HOV WESTTANGENT
HOV WESTTANGENT
Trillingshinder/-schade
Trillingshinder/-schade

Gemeente Haarlemmermeer
Gemeente Haarlemmermeer
17 NOVEMBER 2020
26 OKTOBER 2020

HOV WESTTANGENT

Contactpersoon
BAS VAN DIJK

Senior Adviseur Geotechniek

T +31 6 12 85 64 34
E bas.vandijk@arcadis.com

Onze referentie: D10015207:33 - Datum: 17 november 2020

Arcadis Nederland B.V.
Postbus 220
3800 AE Amersfoort
Nederland

2 van 17

HOV WESTTANGENT

INHOUDSOPGAVE
1

INLEIDING

4

2

BEOORDELINGSKADER

5

3

EFFECTBEOORDELING

6

3.1

Locatie Schipholweg/Cateringweg

6

3.2

Locatie Nieuwe busviaduct A9

6

3.3

Locatie Koekoekslaan

6

3.4

Locatie Nieuwemeerdijk

8

3.5

Locatie Ringvaartdijk

11

3.6

Locatie Oude Haagseweg 50

12

4

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

14

5

REFERENTIES

16

COLOFON

17

Onze referentie: D10015207:33 - Datum: 17 november 2020

3 van 17

HOV WESTTANGENT

1

INLEIDING

De HOV Westtangent bestaat uit de realisatie van een nieuw viaduct over de A9, de aanleg van nieuwe
grondterpen en de vervanging van de bestaande brug over de Ringvaart door een nieuwe brug. Daarnaast
worden de aanwezige fietspaden omgelegd en een nieuwe fietsonderdoorgang gerealiseerd ter plaatse van
de huidige fietsoversteek door het grondlichaam van de busbaan. In Figuur 1 zijn het tracé en de locaties
van de verschillende objecten weergegeven.

Figuur 1 Schematische weergave van de locatie van het tracé HOV Westtangent (in rood) nabij Badhoevedorp tussen de Ringvaart
Haarlemmermeer en het OV-knooppunt Schiphol Noord.

Dit rapport gaat in op de mogelijke trillingshinder en – schade ten gevolge van de aanleg en het gebruik van
de HOV Westtangent op de omgeving.
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2

BEOORDELINGSKADER

Wegverkeer en bouwwerkzaamheden kunnen aanleiding geven tot trillingen in gebouwen. Deze trillingen
kunnen leiden tot hinder of schade. De Duitse DIN 4150-2 (1999) norm beschrijft criteria voor het meten en
beoordelen van trillingen. De Nederlandse Stichting Bouw Research (SBR) richtlijn is hierop gebaseerd. De
SBR richtlijn is in Nederland de meest gebruikte richtlijn voor het beoordelen van trillingen en bestaat uit 3
delen:
• Deel A: schade aan bouwwerken (ref[1])
• Deel B: hinder voor personen in gebouwen (ref[2])
• Deel C: verstoring van apparatuur (ref[3])
SBR richtlijn, deel A: Schade aan bouwwerken
Indien geen sprake is van onvlakke wegverhardingen, verkeersdrempels en/of verkeersplateau’s is de
sterkte van trillingen ten gevolge van wegverkeer voor vrijwel alle gebouwen te gering om schade aan
gebouwen te veroorzaken. Voor de meeste objecten (categorie 2 conform de SBR A richtlijn) wordt een
ondergrens voor de trillingssnelheid van 5 mm/s aangehouden. Onder deze grens is de kans op schade
kleiner dan 1 procent. Omdat dergelijke trillingssterktes niet optreden, wordt in het vervolg van dit rapport
niet op mogelijke schade-effecten tijdens de gebruiksfase ingegaan. Toetsing aan de SBR A richtlijn heeft
daarom niet plaatsgevonden voor de gebruiksfase.
In de realisatiefase worden werkzaamheden uitgevoerd waarbij kortdurend trillingen kunnen optreden. Dit
betreft trillingen door hei- en trilwerkzaamheden en eventueel door werkverkeer. De SBR A richtlijn omvat
ook het beoordelingskader voor deze trillingen.
SBR Richtlijn B: Hinder voor personen in gebouwen
Voor het beoordelen van hinderbeleving door verkeer wordt in het algemeen gebruik gemaakt van de SBR
meet- en beoordelingsrichtlijn deel B “Hinder voor personen in gebouwen”. De richtlijn beschrijft de wijze van
uitvoering van trillingsmetingen en de beoordeling van gemeten trillingsniveaus in relatie tot de
hinderbeleving als gevolg van trillingen in panden. De SBR richtlijn deel B is voor dit project gebruikt voor de
beoordeling van hinder door trillingen tijdens de realisatiefase.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van de hinderclassificatie zoals weergegeven in Tabel 1, waarbij het
trillingsniveau per onderscheidend object wordt beschreven met de verwachting van de trillingssterkte Vmax
die voor de maatgevende ruimte in dat object is bepaald.
Tabel 1 Hinderkwalificatie voor wegverkeer volgens SBR--B

