose en volgens de fit bij een 1% 
overschrijdingskans van de voorspelde trillingssnelheid.

Tabel 3.4 / Minimaal benodigde afstand vergelijk prognose en postdictie, Marjoleinstraat Amsterdam.

Prognose
[m]

Postdictie
[m]

Verticaal Horizontaal Verticaal Horizontaal

16 - 12 4

uit TABEL 3.4 volgt dat de postdictie tot een optimalisatie van een volgende predictie voor een 
vergelijkbare locatie leidt. de optimalisatie van de minimaal benodigde afstand tot de belending 
bedraagt circa 25%.

3.4 Case Datacenter Delft 
3.4.1 Projectlocatie

In maart 2011 zijn ten behoeve van de realisatie van een datacenter aan de Watermanweg te delft 
49 prefabbetonpalen geheid tot een diepte van ca NAP -28,0 meter. tijdens de heiwerkzaamheden 
is in de omgeving op vier verschillende locaties gemonitord, zie FIGUUR 3.5. Voor het uitwerken van 
deze case is de monitoringsdata op kortste afstand gekozen (meetpunt d: brug). Een tekening (op 
schaal) met daarop de meetpunten ten opzichte van de paallocaties was niet beschikbaar, waardoor de 
afstanden tussen het meetpunt en de palen o.b.v. Google Maps en het palenplan zijn ingeschat.
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3.4.2 Palenplan
In FIGUUR 3.6 is het palenplan weergegeven (met onderlinge afstanden). Het meetpunt ‘Brug’ bevindt 
zich aan de zijde van sondering dkM8.

Figuur 3.5 / Projectlocatie Datacenter Delft.

Figuur 3.6 / Palenplan Datacenter Delft.
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3.4.3 Meetdata
In FIGUUR 3.7 is de relevante meetdata van het meetpunt aan de brug weergegeven. uit deze data is de 
trillingssnelheid in de x-, y- en z-richting bepaald van in totaal 20 palen. 

Grafisch zijn, per meetrichting x, y en z, een gemiddelde en een bovenwaarde afgeleid. deze zijn 
vervolgens gemiddeld, waarna een fit gemaakt is. 

3.4.4 Fitwaarden
omdat het CuR166-prognosemodel onderscheid maakt tussen horizontale en verticale trillingen is 
dit eveneens in de postdictie doorgevoerd. In FIGUUR 3.8 is grafisch de beste fit weergegeven (waarden 
aan de draagconstructie, overdrachtsfactor 0,7) en in TABEL 3.7 zijn de best-fitwaarden opgenomen.

Figuur 3.7 / Meetdata brug, per kleur is de meetrichting weergegeven (x-, y- en z-richting).

Figuur 3.8 / Best-fit horizontale (meet)waarden (links) en verticale (meet)waarden (rechts).
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Tabel 3.5 / Postdictie case Datacenter Delft

Parameter Eenheid Basiswaarden prognose
vert./horz.

Basiswaarden postdictie
vert./horz./beiden

Grondprofiel Rotterdam

Bronwaarde op 5 m afstand u0 [mm/s] 0,017 / 0,026 0,010 / 0,032 / 0,015

Variatiecoëfficiënt V [-] 0,6 / 0,6 0,6 / 0,3 / 0,6

Materiaaldemping alpha [%] 0,03 / 0,03 0,025 / 0,030 / 0,025

Energie heiblok E [kNm] Nvt 70

Efficiëntie heiblok [%] Nvt 90

3.4.5 Vergelijk prognose en postdictie
Er is een vergelijking gemaakt tussen het prognosemodel en de fit uit de postdictie. Hierbij zijn de tril-
lingen getoetst aan de grenswaarden conform sBR-A. Er is gerekend met een overdrachtcoëfficiënt voor 
grond naar een betonnen paalfundering. tijdens de prognose was onbekend met welke hei-energie en 
efficiënte van het heiblok exact geheid werd. om in het vergelijk tussen prognose en postdictie geen 
invloed te hebben van deze variatie is de prognose in het vergelijk uitgevoerd met de geregistreerde 
hei-energie en efficiëntie van het heiblok. op deze manier wordt alleen ingegaan op de modelering van 
het gedrag van de ondergrond.

Conform sBR-A is de te hanteren grenswaarde voor het heien van palen 3,3 mm/s bij 0-10 Hz in de 
volgende situatie:

• Bouwwerkcategorie 2 (metselwerk)

• Geen monumentale status

• Bouwkundige staat normaal 

• uitgebreide meting

In TABEL 3.6 is de minimaal benodigde afstand weergegeven volgens de prognose en volgens de fit bij 
een 1% overschrijdingskans van de voorspelde trillingssnelheid.

Tabel 3.6 / Minimaal benodigde afstand vergelijk prognose en postdictie, Datacenter Delft

Prognose
[m]

Postdictie
[m]

Verticaal Horizontaal Verticaal Horizontaal

9 21 4 18

uit TABEL 3.6 volgt dat de verticale trillingsintensiteit in de prognose van de case wordt overschat (ca. 45% 
afstand) en de horizontale trillingsintensiteit ook wordt overschat (ca. 15% afstand).

3.5 Case Papierweg Amsterdam
3.5.1 Projectlocatie

de projectlocatie bevindt zich aan de Papierweg te Amsterdam in het open veld. ten behoeve van 
een proef zijn damwanden in de grond geïnstalleerd. tijdens de proef is de trillingsintensiteit op 
verschillende afstanden met opnemers geregistreerd, zie FIGUUR 3.9. Voor elke plank is de meetraai 
met trillingsmeters verplaatst, zodat de meetraai altijd haaks op de damwand stond. Bij de proef 
zijn damwanden AZ26-700 van 13 meter lang en 21 meter lang ingetrild met respectievelijk 
een hoogfrequent trilblok PVE23VMA en ICE36Rf. Hierbij zijn de damwanden met een lengte van 
13 meter met behulp van pull-down ingetrild en de damwanden met een lengte van 21 meter lang 
zonder pull-down. Voor het uitwerken van de case is van beide varianten het intrillen van één dubbele 
damwandplank beschouwd, namelijk plank 4 en plank 9. tijdens het trillen waren de dubbele 
damwandplanken in het slot van de voorgaande reeds geïnstalleerde damwand aangehaakt.
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3.5.2 Meetdata
de trillingsmeters zijn zodanig in de grond (ca. 30 centimeter onder maaiveld) geplaatst dat de 
trillingsintensiteit in de grond is gemeten. Aangezien de damwanden getrild zijn met hoogfrequent 
trilblokken is in de postdictie gebruikgemaakt van meetdata met een frequentie groter dan 25 Hz. 
uitgangspunt is dat trillingen met een lagere frequentie achtergrondtrillingen zijn. tijdens de meting 
zijn de tijdstippen geregistreerd waarop de damwanden zijn getrild. op deze wijze is het mogelijk om 
alleen de meetdata tijdens het installeren van de damwanden te beoordelen. In FIGUUR 3.10 zijn als 
voorbeeld de meetresultaten van de trillingsmeter op 5 meter afstand van de in te trillen damwand 
weergegeven.

