
Inleiding
Trillingen die ontstaan door onder andere bouw-
werkzaamheden kunnen schade aan een pand of
de fundering van een pand veroorzaken. Deel A
van de SBR-richtlijn Trillingen [1] behandelt de
wijze waarop trillingsmetingen aan bouwwerken
kunnen worden uitgevoerd en de wijze waarop de
resultaten van de trillingsmetingen moeten wor-
den verwerkt en beoordeeld. Het doel van de
richtlijn is schade aan het pand te voorkomen.
Deze richtlijn A is eind 2017 herzien en opnieuw
uitgebracht.

In de herziene versie is het onderdeel schade aan
de fundering sterk aangepast ten opzichte van de
versie van 2006 [2]. De aanleidingen hiertoe waren
onder andere het ontbreken van een eenduidige
uitspraak over niet harmonische trillingen [3] en
de onvrede dat bij lage frequenties er weinig 
verdichting zou optreden. Dat laatste wijkt af 
van wat in cyclische triaxaalproeven wordt waar-
genomen, zie bijvoorbeeld [4].

Er is een literatuuronderzoek naar verdichtings-
modellen en een probabilistische studie naar de
kans op verdichting van zand bij cyclische belas-
tingen uitgevoerd. Voor funderingen dient onder-
scheid gemaakt te worden tussen twee mecha-
nismes en met de invoering van partiële factoren
wordt de behandeling vergelijkbaar aan de situatie
bij schade aan de constructie. 

Risico’s voor schade aan de fundering
Het risico op schade aan de fundering door trillin-
gen is vooral aanwezig bij funderingen op staal
met granulaire materialen, zand en silt. Deze 
funderingen worden in de richtlijn trillingsgevoe-
lig genoemd. De criteria om een fundering als 
trillingsgevoelig te classificeren zijn niet gewij-
zigd. De essentie van de beoordeling is en blijft het
feit dat granulaire materialen kunnen verdichten
onder cyclische belastingen en dat de sterkte 
afhankelijk is van de aanwezige isotrope spanning.
Er zijn twee risico’s die beoordeeld moeten wor-
den (zie ook figuur 1):
- Verschilzetting door verdichting: dit treedt
onder een cyclische schuifspanning door de accu-
mulatie van kleine volumeveranderingen over veel
cycli;
- Verlaagde draagkracht: dit treedt op als de (iso-
trope) spanning onder de fundering te laag wordt.

Achtergrond van de grenswaarden 
voor verdichting
Één van de vragen die spelen is wat een goede
maat is voor de optredende verdichting: versnel-
ling of snelheid. Om deze vraag te beantwoorden
is een literatuurstudie uitgevoerd [5].

Een eenduidig antwoord is niet te geven. Niet de
snelheid of de versnelling bepaalt de verdichting
per cyclus, maar de cyclische schuifspanning. En de
vraag of de spanning evenredig is met de snelheid

of de versnelling hangt af van het probleem dat
wordt bekeken. Dit is vergelijkbaar met de stati-
sche sterkte: als we willen weten of de grond de
belasting kan dragen zal iedereen naar de optre-
dende spanning kijken. 

De situatie bij verdichting kan het beste met een
aantal voorbeelden worden toegelicht. Bij een
langzame cyclische proef is de schuifspanning 
in de grond evenredig met de verplaatsing van 
de kop van het monster. De verdichting per cyclus
is dan evenredig met de verplaatsingsamplitude.
Wordt de golfvoortplanting in de bodem be-
schouwd, dan is de amplitude van de spanning
evenredig met de deeltjessnelheid van de golf
(zoals ook voor drukgolven in een heipaal geldt).
Wordt een klein bakje grond heen en weer 
geschud, dan is de (deviator-) spanning in de grond
in het bakje evenredig met de versnelling, volgens
de wet van Newton (het systeem kan worden 
benaderd als een star lichaam). 
Omdat de SBR–richtlijn de verdichting ten gevolge
van trillingen door een bron buiten het gebouw
beoordeelt, lijkt een beoordeling op basis van
passerende golven het mechanisme en is de 
trillingssnelheid de variabele die de beste relatie
met de spanning in de grond geeft.