Vmax

hinderkwalificatie

< 0,1

Geen hinder

0,1 – 0,2

Weinig hinder (bestaande situaties)

0,2 – 0,8

Matige hinder

0,8 – 3,2

Hinder

> 3,2

Ernstige hinder

SBR richtlijn deel C: Verstoring van apparatuur
In de SBR C richtlijn zijn de grootheden en meetmethoden uitgewerkt. In de SBR C richtlijn zijn geen
grenswaarden opgenomen. De grenswaarden worden bepaald door de specifieke
trillingsspecificaties van fabrikanten van apparatuur.
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3

EFFECTBEOORDELING

Over het algemeen zullen panden die op meer dan 100 meter van een trillingsbron gelegen zijn, geen
trillingshinger en/of -schade ondervinden van trillingen veroorzaakt door bouwwerkzaamheden. Derhalve is
geïnventariseerd welke bebouwing op een afstand <100 m van de bouwlocaties en weg af ligt. Vervolgens is
per pand gekeken hoe gevoelig het is voor trillingen en aan welke trillingsbronnen het pand tijdens de
bouwfase wordt blootgesteld.

3.1

Locatie Schipholweg/Cateringweg

Bij de Schipholweg/Cateringweg gaat een ophoging met een nieuwe busbaan gebouwd worden. Voor het
bouwen van de ophoging zullen zware vrachtwagens met zand gebruikt worden. In de nabijheid van de
ophoging en nieuwe weg staan het IBIS Schiphol hotel en KLM Gebouw 600 (cateringservices). Beide
gebouwen zijn van na 1966, hebben naar verwachting een hoofdconstructie van beton en/of staal -en zijn
derhalve weinig gevoelig voor trillingen. De gebouwen liggen op 50 tot 70 m vanaf de nieuw te realiseren
ophoging en weg. Verwacht wordt dat er voor deze panden geen trillingshinder en/of -schade op zal treden
omdat de gebouwen relatief ver van de bouwplaats liggen en de vrachtwagens beperkte trillingen zullen
veroorzaken.
In een volgende fase dient geverifieerd te worden dat de hoofdconstructie van het IBIS hotel en KLM
Gebouw 600 van beton en/of staal is en dat de gebouwen in categorie 1 of categorie 2 met bouwkundige
status normaal vallen. Daartoe wordt aanbevolen de archieftekeningen van het IBIS Schiphol hotel en KLM
Gebouw 600 op te vragen bij de gemeente en toe te voegen aan de contract documenten. Indien de
hoofdconstructie niet in categorie 1 of categorie 2 met bouwkundige status normaal vallen is wordt
aanbevolen contact op te nemen met de geotechnisch adviseur.
Aanbevolen wordt om de bouwkundige staat van het IBIS Schiphol hotel en KLM Gebouw 600, die binnen
een straal van 100 m vanaf de bouwplaats liggen, kort voorafgaande aan de start werkzaamheden op te
nemen, om te voorkomen dat discussie ontstaat of schade is opgetreden door bouwactiviteiten. Aanbevolen
wordt dit in het contract op te nemen. Tevens wordt aanbevolen de archieftekeningen van de gebouwen op
te vragen bij de gemeente en ter informatie toe te voegen aan de contract documenten.