3.5.3 Fitwaarden
omdat het CuR166-prognosemodel onderscheid maakt tussen horizontale en verticale trillingen is dit 
eveneens in de postdictie doorgevoerd. In FIGUUR 3.12 en FIGUUR 3.13 is grafisch de beste fit weergegeven 
en in TABEL 3.7 zijn de best-fitwaarden opgenomen. In tegenstelling tot het prognosemodel blijkt bij de 
fit een aanzienlijke demping op te treden (0,03-0,06 i.p.v. 0,00).

Figuur 3.9 / Meetopzet proef Papierweg Amsterdam.

Figuur 3.10 / Meetresultaten intrillen plank 4 (links) en plank 9 (rechts), opnemer afstand 5 meter.
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Tabel 3.7 / Postdictie case Papierweg Amsterdam

Parameter Eenheid Basiswaarden prognose
vert./horz.

Basiswaarden postdictie
vert./horz./beiden

Grondprofiel Amsterdam

damwand AZ26-700 13 meter lang met trilblok PVE23VMA met pull-down:

Bronwaarde op 5 m afstand u0 [mm/s] 1,1 / 1,6 2,4 / 2,4

Variatiecoëfficiënt V [-] 0,9 / 1,5 0,4 / 0,45

Materiaaldemping alpha [%] 0,0 / 0,0 0,04 / 0,03

slagkracht trilblok PVE23VMA [kN] 1350 1350

Efficiëntie trilblok PVE23VMA [%] 95 95

damwand AZ26-700 21 meter lang met trilblok ICE36Rf:

Bronwaarde op 5 m afstand u0 [mm/s] 1,1 / 1,6 2,4 / 1,8

Variatiecoëfficiënt V [-] 0,9 / 1,5 0,4 / 0,5

Materiaaldemping alpha [%] 0,0 / 0,0 0,04 / 0,06

slagkracht trilblok ICE36Rf [kN] 2088 2088

Efficiëntie trilblok ICE36Rf [%] 95 95

3.5.4 Vergelijk prognose en postdictie t.b.v. een vervolgproject
Er is een vergelijking gemaakt tussen het prognosemodel en de fit uit de postdictie. Hierbij zijn de 
trillingen getoetst aan de grenswaarden conform sBR-A. Er is gerekend met een overdrachtcoëfficient 
van grond naar een bouwwerk met een fundering op staal of een houten paalfundering.

Figuur 3.11 / Horizontale en verticale trillingssnelheid intrillen damwand AZ26-700 21 meter lang met trilblok ICE36RF.

Figuur 3.12 / Horizontale en verticale trillingssnelheid intrillen damwand AZ26-700 13 meter lang met trilblok PVE23VMA met 
pull-down.
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Conform sBR-A is de te hanteren grenswaarde voor het hoogfrequent intrillen van damwanden 
4,0 mm/s bij 30 Hz in de volgende situatie:

• Bouwwerkcategorie 2 (metselwerk)

• Geen monumentale status

• Bouwkundige staat normaal 

• uitgebreide meting

In TABEL 3.8 is de minimaal benodigde afstand weergegeven volgens de prognose en volgens de fit bij 
een 1% overschrijdingskans van de voorspelde trillingssnelheid.

Tabel 3.8 / inimaal benodigde afstand vergelijk prognose en postdictie, Papierweg Amsterdam.

Variant Prognose
[m]

Postdictie
[m]

Verticaal Horizontaal Verticaal Horizontaal

damwand AZ26-700 13 meter lang 
met trilblok PVE23VMA met pull-down

8 63 5 9

damwand AZ26-700 21 meter lang 
met trilblok ICE36Rf

18 123 7 11

uit TABEL 3.8 volgt dat de verticale trillingsintensiteit in de prognose van de case wordt overschat met 
40% tot 60% van de benodigde afstand. Voor de horizontale richting is de overschatting dit zelfs 85% 
tot 90%.

3.6 Reflectie en verbeterpunten vanuit cases
3.6.1 Algemeen

Vanuit de fit van de metingen tijdens de heiwerkzaamheden volgt dat de variatiecoëfficiënt en/of 
trillingssnelheid op 5 meter afstand uit de bron over het algemeen lager is dan de waarde behorend 
bij het bodemmodel. ook volgt uit de fit bij het intrillen van de damwanden dat de variatiecoëfficiënt 
aanzienlijk kleiner is. Voor zowel de heiwerkzaamheden als de trilwerkzaamheden betekent dit dat de 
voorspelling van de 1% overschrijdingskans van de trillingssnelheden aanzienlijk hoger zijn dan de 
gemeten waarden. Gezien de oorzaak van de overschrijding geldt dit ook voor de 5% overschrijdingskans.

ter minimalisatie van de risico’s op overlast (schade aan belendingen, hinder voor personen, storing 
aan apparatuur) dienen zowel het rekenmodel CuR166 als de uitvoering van metingen uitgebreid/
verbeterd te worden middels een optimalisatieslag. de metingen moeten vervolgens openbaar 
beschikbaar komen, zodat het rekenmodel geoptimaliseerd kan worden.

uit de cases in combinatie met PARAGRAAF 2.3.6 volgt dat de verbeteringen doorgevoerd kunnen worden 
bij de volgende onderdelen:

