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Nota 
Voor burgemeester en wethouders Datum vergadering: 

Nota openbaar: 
lllllllllllllllllllllllllllll» 
Nummer: 15INT04049 1 D E C , 2015 

Onderwerp: Trilling- en geluidonderzoek Steen van Ommerenstraat, Nijverdal 

Advies: 
1. Kennisnemen van het trilling- en geluidonderzoek Steen van Ommerenstraat, Nijverdal 
2. Het rapport beschikbaar stellen aan (potentiële) kopers in het project 'Aan de Tuinen' 

In opdracht van de gemeente Hellendoorn heeft DGMR Bouw BV onderzoek gedaan naar de te 
verwachten trilling- en geluidsterkten in nieuw te bouwen woningen aan de Van den Steen van 
Ommerenstraat (project Aan de Tuinen). Voor de conclusie uit dit onderzoek verwijzen wij u naar 
het kopje 'oplossingen'. 

Aanleiding: 
u p 1 april 2013 is het noordelijke tracé van de Combitunnel In Nijverdal In gebruik genomen door 
treinverkeer. Na ingebruikname het noordelijke tracé zijn er geluidsklachten ontstaan aan de Piet 
Heinweg en de Bouwmeesterstraat. 
Op 29 augustus 2015 is ook de zuidelijke tunnelhelft, bedoeld voor wegverkeer, in gebruik 
genomen. 
De gemeente Hellendoorn is voornemens om aan de zuidzijde van het tunneltracé kavels uit te 
gaan geven voor woningbouw. Naar aanleiding van de klachten die zijn ontstaan, is er door 
DGRfvì onderzoek uitgevoerd op de uit te geven kavels. 

Relevante eerdere besluiten: 

15ĨNT01199 - Herontwikkeling Van den Steen van Ommerenstraat Nijverdal 

Doelstelling: 
Vaststellen in welke mate trein- en wegverkeer tot trill ing- en geluidhinder kunnen leiden op 
bouwkavels aan de Van den Steen van Ommerenstraat (Aan de Tuinen), zodat de juiste 
maatregelen kunnen worden getroffen bij de ontwikkeling van woningen. 
Oplossing: 
Het onderzoek heeft bestaan uit twee meetsessies, waarvan de eerste op 4 juni 201 5 is 
uitgevoerd. Op 4 juni 201 5 reden er alleen nog treinen door het noordelijke tunneltracé. De 
tweede meetsessie heeft plaatsgevonden na openstelling van het zuidelijke tunneltracé voor 
wegverkeer op 30 september 2015. 

Besluit B en W 

Korte samenvatting: 



Het uitgevoerde onderzoek leidt tot de volgende conclusies: 

Bestaande woning Joncheereiaan 12 
» Optredende tril l ingssterkten (Vmax) in deze woning zijn lager dan 0,1 en voldoen aan de 

SBR-B. 
» De laagfrequent geluidbijdrage van een aantal treinpassages overschrijdt in deze woning 

het toetscriterium 'Methode de Ruiter' tot ongeveer 5 dB in de 63 Hz en 125 Hz 
oktaafband. Dit betekent dat deze treinpassages op stillere momenten net hoorbaar 
kunnen zijn (rommelend geluid). 

Nieuw te bouwen woningen aan de Van den Steen van Ommerenstraat 
Trillingen 

» Wegverkeer in de tunnel is niet van invloed op het trillingsmilieu op de bouwkavels en de 
daarop te bouwen woningen. 

» Treinpassages zijn goed herkenbaar in het trillingsbeeld op de kavels en trill ingssterkten 
nemen weinig af met grotere afstand tot de tunnel. Meer afstand tussen bebouwing en 
tunnel heeft dan ook weinig zin. 

» Trillingssterkten (Vmax) in de te bouwen woningen door treinpassages zijn naar 
verwachting lager dan 0,1 en voldoen daarmee aan de SBR-B. Incidenteel kunnen net 
voelbare tril l ingssterkten to t circa 0,2 optreden, die eveneens voldoen aan de SBR-B. 

Geluid 
» De geluidprognose, gebaseerd op het huidige gebruik van de tunnel, leidt tot een 

vergelijkbaar beeld als geldend voor de woning Joncheereiaan 12, met overschrijding van 
het toetscriterium 'Methode de Ruiter' tot 5 dB in de 63 Hz en 125 Hz oktaafband. Dit 
betekent dat slechts enkele treinpassages per dag gehoord zullen worden mits het 
achtergrondgeluid in woningen voldoende laag is. 

« Bij verhoging van de rijsnelheid in de tunnel (doorgaande reizigers- of goederentreinen), 
kunnen overschrijdingen toenemen tot 10 dB en kan ook in de 31,5 Hz octaaf band een 
lichte overschrijding to t 5 dB optreden. Om deze overschrijdingen op te heffen, wordt een 
maatregel aanbevolen die de in Tabel 5 vermelde invoegverliezen oplevert. 

Maatregelen 
Het onderzoek geeft niet direct aanleiding tot het treffen van maatregelen, omdat de gemeten 
tril l ingsterkten voldoen aan de SBR-B normen en de geluidprognose geen verontrustend beeld 
schetst. Om extra zekerheden in te bouwen, kunnen mensen er zelf voor kiezen om extra 
maatregelen te t ref fen. 
Deze maatregelen kunnen bestaan uit trillingsisolatie tussen fundatiebalk en funderingspalen in 
het geval van woningen op een paalsysteem of tussen onderzijde fundatiebalken en daaronder te 
storten gewapend betonnen fundatiestroken, in het geval van een fundering 'op staal ' . 
Het realiseren van een kelder vraagt meer bijzondere isolerende voorzieningen. Zie hoofdstuk 7 
van het rapport in de bijlage voor een nadere omschrijving. 
Voor appartementenbouw van minimaal drie bouwlagen (gevels/vloeren/dak) uitgevoerd in steen 
of gewapend beton) op een diep gefundeerd paalsysteem zijn naar verwachting geen maatregelen 
nodig. 

Voor een volledige omschrijving van het onderzoek, verwijzen wij u naar de bijlage. 

Effecten: 
Het onderzoeksrapport biedt handvaten bij het treffen van mogelijke maatregelen in de te 
ontwikkelen woningen in het project 'Aan de Tuinen'. 

Planning: 
Na besluitvorming het onderzoeksrapport beschikbaar stellen aan (potentiële) kopers voor het 
project 'Aan de Tuinen'. 

Financiële consequenties: 
Het onderzoeksrapport heeft geen financiële consequenties. 

Personele consequenties: 
Niet van toepassing. 



Juridische consequenties: 
Niet van toepassing. 

Informatisering I Automatisering: 
Niet van toepassing. 

Burger- en overheidsparticipatie: 
Niet van toepassing. 

Communicatie: 
Niet van toepassing. 

Overige consequenties: 
Niet van toepassing. 