3.2

Locatie Nieuwe busviaduct A9

Bij as 3 van het nieuwe busviaduct over de A9 loopt een duiker op enkele meters afstand langs de
funderingspoer. Om schade aan de weg en/of de duiker te voorkomen is hier gekozen voor een trillingsarm
installatie type voor de fundering (Groutinjectiepaal met verloren casing, type Leka of gelijkwaarding).

3.3

Locatie Koekoekslaan

Aan de Koekoekslaan ligt het clubhuis van de The International golfclub. Het clubhuis (zie Figuur 2) is
gebouwd in 2013. Mede gezien het bouwjaar is het waarschijnlijk dat de hoofdconstructie is vervaardigd met
beton en/of staal en dat het clubhuis in een goede bouwkundige staat verkeert. Verwacht wordt dat het
clubhuis derhalve valt in categorie 1 of categorie 2 met bouwkundige status normaal.
Nabij het clubhuis wordt een ophoging met een onderdoorgang gerealiseerd. Zware vrachtwagens met zand
zullen worden gebruikt voor de realisatie van de ophoging. Tevens zullen bij de onderdoorgang damwanden
(type AZ24-700 zullen tot circa NAP -12 m worden aangebracht) en palen (Tubex of gelijkwaardig) worden
geïnstalleerd.
Het clubhuis ligt op ca 70 m van de Westtangent en de nieuwe onderdoorgang. Mogelijk zal het
bouwmaterieel en -materiaal worden aangevoerd over de Koekoekslaan. Deze ligt op ca 38 m van het
clubhuis. Verwacht wordt dat de aanvoer van bouwmaterieel en -materiaal en de installatie van de palen van
de landhoofden van de onderdoorgang niet zal leiden tot trillingshinder en/of -schade.
Om de damwanden te kunnen installeren wordt verwacht dat gebruik wordt gemaakt van een laagfrequent
trilblok een slagkracht van circa 1600 kN. Uit indicatieve berekeningen (zie Figuur 3) volgt dat trillingsschade
voor panden met categorie 2 met bouwkundige status normaal, op kan treden tot een afstand van circa 45 m
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of minder vanaf de damwanden (zie Figuur 3). De afstand van de te installeren damwanden tot het clubhuis
is 70 m of meer. Derhalve wordt verwacht dat de installatie van damwanden niet zal leiden tot schade.
Aanbevolen wordt om in een vervolgfase de bouwkundige staat van het clubhuis van The International
golfclub op te nemen en te verifiëren of het gebouw valt in categorie 1 of categorie 2, met een bouwkundige
status normaal. In dat geval hoeven geen maatregelen te worden getroffen. Indien toch blijkt dat het gebouw
valt in categorie 2, bouwkundige staat gevoelig kunnen de volgende maatregelen worden getroffen:
•
•

Monitoring van de trillingen aan het gebouw;
Met monitoring begeleid damwandplanken installeren en eventueel enkele damwandplanken installeren
in plaats van dubbele damwandplanken;
• Indien er toch overschrijding van de grenswaarde voor schade optreedt overgaan op het drukken van de
damwandplanken.
Naast schade kan ook matige trillingshinder aan de orde zijn tijdens het installeren van de damwanden. Dit
zal echter van korte duur zijn. Aanbevolen wordt de golfclub hierover vooraf goed te informeren.
Tevens wordt aanbevolen de bouwkundige staat van het clubhuis van The International golfclub kort
voorafgaande aan de start werkzaamheden op te nemen, om te voorkomen dat discussie ontstaat of schade
is opgetreden door bouwactiviteiten. Aanbevolen wordt dit in het contract op te nemen. Tevens wordt
aanbevolen de archieftekeningen van het clubhuis op te vragen bij de gemeente en ter informatie toe te
voegen aan de contract documenten.

Figuur 2 Clubhuis van The International golfclub.
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Figuur 3 Grensafstand schade Categorie 2, voor status bebouwing normaal en gevoelig.