1. Rekenmodel CUR166
• Aan te houden kansverdeling

 – Normale verdeling versus lognormale verdeling [5]

 – Relatie kans op schade en kans op overschrijding trillingssnelheid in voorspelling [7]

• Invloed verschillende grondlagen (laagscheidingen), heterogeniteit met demping

• Invloed van trillingsreducerende maatregelen, zoals voorboren, fluïderen en reductie valhoogte/
slagkracht, maar ook het effect van een oplanger of verlengde heimuts

2. Monitoring
• Meet op maaiveld naast de gevel waar reeds aan een stijf funderingselement wordt gemonitord. 

In de cases moet nu worden uitgegaan van een standaard overdrachtsfactor 0,7 voor betonnen of 
stalen paalfunderingen, terwijl de veronderstelling is dat deze factor van meer gebouwspecificaties 
afhankelijk is.
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• Meet op minimaal drie verschillende afstanden op maaiveld. dit kan ook gecreëerd worden door 
met twee opnemers op drie afstanden vergelijkbare funderingstechnieken te monitoren.

• Zorg voor een vloer/wandmeetpunt aanvullend op een meetpunt op een stijf funderingsonderdeel 
om de invloed van opslingering te bepalen i.v.m. hinderbeleving en schade aan apparatuur. In de 
cases moet hiervoor nu van standaard overdrachtsfactoren uitgegaan worden.

3.6.2 Conclusie
uit de cases volgt dat een uitgebreidere database benodigd is om voor mogelijke verschillende 
grondprofielen met name de variatiecoëfficiënt te reduceren en de demping en trillingssnelheid op 
5 meter te optimaliseren. op deze manier is het invloedsgebied aanzienlijk te reduceren. daarmee 
kunnen beslissingen ten aanzien van haalbaarheid en uitvoering van de monitoring beperkt worden. 
daarnaast zijn slechts een beperkt aantal standaard bodemprofielen beschikbaar. dit resulteert in een 
grotere onzekerheid in de voorspelde waarden voor situaties die niet aansluiten op een standaardprofiel. 
Met aanvullende data is het mogelijk om meer onderscheid te maken in verschillende bodemprofielen. 
Naast deze onzekerheden is het mogelijk om een beter passende statistische methode toe te passen 
dan in CuR166 zesde druk is voorgeschreven, om conservatisme te reduceren.
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4 Database 4
op basis van de ervaringen uit de cases in HOOFDSTUK 3 en de modellen uit HOOFDSTUK 2 is bekeken 
welke data benodigd is. Hierbij wordt tevens ingegaan op eventuele nieuwe methoden die op basis van 
de data kunnen worden opgesteld. Afsluitend wordt behandeld waar de beschikbare meetdata nog 
meer van meerwaarde kan zijn.

4.1 Benodigde meetdata 
op dit moment wordt geotechnische data vanuit bodemonderzoek in Nederland over het algemeen in 
de BRo verzameld. Informatie uit de bestaande database in combinatie met aanvullende trillingsmeet-
data kan, zoals uit voorgaand hoofdstuk blijkt, leiden tot een optimalisatie van prognosemodellen. op 
dit moment worden in de BRo enkel tekstbestanden als data ingeladen. dit is ook het uitgangspunt bij 
het bepalen van de benodigde trillingsdata. om deze reden is bijvoorbeeld gekozen om coördinaten 
van funderingselementen vast te leggen in plaats van as-builttekeningen te verzamelen.

Als BIJLAGE B is een overzicht gegeven van de benodigde data met toelichting.

de haalbaarheid van het geautomatiseerd opslaan van de coördinaten van de aangebrachte funderings-
elementen in de tijd wordt nagegaan bij de werkgroep digitalisering van de Nederlandse vereniging 
aannemers funderingstechniek (NVAf). Hierbij wordt nagegaan welke data, naast coördinaten, ook 
automatisch geregistreerd kan worden. denk hierbij aan:

• Eigenschappen van het funderingselement 

• Ingezette materieel (incl. toegepaste slagkracht/frequente/valhoogte in de tijd) 

daarnaast wordt bij monitoringspartijen nagegaan in hoeverre het haalbaar is om de coördinaten van 
de trillingsopnemer automatisch in de tijd vast te leggen. 

Het is van belang om de tijd van de registratie van de funderingsaannemer en de monitoringspartij in 
het werk op elkaar af te stemmen.

4.2 Nieuwe methoden
Binnen Nederland worden veel gegevens over het publieke domein vastgelegd in verschillende basis-
registraties. denk hierbij naast de BRo aan de Basisregistratie adressen en gebouwen (BAG). Beide 
zijn van cruciaal belang voor het voorspellen van de trillingsintensiteit als gevolg van het inbrengen 
van damwanden of palen. Zo geeft de BAG niet alleen de locatie van een gebouw, maar ook allerlei 
relevante metadata, zoals het bouwjaar. In combinatie met het Actueel hoogtebestand Nederland 
(AHN) kan de hoogte worden bepaald van het pand; een ander belangrijk gegeven voor de voorspelling 
van de trillingsintensiteit. door de koppeling met deze datasets te maken, kan relatief eenvoudig de 
benodigde data worden verzameld.

Voor de bron van de trilling kan gebruikgemaakt worden van de BRo. op basis van sonderingen wordt 
het bodemprofiel bepaald. Vroeger werd dit gedaan op basis van de meest maatgevende sondering. 
tegenwoordig kan dit gelijktijdig voor alle sonderingen in het projectgebied. dit geeft een veel 
duidelijker beeld over de variatie in de ondergrond en daardoor van de variatie in de trillingsintensiteit. 
door de hoeveelheid aan beschikbare data en het automatiseren van de berekeningen is het mogelijk 
om op een gedetailleerd niveau de risicoanalyse uit te voeren. Hierdoor wordt de kans op schade aan 
belendende bouwwerken door het intrillen van damwanden en palen verkleind.