Om de relatie met tussen de optredende verschil-
zettingen en bijbehorende rotaties enerzijds en
de amplitude van de trillingssnelheid en het aantal
cycli anderzijds te bepalen is een probabilistische
studie uitgevoerd [6]. Het eindresultaat van deze
studie is een zogenaamde fragility curve. Deze 
fragility curve geeft de kans op schade aan de 
constructie als functie van de trillingssnelheid 
die in de constructie optreedt. Op basis van de 
karakteristieke vorm van deze curve wordt het ook
wel een S-curve genoemd.

Om de fragility curve voor het optreden van 
verdichting te bepalen moet er een model zijn 
dat het gedrag van de grond beschrijft en een cri-
terium dat aangeeft wanneer er schade optreedt.
Daarnaast is er een invoer voor het model nodig,
waarin de onzekerheid in de parameterwaarde is
opgenomen.
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Beoordeling van trillingsgevoelige 
funderingen volgens de nieuwe 

SBR Trillingsrichtlijn A Schade 
aan gebouwen en: 2017

Figuur 1 – Beschouwde 
mechanismes:  verdichting 
en instabiliteit in de 
spanningsruimte.
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Omdat voor een analytisch model gekozen is, is de
rekentijd voor één enkel geval beperkt en kan een
Monte Carlo simulatie worden uitgevoerd. Dit is
gedaan voor een aantal realistische cases, ook wel
scenario’s genoemd. Voor de probabilistische 
studie is standaard software gebruikt [7]. Voor dit
artikel gaan we verder alleen in op de geotech-
nische achtergronden van de studie en de resulta-
ten. Figuur 1 geeft een kort overzicht van de 
gebruikte cases

Omdat het optreden van schade aan een gebouw
ook afhankelijk is van de sterkte van het gebouw
en de reeds aanwezige spanningen, is in deze 
studie schade gedefinieerd als het overschrijden
van de maximale rotatie en maximale relatieve 
rotatie in het gebouw als gevolg van (verschil)
zettingen door verdichting. De maximale waarden
zijn ontleend aan de COB aanbeveling voor het
ontwerpen van bouwputten [8]. In deze studie
worden zowel de scheefstand als de relatieve 
rotatie als criterium toegepast. Uitgangspunt is
dat er sprake is van schade bij gebouwen van met-
selwerk als de scheefstand groter is dan 1/300
en/of de relatieve rotatie groter is dan 1/900 (zeer
geringe schade). Dit lijkt een strikte eis, omdat bij
deze waarden de meeste gebouwen geen schade
zullen oplopen.  Maar er wordt ook verondersteld
dat er nog geen enkele rotatie aanwezig is bij het
begin van de trillingsbelasting. 

Het model moet dus de rotatie en relatieve rotatie
in de bodem berekenen als functie van de trillings-
snelheid in het meetpunt aan de voorzijde van het
pand, omdat uitgegaan wordt van een indicatieve
meting. Het model volgt nu de volgende stappen:

1. Op basis van een Barkan-curve wordt de tril-
lingssnelheid aan de achterzijde van het pand 
berekend. De onzekerheid in deze curve is meege-
nomen;
2. Voor beide trillingssnelheden wordt de totale
verdichting door alle trillingen berekend. Het 
verdichtingsmodel van Niemunis [4] is gebruikt
om de volumerekken te bepalen. De dikte van de
trillingsgevoelige laag is gebruikt om de zetting te
berekenen. 

Er is rekening gehouden met de onzekerheden in
de parameterwaarden. De relatieve dichtheid van
de bodem, de werkelijke laagdikte, het aantal cycli
dat optreedt, de overdracht van bodem naar ge-
bouw en de afname snelheid van de trillingssnel-
heid zijn als stochast gekozen. Voor elke stochast
zijn verdelingsfunctie, gemiddelde, standaard-
afwijking en extreme waarden bepaald. 
Tevens is de variatie in trillingsniveau gedurende
het hele proces van inbrengen van een paal of
damwandplank beschouwd. Het trillingsniveau is
in drie klassen ingedeeld (50, 70 en 100%) en de
relatieve aandeel van de klassen is als stochast af-
gehandeld. In de berekeningen is de overdracht
van bodem naar  gebouw en de onzekerheid daarin
meege-nomen. Daardoor is het redelijk om de tril-
ling in de ondergrond te beoordelen op basis van
een meting aan het pand.