3.4

Locatie Nieuwemeerdijk

Aan de Nieuwemeerdijk liggen een aantal panden op minder dan 100 m van de nieuw te bouwen brug.
De nieuwe brug zal worden gefundeerd op Tubex palen of gelijkwaardig, een trillingsvrij paalsysteem.
Derhalve wordt verwacht dat geen schade op zal treden en dat de hinder ten gevolge van het installeren van
de Tubex palen beperkt zal zijn.
De bestaande brug en bascule kelder zullen worden gesloopt. Voor de sloop van de Bascule kelder zullen
tijdelijke damwanden worden geïnstalleerd. Tevens wordt een permanente damwand als grondkering aan de
zuidzijde van de pijler op as 4 geïnstalleerd (zie Figuur 4). Het type damwand en de installatie diepte van
deze damwanden is nog onbekend. Er wordt ook een tijdelijke damwand aan de noordzijde van de pijler op
as 4 geïnstalleerd. Hiervoor wordt een AZ24-700 met een inheidiepte van NAP -12 m voorzien. Het ligt in de
verwachting dat de andere damwanden een vergelijkbaar met de damwand aan de noordzijde van de pijler
op as 4 zullen zijn.
Om de damwanden te kunnen installeren wordt voor een laagfrequent trilblok een slagkracht van circa 1600
kN verwacht. Uit indicatieve berekeningen volgt dat trillingsschade voor categorie 2 panden op kan treden tot
een afstand van circa 75 m of minder vanaf de damwanden (zie Figuur 3). Indien de bouwkundige staat van
de panden normaal is, kan schade optreden binnen een straal van circa 45 m. Indien de bouwkundige staat
gevoelig is, of indien de panden een monumentale status hebben kan schade optreden binnen een straal
van ca 75 m.
Er liggen 10 panden binnen een straal van 75 m en 3 panden binnen een straal van 45 m. De panden die
binnen een straal van 75 m van de damwanden liggen zijn bijna allemaal voor 1966 gebouwd. Van deze
panden kan de bouwkundige staat gevoelig zijn, of ze kunnen een monumentale status hebben. Vooralsnog
dienen deze panden derhalve ingedeeld te worden in categorie 2 met “bouwkundige staat gevoelig en/of
monumentale status”. De drie panden (Nieuwemeerdijk 229 t/m 231) die binnen een straal van 45 m liggen
zijn gebouwd rond 1930 en zijn van metselwerk (zie Figuur 5). Voor deze panden is de kans op schade
aanzienlijk bij toepassing van een laagfrequent trilblok voor het installeren van de damwanden.
Aanbevolen wordt om de bouwkundige staat van de Nieuwemeerdijk 212 t/m 237, die binnen een straal van
100 m vanaf de te installeren damwanden liggen in een vervolgfase op te nemen en vast te stellen hoe
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gevoelig de gebouwen zijn voor trillingsschade. Afhankelijk van de bouwkundige status van de gebouwen en
de afstand tot de te installeren damwanden (trillingsbron) kunnen de volgende maatregelen worden
getroffen:
•
•
•

Monitoring van de trillingen aan de gebouwen
Met monitoring begeleid en enkele damwandplanken (dus geen dubbele damwandplanken) installeren.
Indien er toch overschrijding van de grenswaarde voor schade optreedt overgaan op het drukken van de
damwandplanken.
Naast schade kan ook matige trillingshinder aan de orde zijn tijdens het installeren van de damwanden. Dit
zal echter van korte duur zijn. Aanbevolen wordt de bewoners hierover vooraf goed te informeren.
Tevens wordt aanbevolen de bouwkundige staat van de Nieuwemeerdijk 212 t/m 237, die binnen een straal
van 100 m vanaf de te installeren damwanden liggen kort voorafgaande aan de start werkzaamheden op te
nemen, om te voorkomen dat discussie ontstaat of schade is opgetreden door bouwactiviteiten. Aanbevolen
wordt dit in het contract op te nemen. Tevens wordt aanbevolen de archieftekeningen van de
Nieuwemeerdijk 212 t/m 237, die binnen een straal van 100 m vanaf de te installeren damwanden liggen op
te vragen bij de gemeente en ter informatie toe te voegen aan de contract documenten.
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Ringvaartdijk

Tijdelijke damwanden
AZ24-700 tot NAP -12 m

Permanente damwand
Type onbekend

Pijler as 4

Bascule kelder

Tijdelijke damwanden
Type onbekend

Nieuwemeerdijk

Figuur 4 Damwanden bij Bascule kelder nabij de Nieuwemeerdijk en Ringvaartdijk..