Momenteel is een grote onzekerheid in de trillingsintensiteit op afstand van de bron en de dempings-
factor van de ondergrond. dit komt met name naar voren in de hoge variatiecoëfficiënt. door vast 
te leggen wat de trillingsintensiteit op referentie-afstand tot de bron is en de trillingsintensiteit op 
maaiveld bij de panden (= verschillende afstanden) kan de dempingsfactor worden bepaald. de 
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huidige methode gebruikt een dempingsfactor en trillingsintensiteit van de bron op basis van zes of 
drie karakteristieke bodemprofielen voor respectievelijk intrillen en inheien. dit brengt veel onzeker-
heid met zich mee en verlaagt de meerwaarde van de hoge resolutie aan sondeergegevens. Idealiter 
wordt gebruikgemaakt van een dempingsfactor van situaties met dezelfde aanbrengmethode en 
bodemopbouw, waardoor het risico nog beter kan worden ingeschat. door middel van de te realiseren 
database wordt dit in de toekomst wel mogelijk.

Naast meer inzicht in het gedrag van de bodem bij trillingen ten gevolge van funderingswerkzaam-
heden is het ook mogelijk om meer inzicht te verkrijgen in de overdracht van de trilling van de bodem 
naar het bouwwerk. door registratie van de trillingsintensiteit op maaiveld voor het bouwwerk en 
de trillingsintensiteit van het bouwwerk inclusief de gebouweigenschappen kan worden bepaald of 
een relatie te leggen is. Vanuit CuR166 zijn overdrachtsfactoren vastgesteld voor verschillende type 
funderingen en overdrachtsfactoren voor het effect van opslingeren van vloeren en wanden. daarnaast 
is vanuit PREPAL [6] bekend dat de gebouwdiepte en -hoogte tevens invloed hebben op de overdracht. 
om meer inzicht in te krijgen in de overdracht van grond naar bouwwerk is het van belang om de 
eigenschappen van het bouwwerk vast te leggen en twee trillingsopnemers te plaatsen. Hierbij dient 
één trillingsopnemer op funderingsniveau aan het gebouw bevestigd te worden en de tweede op het 
maaiveld nabij de eerste opnemer.

door naast de meetdata ook vast te leggen of daadwerkelijk schade tijdens de funderingswerkzaam-
heden is opgetreden, bestaat de kans dat in de toekomst ook de grenswaarden vanuit sBR-A geopti-
maliseerd worden. Bij het vastleggen of schade is opgetreden, moet tevens het type schade vastgelegd 
worden. Hiervoor dient in een vervolgonderzoek een kwalificatiesystematiek opgezet te worden.

samenvattend, het is door middel van het creëren van een database mogelijk om de volgende punten 
te verbeteren:

• Brontrilling

• overdracht in de ondergrond

• overdracht van ondergrond naar bouwwerk

• kans op schade aan bouwwerk

4.3 Aanvullende meerwaarde verzamelde meetdata
Met de verzamelde data voor het optimaliseren van de prognosemodellen ten aanzien van trillingen 
is het ook mogelijk om andere optimalisaties binnen de geotechniek te doen. denk hierbij aan 
optimalisatie van methodes voor het bepalen van het benodigde trilblok/heihamer/valgewicht voor 
het aanbrengen van funderingselementen.

Een andere kans is het nauwkeuriger bepalen van bronvermogens voor geluid van funderingswerk-
zaamheden. Vanuit de geregistreerde meetdata door trillingen zijn reeds nagenoeg alle uitgangs-
punten van het materieel en de werkzaamheden vastgelegd. om de bronvermogens voor geluid te 
optimaliseren, zijn naar verwachting slechts de volgende aanvullende registraties benodigd:

• Meetdata geluidopnemer. tijd synchroon afstellen met registratie van trillingsopnemer.

• Locatie geluidopnemer in de tijd.

• Geluidsreducerende maatregelen.
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5 Vervolgstappen 5

5.1 Reeds aanwezige data
door de onzekerheid in de trillingsprognoses, maar ook vanuit bewaking van grenswaarden, wordt in 
de praktijk tijdens het bouwproces veelal monitoring ingezet om te waken voor overschrijding van de 
geldende sBR-A-grens- en/of sBR-B-streefwaarden (en eventueel aanpassen van de uitvoeringswijze).

Voor diverse bouwwerkzaamheden is in verschillende grondgesteldheidsgebieden een grote 
verscheidenheid aan meetgegevens in de database beschikbaar. de gearchiveerde trillingsmeetdata 
is beschikbaar voor een nadere ijking/postdictie van het CuR166-prognosemodel. Hierbij kunnen 
(nadere) invoerwaarden voor zowel de uit CuR166 beschikbare grondprofielen als afwijkende grond-
profielen geanalyseerd worden.

Voordat een ijking/postdictie van de invoerwaarden voor de verschillende grondprofielen gemaakt kan 
worden, dient de beschikbare data allereerst te worden geïnventariseerd. Een eerste onderscheid dient 
gemaakt te worden in:

1. Bij welke funderingsactiviteit is de meetdata geregistreerd? denk hierbij aan:

a. Heien prefabbetonpalen, vibropalen, stalen buispalen.

b. Heien bovenop of op de gesloten voet (inwendig geheide buispalen).

c. Heien of trillen (buis)palen.

d. Heien of trillen van damwandplanken.

2. Grondlagenprofiel (basisprofielen of afwijkend);

3. Waaraan is gemeten? Grond of bouwwerk, en welk onderdeel van het bouwwerk?

4. Afstand opnemer tot funderingselement.

de postdictie bestaat uit het maken van ijkingen op het CuR166-prognosemodel van meetdata. In een 
postdictie worden de gemeten waarden (bij opgegeven afstand) gefit op prognoses geldig voor ‘aan 
de draagconstructie’ of ‘op vloeren’. de resultaten zijn (bij de gegeven bouwactiviteit) geanalyseerde 
inputwaarden voor de grondgesteldheid (bronwaarde en demping) van de projectlocatie. door de 
postdicties voor een grote verscheidenheid aan meetdata/grondprofielen uit te voeren, kunnen de 
basis-inputwaarden per bouwactiviteit (heien en/of trillen) worden aangescherpt en overdrachts-
factoren en het onderliggende berekeningsmodel met de grote onzekerheidsmarge verkleind worden. 

5.2 Database en verwerking data
Het voorstel voor de vervolgstappen:

1. Benaderen BRo om na te gaan hoe gebruikgemaakt kan worden van hun systeem om de database 
met trillingsdata toe te voegen.