Figuur 2 toont het resultaat van de probabili-
stische studie voor een aantal beschouwde cases.
De rechter figuur toont een deelgebied van de 
linker figuur. De trillingssnelheid staat op de 
horizontale as, de kans op het overschrijden van
de toelaatbare rotatie staat op de verticale as.

Case - Korte beschrijving
1. Basis case: een pand op 15 m afstand 9 m diep;

initiële dichtheid zand is 55%; bron is trillen;
laagdikte is 4!m; modelbetrouwbaarheid 0.1. 

2. Bron is heien i.p.v. trillen.
3. Kleiner gebouw (10 m) dat dichter bij de bron

staat (5 m).
4. De bodem heeft een hogere initiële dichtheid

(65%).

Tabel   Overzicht gebruikte scenario's

Achtergrond grenswaarde voor verlaagde
isotrope spanning
Naast schade door verdichting , kan ook schade
optreden door verlies aan draagkracht. Dit kan 
optreden als gevolg van een vermindering van de
isotrope spanning in de grond als gevolg van te
grote grondversnellingen. Als de versnellingen in
de grond groot zijn ten opzichte van de versnelling
van de zwaartekracht ontstaan dus niet alleen
schuifspanningen in de grond, maar neemt ook de
isotrope spanning af en daarmee ook de sterkte
van het granulaire materiaal. 

Aangezien dit een plotseling optredend mecha-
nisme is en de bestaande grenswaarde als bruik-
baar ervaren werd, is de oorspronkelijke grens-
waarde gehandhaafd. Naar de kans op instabiliteit
is dan ook geen probabilistisch onderzoek gedaan.
De eis van 1!m/s2 (dit is 10% van de versnelling
door de zwaartekracht) betekent dat een afname
van 10% van de aanwezige spanning wordt geac-
cepteerd.

7 GEOTECHNIEK – September 2018

Samenvatting
In het kader van de herziening van de SBR richtlijn ‘Trillingen deel A Schade 
aan bebouwing’ is het onderdeel ‘schade aan de fundering’ (schade door 
verdichting) drastisch aangepast. Dit artikel bespreekt de achtergronden van de

aanpassingen en geeft aan hoe de nieuwe grenswaarden vastgesteld zijn. Aan de
hand van een praktijk voorbeeld worden verschillende aspecten van de nieuwe
aanpak verder toegelicht.

Figuur 2 – Fragility curves
voor 4 cases.



Toepassing van de partiële factoren 
en invloed laagdikte
Voor de twee mechanismes  (snelheden en versnel-
lingen) verschillen de partiële factoren die toege-
past worden. De veiligheidsfactoren worden op de
trillingssnelheid toegepast en niet op de versnel-
ling (de versnellingseis is dus identiek voor alle 
situaties die moeten worden beschouwd):

- De partiële veiligheidsfactor voor het type 
trilling moet voor de snelheidseis beschouwd 
worden omdat het risico dat de maximale dicht-
heid wordt bereikt, toeneemt met het aantal tril-
lingen. Voor de versnellingseis moet deze factor
niet worden toegepast. De versnellingseis voor-
komt het optreden van een situatie met verlaagde
spanning. Dit hangt alleen af van de maximale 
versnelling en is onafhankelijk van het aantal cycli
en de verdeling van de amplitude over het proces,
die in de partiële factor voor het type trillign op-
genomen is.