Onze referentie: D10015207:33 - Datum: 17 november 2020

10 van 17

HOV WESTTANGENT

Figuur 5 Nieuwemeerdijk 229 t/m 231 die binnen een straal van 45 m vanaf de damwanden liggen.

3.5

Locatie Ringvaartdijk

Langs de Ringvaartdijk liggen woonboten met schuurtjes/bebouwing op de kade (zie Figuur 6). Enkele
daarvan zijn opgenomen in het BAG-overzicht, maar niet allemaal. De functie en de bouwkundige status van
deze schuurtjes/bebouwing is onbekend. Enkele woonboten en schuurtjes liggen erg dicht bij de te
installeren damwanden (zie Figuur 4). Verwacht wordt dat de woonboten weinig hinder zullen ondervinden
van de heiwerkzaamheden. Mogelijk kunnen de schuurtjes/bebouwing op de kade wel schade ondervinden.
Aanbevolen wordt om de bouwkundige staat van de schuurtjes/bebouwing en woonboten, die binnen een
straal van 100 m vanaf de te installeren damwanden langs de Ringvaartdijk liggen in een vervolgfase op te
nemen en vast te stellen hoe gevoelig ze zijn voor trillingsschade. Indien de schuurtjes uit een lichte
houtconstructie bestaan is er geen constructieve schade te verwachten. Afhankelijk van de bouwkundige
status van de schuurtjes/bebouwing kunnen de volgende maatregelen worden getroffen:
•
•
•

Monitoring van de trillingen aan de schuurtjes/bebouwing
Met monitoring begeleid en enkele damwandplanken (dus geen dubbele damwandplanken) installeren.
Indien er toch overschrijding van de grenswaarde voor schade optreedt overgaan op het drukken van de
damwandplanken.
Naast schade kan ook matige trillingshinder aan de orde zijn tijdens het installeren van de damwanden. Dit
zal echter van korte duur zijn. Aanbevolen wordt de bewoners van de woonboten (Ringvaartdijk 108, 110,
112 en 114) en schuurtjes/bebouwing langs de Ringvaardijk in een straal van 100 m hierover vooraf goed te
informeren.

Tevens wordt aanbevolen de bouwkundige staat van de schuurtjes/bebouwing en woonboten, die binnen
een straal van 100 m vanaf de te installeren damwanden liggen kort voorafgaande aan de start
werkzaamheden op te nemen, om te voorkomen dat discussie ontstaat of schade is opgetreden door
bouwactiviteiten. Aanbevolen wordt dit in het contract op te nemen. Tevens wordt aanbevolen de
archieftekeningen van de schuurtjes/bebouwing, voor zover beschikbaar, die binnen een straal van 100 m
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vanaf de te installeren damwanden liggen op te vragen bij de gemeente en ter informatie toe te voegen aan
de contract documenten.

Figuur 6 Schuurtjes/bebouwing langs de Ringvaartdijk.

3.6

Locatie Oude Haagseweg 50

In 1950 betrok de Rijksluchtvaartdienst, de huidige Luchtverkeersleiding Nederland, het oude
machinegebouw op het oostelijk deel van het terrein van Oude Haagseweg 50. Dit bleek de beste plek te
zijn voor storingsvrije radiocommunicatie met de vliegtuigen. Zij liet er dan ook 2 zendmasten neerzetten, die
tot op de dag van vandaag functioneren. [9] Het is onbekend of de zendmasten gevoelig zijn voor trillingen.
De zendmasten liggen op circa 185 m afstand van de te installeren damwanden bij de Ringvaart (zie Figuur
7).
Uit de trillingsberekening volgt voor het installeren van de damwanden een trillingsintensiteit van ca
0,45 mm/s bij 25 Hz (zie Figuur 8). Dit is een trillingsniveau dat aan de voet van de mast op treedt. Omdat de
mast op een zware fundering zal rusten wordt verwacht dat het trillingsniveau in de mast nog lager zal zijn.
Verwacht wordt dat dit niet tot verstoring van apparatuur zal leiden. In een vervolgfase dient bij de
Luchtverkeersleiding Nederland te worden achterhaald wat het maximaal toegestane trillingsniveau is voor
de zendmasten. Deze dienen te worden opgenomen in het contract.
Indien het maximaal toegestane trillingsniveau lager is dan 0,5 mm/s dienen de damwandplanken te worden
gedrukt. Indien de damwanden wel worden getrild wordt aanbevolen om de trillingen aan de zendmasten te
monitoren en indien de grenswaarden worden overschreden over te gaan op het drukken van de planken.
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Figuur 7 Afstand tussen damwanden bij Ringvaart en zendmasten.