2. Verzamelen van criteria voor de beschikbare datafiles voor trillingsmonitoring. Hierbij is het 
verzamelen van representatieve datasets op basis van projectkenmerken van belang, zoals:

 – type bouwwerkzaamheden (heien/trillen);

 – Grondslag projectlocatie

 – (Beschikbaar zijn van) gegevens van uitvoering (palenplannen/bouwput damwandlocaties in 
relatie tot afstanden tot belendingen), kwaliteit van trillingsmonitoring (meerdere meetpuntlo-
caties grond/gevel/vloer).

3. Een verwerkingsprogramma vinden of ontwikkelen voor een geautomatiseerde analyse van de tril-
lingsmeetdata. dit betreft per paal/plank een per meetrichting statische verwerking van gemeten 
versnellingen/snelheden met bijbehorende frequenties. 

4. uitvoeren meerdere postdicties door het fitten van de prognoselijnen op de meetdata. Hieruit 
volgen per grondslag en bouwactiviteit vernieuwde waarden van invoerparameters van het 
CuR166-model.
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5. Probabilistische analyse van de resultaten om eenduidige conclusies te trekken over inputwaarden 
en om de onzekerheid daarin te herzien. 

6. Geautomatiseerd data opslaan afstemmen met werkgroep digitalisering NVAf

7. Geautomatiseerd data opslaan afstemmen met monitoringspartijen

Naast de bovenstaande stappen worden stappen gezet op het dataformat in de praktijk te toetsen en 
verder te optimaliseren. ook wordt de meerwaarde van de dataset aanvullend onderbouwd met mogelijk 
een eerste update van het model tot gevolg. daarnaast kan de dataset mogelijk gestandaardiseerd 
worden in Nederland door deze op te nemen bij de NEN. dit kan tevens meerwaarde hebben voor de 
BRo, omdat zij dan ook kunnen verwijzen naar de NEN als eis voor de input.

1. Eén jaar binnen de CoB-werkgroep data verzamelen en het dataformaat in de praktijk testen.

2. data in CoB-verband evalueren en postdicties maken om samen het predictiemodel te verbeteren 
en lokale sets met referentiewaarden te verkrijgen.

3. Iso 18674-10 Vibration monitoring instrument wordt opgesteld. Voor de Nederlandse situatie 
kan een NEN-norm worden geschreven op dezelfde wijze als er reeds een NEN-norm is voor het 
geotechnisch beschrijven van grond in Nederland (Iso14688-1:2019+NEN8990-1:2020). 
Hiervoor wordt nagegaan of dit vanuit de NEN-commissie Geotechniek op het programma gezet 
kan worden.
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6 Conclusies 6

6.1 Data benutten, verzamelen en registreren
Met de CuR166 is een postdictie opgesteld voor het heiwerk van prefabbetonpalen bij twee projecten 
en het intrillen van damwanden bij één project. uit de postdictie volgt dat bij de heiwerkzaamheden 
de variatiecoëfficiënt en/of trillingssnelheid op referentieafstand 5 meter afstand uit de bron over het 
algemeen lager is dan de waarde behorend bij het bodemmodel. uit de postdictie voor het intrillen 
van de damwanden is de variatiecoëfficiënt aanzienlijk kleiner. Voor zowel de heiwerkzaamheden als 
de trilwerkzaamheden betekent dit dat de voorspelling van de bovengrens (1% overschrijdingskans) 
trillingssnelheden hoger zijn dan de gemeten waarden. Gezien de oorzaak van de overschrijding geldt 
dit geldt ook voor de 5% overschrijdingskans.

Voor de cases is een normale kansverdeling voor het model toegepast (derde druk CuR166) waarbij 
zowel verwachtingswaarden als een variatiecoëfficient voor de bronwaarde zijn gehanteerd. Met de 
lognormale verdeling die in de vierde en latere uitgaven zijn gehanteerd, waarbij de variatiecoëffiecient 
in de bronwaarde is verwerkt, wordt een exceptionele overschatting berekend.

uit de cases en beschouwing van de toegepaste statistische methode volgt dat de verbeteringen die 
aan de voorkant, tijdens het ontwerp, worden doorgevoerd, tot een sterke afname van het invloeds-
gebied kunnen leiden. daarnaast worden binnen de methode slechts zes standaard bodemprofielen 
voor het intrillen van damwanden gegeven en drie bodemprofielen voor heien van palen. Aanvullende 
bodemprofielen leiden tot predicties die beter bij de lokale ondergrond en praktijk aansluiten.

om hiervoor genoemde verbeteringen door te voeren, is een database met ervaringen en metingen 
benodigd. Aangezien in de BRo reeds een database met geotechnische grondonderzoek beschikbaar is 
die tevens voor trillingsprognosese benodigd zijn, is deze database geschikt voor dit doel. Met behulp 
van dit rapport kan bij de BRo nagegaan worden of het mogelijk is om de database met trillingsdata 
toe te voegen en wat de randvoorwaarden zijn.

Benodigde data die per project vastgelegd dient te worden is als BIJLAGE B toegevoegd. Hierbij is het 
uitgangspunt dat alle meetdata als tekstbestanden moet worden vastgelegd. Het is bijvoorbeeld niet 
mogelijk om as-builttekeningen in te laden.