- De partiële veiligheidsfactor voor de bouw-
kundige staat en/of monumentale status moet
voor de snelheidseis wel beschouwd worden. Het
is immers een maat voor de weerbaarheid of
waarde van het gebouw. Voor de versnellingseis
moet deze factor niet worden toegepast. Het 
betreft hier schade aan de fundering (optreden 
situatie met verlaagde spanning) die zodanig is dat
voor elk gebouw deze ontoelaatbaar geacht moet 
worden en feitelijk onafhankelijk is van de bouw-
kundige staat van het pand. Als de partiële veilig-
heidsfactor wordt opgevat als extra bescherming
voor een pand met monumentale status, dan is er

wat voor te zeggen om deze wel toe te passen voor
de versnellingseis. Hiervoor is momenteel niet 
gekozen. 

- De factor voor de laagdikte moet voor de snel-
heidseis wel beschouwd worden. De factor voor
de laagdikte is ingevoerd omdat de zettingen
sterk door de laagdichte worden bepaald. Omdat
de zetting wordt berekend uit het product van vo-
lume rek door verdichting maal de laagdikte,
treedt bij een dunnere laag een lagere zetting op
bij gegeven trillingsniveau. Met het invoeren van
deze factor is het mogelijk om panden op een aan-
toonbaar dunne laag (bij voorbeeld een zandaan-
vulling) meer realistisch te beoordelen. Voor de
versnellingseis moet deze factor niet worden 
toegepast. Het risico dat de versnelling te groot
wordt is onafhankelijk van de laagdikte. Enig laag-
dikte effect treedt alleen op voor heel dunne
lagen tijdens het bezwijken. Maar dan is het al te
laat

De partiële factor voor het type meting geeft een
maat voor de zekerheid dat met de gebruikte
meetopstelling de maximale trilling gemeten is.
Dit geldt voor zowel bodem als gebouw trilling. 
In een gebouw is de spreiding iets groter dan in 
de bodem, omdat de overdracht bodem-gebouw
en de voortplanting in het gebouw daar ook een
rol spelen. Dit verschil is om praktische redenen
verwaarloosd. Dit lijkt een redelijke aanname,
omdat bij het optellen van veel onzekerheden de
bijdrage van een extra onzekerheid steeds minder
invloed heeft.

De richtlijn bevat duidelijke tabellen waarin het
gebruik van de partiële coëfficiënten voorgeschre-
ven en toegelicht is.

Uitwerking grenswaarden 
voor een harmonisch signaal
In de herziende SBR Trillingsrichtlijn A Schade aan
gebouwen en: 2017 zijn twee grenswaarden opge-
nomen, één voor de maximale snelheid aan de
draagconstructie en één voor de maximale ver-
snelling in de grond. Beide maximale waarden
moeten in het tijdsdomein worden bepaald, net
zoals de maximale snelheid voor directe schade.

In het algemeen geldt dat bij signalen met veel
lage frequenties het snelheidscriterium maatge-
vend is en voor signalen met veel hoge frequenties
het versnellingscriterium. Figuur 3 geeft de grens-
waarden voor een zuiver harmonisch signaal (dus
geen willekeurig signaal) in het frequentie-domein 
uitgedrukt in de toelaatbare snelheid. Deze 
grafiek geldt uitsluitend voor een harmonisch 
signaal en mag niet voor een willekeurig signaal
worden gebruikt. De grafiek laat zien dat het 
versnellingscriterium bij de hoge frequentie maat-
gevend is, en dat bij lage frequenties de trillings-
snelheid maatgevend is. Figuur 3 laat ook de
invloed van de laagdikte op de beoordeling zien.
De laagdikte heeft wel invloed op de eis voor de
maximale snelheid, maar niet op de eis voor de
maximale versnelling. Bij een dunnere laag mag
een hogere trilling worden toegestaan.