Figuur 8 Trillingsniveau ter plaatse van zendmasten.

Onze referentie: D10015207:33 - Datum: 17 november 2020

13 van 17

HOV WESTTANGENT

4

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

De volgende conclusies en aanbevelingen worden gedaan:
•
•

•

Omdat er geen sprake is van onvlakke wegverhardingen, verkeersdempels en/of verkeersplateau’s wordt
in de gebruiksfase geen schade aan bouwwerken verwacht en heeft er geen toetsing aan de SBR A
richtlijn plaatsgevonden.
Trillingshinder en/of -schade is geïnventariseerd voor bebouwing die op minder dan 100 m van een
trillingsbron is gelegen in de realisatiefase. Bebouwing die verder weg ligt heeft over het algemeen geen
last van trillingshinder en/of -schade. Uitzondering hierop zijn mogelijk de zendmasten aan de Oude
Haagseweg 50, welke op circa 185 m afstand liggen.
In de onderstaande tabel zijn de belangrijkste conclusies en aanbevelingen per locatie weergegeven.
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Tabel 2 Maatregelen en acties mbt trillingshinder en -schade

Nieuwe
Schipholweg
Maatregel/Actie Cateringweg busviaduct
A9
Opvragen
archieftekeningen
IBIS hotel
bij de gemeente
KLM Gebouw
en toevoegen aan
600
contract

Koekoekslaan
Clubhuis van
The
International
golfclub

IBIS hotel
KLM Gebouw
600

Clubhuis van
The
International
golfclub

Opnemen
bouwkundige
staat kort
voorafgaand aan
start
werkzaamheden
(opnemen in
contract)

IBIS hotel
KLM Gebouw
600

Clubhuis van
The
International
golfclub

Monitoren van
trillingen aan het
gebouw
(opnemen in
contract)

IBIS hotel
KLM Gebouw
600

Clubhuis van
The
International
golfclub

Informeren
bewoners over
mogelijk
trillingshinder
(opnemen in
contract)

IBIS hotel
KLM Gebouw
600

Clubhuis van
The
International
golfclub

Opnemen
bouwkundige
staat in
vervolgfase

Indien
gebouwen niet
in catergorie 1
of 2 met
bouwkundige
Beheersmaatregel
status normaal
vallen, contact
opnemen met
geotechnisch
adviseur

Om schade aan
de weg en/of
duiker te
voorkomen is
bij as 3
gekozen voor
trillingsarm
funderingstype
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Indien gebouw
niet in
catergorie 1 of
2 met
bouwkundige
status normaal
valt,
maatregelen
treffen, zie
hoofdtekst

Nieuwemeerdijk

212 t/m 237

212 t/m 237

Ringvaartdijk

Oude
Haagseweg
50

Bebouwing incl.
woonboten
<100m vanaf te Zendmasten
installeren
damwanden
Bebouwing incl.
woonboten
<100m vanaf te Zendmasten
installeren
damwanden

212 t/m 237

Bebouwing incl.
woonboten
<100m vanaf te Zendmasten
installeren
damwanden

212 t/m 237

Bebouwing incl.
woonboten
<100m vanaf te Zendmasten
installeren
damwanden

212 t/m 237

Bebouwing incl.
woonboten
<100m vanaf te Zendmasten
installeren
damwanden

Achterhalen wat
maximaal
toelaatbaar
trillingsniveau
is. Indien dit
lager is dan 0,5
Afhankelijk van Afhankelijk van mm/s dienen
de
de
damwanden te
bouwkundige bouwkundige worden gedrukt.
status en
status en
Bij trillen or
afstand tot
afstand tot
heien van
trillingsbron
trillingsbron
damwanden,
maatregelen
maatregelen
trillingen
treffen, zie
treffen, zie
monitoren en
hoofdtekst
hoofdtekst
indien
grenswaarden
worden
overschreden,
overgaan op
drukken.
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