Aangezien de data digitaal ingeladen wordt, biedt dit kansen voor het geautomatiseerd registeren 
van de benodigde data. de haalbaarheid van het geautomatiseerd registeren van de coördinaten van 
de aangebrachte funderingselementen in de tijd wordt nagegaan bij de werkgroep digitalisering van 
Nederlandse vereniging aannemers funderingstechniek (NVAf). Hierbij wordt ook bekeken welke data, 
naast coördinaten, ook automatisch geregistreerd kan worden. denk hierbij aan:

• Eigenschappen van het funderingselement

• Ingezet materieel (incl. toegepaste slagkracht/frequente/valhoogte in de tijd)

daarnaast wordt bij monitoringspartijen nagegaan in hoeverre het haalbaar is om de coördinaten van 
de trillingsopnemer automatisch in de tijd vast te leggen. Hierbij is het van belang om de tijd van de 
registraties door de funderingsaannemer en de monitoringspartij in het werk op elkaar af te stemmen.

doordat de data digitaal wordt verzameld, biedt dit kansen voor het geautomatiseerd verwerken van 
meetdata en optimalisatie van de prognosemodellen. Gecombineerd met andere data vanuit de BRo, 
de BAG en het AHN kunnen verschillende verbeteringen in de prognosemodellen doorgevoerd worden. 
denk hierbij aan de volgende verbeteringsslagen in nauwkeurigheid:

• Brontrilling (inclusief vertaling grondslag van basisprofiel naar projectlocatie)

• overdracht in de ondergrond

• overdracht van ondergrond naar bouwwerk

• kans op schade aan bouwwerk
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Naast optimalisatie van het prognosemodel voor trillingen ten gevolge van funderingswerkzaamheden 
biedt de verzamelde data ook kans voor optimalisatie van methodes voor het bepalen van het benodigde 
materieel bij het aanbrengen/verwijderen van funderingselementen.

ten gevolge van de te verzamelen data is het mogelijk om de inbrengbaarheid en de trillingsrisco’s 
voor de omgeving voorafgaand aan de uitvoering nauwkeuriger in beeld te brengen en zo beter aan 
te sluiten bij de werkelijkheid. Risico op stagnatie en schade aan belendende bouwwerken kunnen zo 
worden verlaagd. daarnaast worden projecten financieel eerder haalbaar, omdat in het ontwerp eerder 
gekozen kan worden voor een goedkopere trilling-veroorzakende methode.

6.2 Beantwoording vragen
doel van de verbetering van het prognosemodel CuR166 is het minimaliseren van de onzekerheid in de 
prognosewaarden. ter verbetering van het huidige prognosemodel CuR166 kunnen de eerdergenoemde 
vragen een rol spelen:

1. Heeft het beschikbare CUR166-model de potentie om met meer data een verbeterde voorspelling 
te doen?
Antwoord: Ja, door ijking van meetdata kunnen de basis-bronwaarden voor verscheidene 
bouwactiviteiten (heien palen beton/staal/inwendig en trillen damwanden) nader herleid worden. 

2. Hoe ziet dit er in potentie uit?
Antwoord: door middel van het opstellen van een trillingsdatabase is het mogelijk om data te 
verzamelen om de factoren uit CuR166 aan te scherpen en aanvullende bodemprofielen op te 
stellen. uit de cases volgt dat op deze wijze beter bij de praktijk aangesloten kan worden.

daarnaast is er een betere aansluiting bij de praktijk wanneer in de prognoses een normale verdeling 
wordt aangehouden in plaats van de vereenvoudigde lognormale verdeling uit CuR166 zesde druk.

Aanvullend kan de toetsing aan sBR-A mogelijk aangescherpt worden door:

 – optimaliseren kans op op overschrijden van de geprognotiseerde trillingsintensiteit waarbij nog 
steeds aan een kans op schade gelijk aan 1% wordt voldaan. op dit moment wordt uitgegaan van 
een conservatieve overschrijdingskans van 1% voor het prognotiseren van de trillingsintensiteit.

 – Grenswaarden kans op schade 1% uit sBR-A updaten door te registeren wanneer wel of geen 
schade door trillingen is opgetreden.

3. Welke andere (nieuwe) technieken kunnen worden benut om met meer data voorspellingen te 
doen?
Antwoord: door het geautomatiseerd verwerken van meetdata in combinatie met beschikbare 
data van panden vanuit de BAG en het AHN is het mogelijk om de prognosemodellen verder te 
optimaliseren. denk hierbij aan optimalisatie in:

 – Brontrilling (inclusief vertaling grondslag van basisprofiel naar projectlocatie)

 – overdracht in de ondergrond

 – overdracht van ondergrond naar bouwwerk

 – kans op schade aan bouwwerk

Verder biedt de verzamelde data kansen voor het optimaliseren van de voorspelling van de hei- en 
trilbaarheid van funderingselementen.
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Bijlage B Te registeren gegevens 6
doel van de te registeren gegevens is om deze te kunnen gebruiken voor het verbeteren van 
prognosemodellen om optredende trillingsintensiteit ten gevolge van het trillen of heien van funde-
ringselementen te voorspellen. Hierbij gaat het met name om het voorspellen van de trillingen in de 
ondergrond op afstand uit de bron. Bij de bepaling van de benodigde gegevens is als uitgangspunt 
de methode uit CuR166 gehanteerd. ondanks dit uitgangspunt moet de data ook voor andere 
modellen geschikt zijn. Het verbeteren van de overdrachtsfactoren van de grond naar een bouwwerk 
is niet de prioriteit, maar kan wel een goede aanvulling zijn. Hetzelfde geldt voor het bepalen van de 
grenswaarden voor het risico op schade. Voor de registratie van de gegevens om de grenswaarden te 
bepalen, is sBR trillingsrichtlijn A: schade aan bouwwerken:2017 aangehouden. Voor de opzet van de 
tabel is gebruikgemaakt van de eerdere ervaringen bij GeoBrain [8].

de te verzamelen data is zodanig gekozen dat een minimaal aanvullende inspanning benodigd is 
tijdens de werkzaamheden en een optimaal resultaat aan data wordt verkregen. de locatie van de 
trillingsopnemer en het funderingselement worden in coördinaten ten opzicht van de Rijksdriehoeks-
meting (Rd) vastgelegd. op deze wijze worden op verschillende afstanden uit de bron meetresultaten 
verkregen. Zowel de locatie van de trillingsopnemer als het te trillen funderingselement moet hierbij 
in de tijd worden vastgelegd. Voor het heien van funderingselementen is het uitgangspunt dat dit 
plaatsvindt door het automatisch opstellen van heistaten.

In onderstaande tabel zijn de items in het zwart verplichte onderdelen. de items in groen zijn goed om 
aanvullend te hebben om extra optimalisaties in de prognose te kunnen uitwerken.

Item Keuzeopties/specificatie Toelichting

Project/algemeen
Dit onderdeel betreft de algemene projectinformatie die voor elke meting van een project benodigd is.

