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Trillingen lijn 19 bij woningen Zuidwal en Michiel de Ruyterweg 

project Aanleg Tramlijn 19 
 

   
 

Vraag  De gemeente Delft heeft gevraagd om nadere informatie over te verwachten trillingen ter 
plaatse van de woningen aan de Zuidwal en de Michiel de Ruyterweg.  

 
Metingen  In het kader van het MER-onderzoek voor de aanleg van de spoortunnel zijn door 

Witteveen+Bos en ARDEA trillingsmetingen in 2002 uitgevoerd langs de Phoenixstraat 
om de trillingen van het treinverkeer vast te stellen. Bij deze metingen zijn ook 
trampassages van lijn 1 gemeten.  Dit betrof o.a. metingen op de gevel van het stadhuis, 
op de 1e verdieping van het pand van Blue Tattoo (bij de molen) en bij Delfstede. De 
afstand van deze panden tot tramlijn 1 is qua afstand vergelijkbaar met de toekomstige 
situatie na aanleg van lijn 19. 

  In verband met de vraag zijn deze metingen opnieuw beoordeeld. Uit de metingen van 
ca. 30 trampassages blijkt dat de gemiddelde waarde van Veff uitkomt op 0.1 mm/s. De 
standaard deviatie bedraagt 0.06 mm/s. De maximale waarde van Veff komt uit op 0.17 
mm/s. Gezien de meetresultaten aan de bestaande lijn 1 mag dus verwacht worden dat 
de maximale waarde niet hoger is dan 0.17 mm/s.  

TU-wijk  Naast de metingen in het kader van de spoortunnel zijn ook metingen uitgevoerd langs 
de baan van tramlijn 17 in verband met de prognose van trillingen vanwege tramlijn 19 in 
de TU-wijk.  Uit deze metingen blijkt dat de trillingen van de tram op een afstand van ca. 
15 m van de baan gemiddeld niet meer bedragen 0.07 mm/s (effectieve waarde Veff). 
Deze waarden komen goed overeen met de metingen langs de Phoenixstraat. Uit deze 
metingen bleek ook dat de trillingsniveaus bij passage van een bus of vrachtwagen tot 
een factor 2 hoger kunnen zijn dan van een tram. 

 
Gebouwschade Verder kan worden opgemerkt dat bij de passage van een tram geen bouwkundige 

schade aan een gebouw is te verwachten. De gemeten niveaus zijn een factor 10 kleiner 
dan de grenswaarde van 3 mm/s voor (monumentale) gebouwen die genoemd wordt in 
de SBR-richtlijn “Schade aan gebouwen”, deel A.  

 
Tekstvoorstel  In verband met de op te stellen informatie over trillingen bij de lopende procedures wordt 

voorgesteld de volgende tekst op te nemen: 
  Bij de passage van een tram kunnen trillingen optreden. In het kader van de aanleg van 

de spoortunnel zijn in 2002 trillingsmetingen uitgevoerd bij bestaande gebouwen langs 
de Phoenixstraat. Daarnaast zijn trillingsmetingen uitgevoerd langs tramlijn 17. Uit beide 
metingen blijkt dat de trillingen bij een passage van de tram van lijn 1 gemiddeld 
uitkomen bij de menselijke gevoelsgrens voor trillingen. Incidenteel treden trillingen op 
die boven de gevoelsgrens uitkomen en daardoor voor sommige mensen net voelbaar 
zijn. 
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  Wanneer deze metingen worden vergeleken met de streefwaarden voor trillingen van 
railverkeer in bestaande en nieuwe situaties (SBR-richtlijn “Hinder voor personen in 
gebouwen, deel B”) dan blijkt dat de bovenste streefwaarde voor trillingen in de dag-, 
avond- en nachtperiode niet worden overschreden. De SBR-richtlijn geeft aan dat er dan 
weinig hinder is te verwachten.  

  Op basis van de metingen kan ook worden geconcludeerd dat er door de passage van 
de tram geen bouwkundige schade aan woningen of (monumentale) gebouwen zal 
optreden. De trillingen zijn tien maal kleiner dan de grens voor monumentale gebouwen 
(SBR-richtlijn “Schade aan gebouwen”, deel A”). 