Voorbeeld van de beoordeling
In Terneuzen wordt het sluizencomplex aangepast
zodat grotere zeeschepen het industriegebied
tussen Terneuzen en Gent kunnen bereiken. Tussen
de bestaande Westsluis en Oostsluis waar momen-
teel een tusseneiland aanwezig is, wordt een
nieuwe Sluis gebouwd (Middensluis). De onder-
grond op de bouwlocatie kenmerkt zich in Glauco-
niethoudend zand en Boomseklei in de diepere
lagen met een toplaag van 2.5-5!m zand. Omdat er
weinig ervaring is met het installeren van grote
combiwanden in deze grondslag, is in de zomer
van 2017 een hei- en trilproef uitgevoerd op deze
locatie. Hierbij zijn voor de geplande combi-
wanden, open buispalen Ø 1620 /25 mm lengte 36
m met tussendamwandplanken AZ 28-700 lengte
35 m, zowel heiend als trillend op diepte gebracht.
De buispalen zijn voorgepoot met een trilblok PVE
2350 VM (Maximale Centrifugaalkracht 2900kN)
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Figuur 3 – Criterium voor harmonisch
signaal uitgedrukt in trillingssnelheid
voor twee laagdiktes. Het frequentie-
gebied waar de trillingen van trilblokken
in werken is gemarkeerd.



en vervolgens  afgeheid met een hydraulisch hei-
blok IHC-S280 (maximaal energieniveau 280kNm).

In de directe omgeving van de heiproeflocatie met
Boomse klei op grotere diepte stonden een aantal
gemetselde gebouwen. Deze zijn op staal gefun-
deerd in de ondiepe zandlaag. De Vlaams Neder-
landse Schelde Commissie heeft SBRCurnet de
gelegenheid geboden om aan de bebouwing te
meten. Omdat de panden toch gesloopt zouden
worden, hoefde in dit geval de uitvoering niet 
gestopt te worden bij het overschrijden van de
grenswaarden. Figuur 4 toont de situatie. Aan en
in alle panden zijn trillingsmetingen uitgevoerd.
Dit artikel beperkt zich tot de opnemers aan de be-
gane grond die relevant zijn voor het beoordelen
van het risico op schade aan de fundering.
Als eerste beschouwen we gebouw 4, waarop
twee opnemers A en B gemonteerd zijn.  1 geeft
de maximale snelheid en versnelling in beide 
opnemers in alle drie de richtingen. 

Opnemer A is de meest nabije opnemer voor de
heiwerkzaamheden. Toch is in een aantal richtin-
gen de trillingssnelheid of versnelling in de verder
weg gelegen opnemer B groter. In alle gevallen 
is de verticale trillingsnelheid bij het !het meest 
nabije meetpunt het grootst. Als gekeken wordt
naar de verticale versnelling dan is deze in het
meest verre punt tijdens trillen het grootst. Bij een

meting op het meest nabije punt kan derhalve niet
altijd worden uitgegaan van het feit dat men dan
ook altijd de grootste trillingsamplitude meet. 
Er is dus een bepaalde onzekerheid die wordt 
afgedekt met een partiële veiligheidsfactor die
voor een indicatieve meting groter is dan voor een
beperkte meting.
Als we alleen opnemer A hebben geïnstalleerd,
voeren we een indicatieve meting uit. Als we de
opnemers A en B hebben geïnstalleerd voeren we
een beperkte meting uit. 3 toont de resultaten van
de beoordeling. Deze aanpak is hier toegepast om
een aantal aspecten in de richtlijn te verduidelij-
ken. In de praktijk situatie moeten alle beschik-
bare opnemers in de beoordeling worden
betrokken.

Opvallend is dat bij een beperkte meting de reken-

waarde voor de belasting meestal lager is door de
lagere partiële factor.  Maar voor de beoordeling
van de versnellingen bij het trillen is dit niet 
het geval. Daarnaast is bij de snelheid duidelijk
zichtbaar dat de lagere gemeten snelheid bij 
het intrillen door de hogere factor voor het type
trilling toch weer een bijna even hoge reken-
waarde voor de trillingsbelasting ontstaat door de
hogere partiële factor voor het type trilling.  De
factor voor de laagdikte Cd is gebaseerd op de
maximale laagdikte (5!m) en leidt tot een hogere
rekenwaarde voor de trillingssterkte. Hierbij
wordt benadrukt dat in de richtlijn onderscheid
wordt gemaakt tussen trillingsbelasting en 
trillingssterkte in overeenstemming met de 
begrippen belasting en sterkte in de statica.