Bedrijf monitoringsuit-
voering

documentnaam

Projectnaam

Plaatsnaam

straat en huisnummer

Rd-coördinaten

Projectnummer

Meting conform sBR-A, 
B of C

op deze manier wordt de kwaliteit, nauwkeurigheid 
en betrouwbaarheid van de meting gewaarborgd

sonderingen in .XML

Boring/labonderzoek

Grondwaterstand / 
stijghoogte tijdens 
uitvoering NAP

stoortrillingen
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Trillingsopnemer

Welke meetapparatuur 
is gebruikt?

o Axilog
o Profound
o syscom
o anders, namelijk ... 

oriëntatie x, y, z opne-
mer t.o.v. object (gevel)

uitgangspunt:
X = haaks op gevel
Y = evenwijdig aan gevel
Z = verticaal

dit is een uitgangspunt, zodat alle meetdata op 
dezelfde manier in de database terechtkomt.

sample-periode …seconde Vanuit sBR-A is 10 of 30 seconden gebruikelijk
Vanuit sBR-B is 30 seconden gebruikelijk

drempelwaarde safe 
level

…mm/s
…mm/s2

drempelwaarde vanaf welk niveau de meetdata wordt 
opgeslagen.
In sBR-A is 0,1 tot 0,2 mm/s gebruikelijk
In sBR-B is geen waarde gegeven (alle waarden op-
slaan, niet enkel hierboven)
In sBR-A trillingsgevoelige fundering is 1 mm/s2 
gebruikelijk
In sBR-C is dit afhankelijk van de specificaties van 
de aanwezige apparatuur of het meetbereik van de 
dominante trillingen.

trace geregistreerd Wanneer een trace is geregistreerd, dan kan dit van 
aanvullende waarde zijn, omdat hier geen sample-
periode bij is aangehouden. de bron kan op deze 
manier beter herkenbaar worden gemaakt. de wijze 
van registeren moet nader worden bepaald in een 
vervolgfase.

Locatie (coördinaten, 
tijd) 

X
Y
start: tijd: dag; uur; minuten
Einde: tijd: dag; uur ;minuten

om de afstand van de bron tot de trillingsopnemer te 
kunnen bepalen, dienen de coördinaten van de tril-
lingsopnemer en de trillingsbron in de tijd vastgelegd 
te worden.

Locatie (adres) Postcode, huisnummer

Is er een scheiding 
aanwezig tussen het 
funderingselement en 
de opnemer?

o nee
o onderheide (kade)constructie
o damwand
o sloot/ontgraving/sleuf
o anders, namelijk ... 

Waar is de opnemer 
geplaatst?

Maaiveld naast gevel verplicht
o gevel / hoofddraagconstructie
o gevelbeplating 
o midden op vloer
o rand vloer, nabij hoofddraag-
constructie 
o kolom
o anders

op het moment dat alleen trillingsopnemers aan 
bouwwerken worden bevestigd, wordt enkel inzicht 
verkregen in de mate van demping in de ondergrond 
ten gevolge van de afstand. de overdracht van de tril-
ling van de bron naar de grond en van de grond naar 
het bouwwerk wordt niet inzichtlijk. om deze invloe-
den wel inzichtelijk te krijgen, moet de overdracht van 
de grond naar het bouwwerk worden gemeten.

Eén trillingsopnemer voor de gevel op maaiveld is ver-
plicht. deze opnemer dient nabij de andere trillings-
opnemer op een stijf punt aan het gebouw aanwezig 
te zijn. op deze wijze is het mogelijk om inzicht te krij-
gen in de overdracht van de grond naar het bouwwerk. 
de opnemer op maaiveld dient ten minste gedurende 
het aanbrengen van één funderingselement aanwezig 
te zijn.
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Wijze van bevestiging 
opnemer gebouw

o geschroefd
o gelijmd
o direct op voetplaat
o anders, namelijk ... 

Wijze van bevestiging 
opnemer maaiveld

o direct op voetplaat
o anders, namelijk ... 

Pand

Adres Postcode:
Huisnummer:

sBR-classificatie / 
hybride

Casco:
Binnenwerk:
Hybride:
- Casco:
- Binnenwerk:

Hybride in het geval er een verschil is in binnen- en 
buitenwerk. Bijvoorbeeld een betonnen casco zonder 
metselwerk gevel en stucwerk op binnenwanden.

Bouwkundige staat, 
voorafgaand aan het 
trillen

o normaal
o gevoelig

Conform sBR-A

funderingswijze (staal/
paalsysteem) en materi-
aal paalfundering

Materiaal in verband met methode CuR166 en 
paalsysteem in verband met sBR-A trillingsgevoelige 
fundering (dus ook grondverdringend of niet)

type hoofddraagcon-
structie

o staal
o beton
o hout
o metselwerk
o onbekend

deze aanvullende informatie is wenselijk wanneer de 
database ook gebruikt gaat worden om grenswaarden 
uit sBR-A te optimaliseren. Voorkeur heeft dat er ook 
gemeten is op maaiveld direct naast de gevel

Materiaal buitengevel o beton
o metselwerk
o stucwerk/pleisterwerk
o gevelbeplating
o anders, namelijk ... 

type pand o vrijstaande woning
o geschakelde woning(en)
o meerlaags woongebouw
o bedrijfsgebouw
o meerlaags bedrijfsgebouw
o anders, namelijk ... 

Afmeting pand o onbekend
breedte ... diepte ... hoogte ... 

Bij de overdracht van de trillingen naar het gebouw 
kan de afmeting van het pand extra informatie geven.