In de gebouwen 2 en 3 zijn meer meetpunten 
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Figuur 4 – Schets situatie 
heiproef Terneuzen. 
1, 2 en 3 zijn de palen. De 
letters geven per pand de 
aanwezige opnemers weer.
Elke opnemer meet in 
drie onderling loodrechte 
richtingen(x in de figuur 
omhoog, y in de figuur 
horizontaal; z in werkelijkheid
verticaal dus loodrecht op 
figuur).

Activiteit Meetpunt Vx Vy Vz Ax Ay Az
Heien A 2,2 3,6 8,8 0,4 0,7 1,4

B 3,1 1,8 6,0 0,5 0,8 1,3
Trillen A 2,2 2,1 6,7 0,7 0,7 1,4

B 4,1 3,0 4,8 1,0 1,1 1,7

Tabel  Gemeten maximale waarden voor gebouw 4 V 
in mm/s en A in m/s2

Bron Meting Gemeten Pf Meting Pf Heien Cd Vkar Belasting Sterkte Beoordeling
Heien indicatief 8.8 1.6 1.6 1.43 10 22.5 14.3 voldoet NIET

beperkt 8.8 1.4 1.6 1.43 10 19.7 14.3 voldoet NIET
Trillen indicatief 6.7 1.6 2.0 1.43 10 21.4 14.3 voldoet NIET

beperkt 6.7 1.4 2.0 1.43 10 18.8 14.3 voldoet NIET

Bron Meting Gemeten Pf Meting Pf Heien Cd Akar Belasting Sterkte Beoordeling
Heien indicatief 1.4 1.6 1 1 1 2.2 1.0 voldoet NIET

beperkt 1.4 1.4 1 1 1 2.0 1.0 voldoet NIET
Trillen indicatief 1.4 1.6 1.0 1 1 2.2 1.0 voldoet NIET

beperkt 1.7 1.4 1.0 1 1 2.4 1.0 voldoet NIET

Tabel  Beoordeling trillingsmeting gebouw 4, bovenste deel is voor de trillingssnelheid, onderste 
deel is voor de versnelling. (PF = Partiele Factor; Cd = Correctie Factor voor de laagdikte).

Snelheid Versnelling
Pand Activiteit Indicatief Beperkt Uitgebreid Indicatief Beperkt Uitgebreid

Gebouw 2 Heien 92% 82% 59% 192% 168% 120%
Intrillen 137% 120% 85% 243% 213% 152%

Gebouw 3 Heien 160% 140% 100% 471% 412% 295%
Intrillen 74% 65% 46% 268% 234% 167%

Tabel  Samenvatting beoordeling gebouwen 2 en 3: de trillingsbelasting als 
percentage van de trillingssterkte



gebruikt en kan dus ook als uitgebreide meting
worden beoordeeld. In de praktijk moeten deze
metingen als uitgebreid worden beoordeeld. 

In dit geval is steeds de versnelling maatgevend
voor de beoordeling. Wel blijkt dat een uitge-
breide meting leidt tot een hogere trillingssterkte
en een lagere trillingsbelasting: de lagere partiële
factor voor het type meting beschrijft de reductie
van het risico dat elders in het pand een hogere
trilling optreedt. Dit geeft aan dat het uitvoeren
van een uitgebreide meting in een praktische 
situatie een zinvolle manier is om het risico te 
beheersen.

Conclusie
Op basis van nieuwe inzichten is bij de herziening
van de SBR Trillingsrichtlijn A Schade aan gebou-
wen en: 2017 is het onderdeel schade aan de fun-
dering verder uitgewerkt. Dit heeft geleid tot het
toevoegen van een criterium voor de maximale
trillingssnelheid aan het bestaande criterium voor
de maximale versnelling. De veiligheidsfactoren

zijn in lijn gebracht met de aanpak voor directe
schade, De gewijzigde richtlijn is toegepast op een
case met een uitgebreide meting. De verschillen
tussen een indicatieve, beperkte en uitgebreide
meting voor schade aan de fundering is toegelicht.
In veel gevallen zal de versnelling de maatgevende
variabele zijn.
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gevoerd door Deltares in opdracht van SBRCUR-
net. De trillingsmetingen in Terneuzen zijn mede
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Vlaams Nederlandse Schelde Combinatie (VNSC)  
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