Is een kelder/souterrain 
aanwezig?

o ja
o nee
o onbekend

deze aanvullende informatie is wenselijk wanneer de 
database ook gebruikt gaat worden om grenswaarden 
uit sBR-A te optimaliseren.
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Eigenschappen funderingselement
Dit onderdeel dient voor elke funderingselement/coördinaat ingevuld te worden

Coördinaten Rd X
Y
starttijd: dag; uur; minuten
Eindtijd: dag; uur ;minuten

de tijd dient afgestemd te zijn op de trillingsopnemer.

damwand / paalsys-
teem

type / afmeting door-
snede

damwandprofiel of afmeting 
paal (voet/schacht/wanddikte)

Eerste plank of in het 
slot van een voorgaande 
plank

o eerste plank
o in slot van voorgaande plank
o pasplank

Gebruikte of nieuwe 
planken / palen

o gebruikt – goede algemene 
staat
o gebruikt – slechte algemene 
staat
o nieuw
o onbekend
staat van het slot:

de invloed van de staat van de planken heeft invloed 
op de benodigde energie om de damwandplank 
op diepte te krijgen. Bij een slechte staat kan meer 
wrijving in de sloten ontstaan, waardoor een hogere 
energie benodigd is dan bij een goede staat. de 
hogere benodigde energie leidt tot meer trillingen in 
de ondergrond.

de staat van de damwandplanken moet vastgelegd 
worden met voorbeelden op basis van foto’s, zodat de 
beoordeling bij elk project vergelijkbaar is. de foto’s 
worden in een vervolgfase bepaald.

Aantal profielen per 
plank

o enkel
o dubbel
o drieling

Lengte van het 
funderingselement[m]

Voet-/puntniveau [m 
NAP]

Installatieniveau o vanaf maaiveld [NAP…m]
o vanaf sloot/ontgraving/sleuf
o vanaf ophoging/dijk
o vanaf afgegraven ophoging/
dijk

Zijn weerstandsredu-
cerende maatregelen 
toegepast?

o nee
o voorboren
o spuiten
o fluïderen
o anders, namelijk ... 

obstakels/puin gecon-
stateerd

o ja + verwijderd
o ja
o nee
o onbekend

op welke diepte en tijd-
stip trad het maximale 
trillingsniveau op? [m 
NAP of maaiveld]

o  ... 
o onbekend

Alleen mogelijk bij een bemande meting of automati-
sche registratie tijd/diepte
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Uitvoering, trillen
Dit onderdeel dient voor elk funderingselement/coördinaat ingevuld te worden

Gebruikte trilblok

Instelling slagkracht [% 
van max]

Is resonantievrij opge-
start? 

o ja
o nee
o onbekend

Intrillen, uittrillen of 
natrillen?

o intrillen
o uittrillen
o natrillen vanaf voetniveau 
NAP ... m

Uitvoering, heien
Dit onderdeel dient voor elk funderingselement/coördinaat ingevuld te worden

Gebruikte heihamer

Valhoogte/heienergie door verschillende funderingsaannemers worden 
de slagcijfers geregistreerd tegen de diepte. Bij de 
registratie wordt tevens de valhoogte geregistreerd. 
op basis van de valhoogte en het type blok is het mo-
gelijk om de duur van het heiwerk tegen de afstand 
uit te zetten. op deze manier is het mogelijk om de 
gemeten trillingen aan de laatste meters hoogte te 
koppelen. Het heeft de voorkeur om de resultaten in 
de tijd automatisch te registreren.

slagcijfers/kalender-
waarde

Volledig heien of 
naheien

o heien over de volledige paal-
lengte
o heien vanaf NAP ... m

Inwendig of uitwendig 
heien

o inwendig
o uitwendig

Verdiept geheid o nee
o oplanger
o verlengde heimuts
o ja, anders ... 
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Vastlegging of schade is opgetreden
Door het vastleggen of schade is opgetreden, bestaat de kans om de grenswaarden uit SBR-A te optimaliseren. De 
wijze van registratie in relatie tot de privacywetgeving AVG moet nader worden bepaald. De mate van schade moet in 
een vervolgfase worden bepaald. Mogelijk hier ook de classificatie conform COB-F530 hanteren.

Is er schade opgetre-
den?

o ja, zie onderstaande vragen
o nee
o onbekend (default)

Aan welk onderdeel? o afwerking stucwerk/pleis-
terwerk
o afwerking metselwerk
o afwerking beton
o bouwdeel; muur
o bouwdeel; vloer
o hoofddraagconstructie

Wat is de opgetreden 
schade?

o A - instortingsgevaar
o B - plaatselijke constructieve 
schade
o C - scheurvorming metselwerk
o d - inleiding scheurvorming
o E - esthetisch, geen construc-
tieve invloed

op welk moment is de 
schade opgetreden?

o Indien bekend: datum en tijd
o onbekend

Wat is de oorzaak? o trillingen in constructie
o Verzakking / verdichting
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Door trillingsprognoses zijn voorafgaand aan bouwactiviteiten de risico’s op schade dan wel 
hinder door trillingen te bepalen. Als er meer trillingsdata beschikbaar is, kunnen prognoses 
mogelijk verbeterd worden, wat leidt tot minder risico's en lagere kosten. In dit project is 
onderzocht of bestaande modellen deze potentie hebben, waar de data dan aan moet voldoen 
en welke nieuwe technieken er zijn om met meer data voorspellingen te doen. 

Bouwen in en op de ondergrond gaat gepaard met veel onzekerheden over het 
gedrag van de bodem. Er bestaan diverse rekenmodellen om trillingen als gevolg van 
funderingswerkzaamheden (heien of trillen) te voorspellen. Met het meest gehanteerde 
model (CuR166) zijn in dit rapport drie cases uitgewerkt om te bepalen wat de meerwaarde 
is van het beschikbaar hebben van een database met trillingsmetingen. uit de cases, en een 
beschouwing van de toegepaste statistische methode, volgt dat het inzetten van trillingsdata 
leidt tot een veel kleiner invloedsgebied en predicties die beter bij de praktijk aansluiten.

In het rapport wordt ook toegelicht welke data nodig is om prognosemodellen te 
verbeteren, zoals de coördinaten van funderingselementen. koppelingen met 
datasets zoals de Basisregistratie ondergrond (BRo), Basisregistratie adressen en 
gebouwen (BAG) en het Algemeen Nederlandse hoogtemodel (AHN) kunnen 
meer nuttige data opleveren, denk aan de koppeling van meetresultaten aan 
de bodemopbouw/grondeigenschappen en de afmetingen en bouwjaar van 
belendende panden. dit geeft nog beter inzicht in het gedrag van de bodem 
en de overdracht van de trillingen.

Digitaliseren 
bouwtrillingen
Proof-of-concept inzetten monitoringsdata bij 

trillen of heien van funderingselementen
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