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Notitie 
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Datum: 04-07-2018  
  

 

 

1 Inleiding 

In de regionale keringen deelgebied midden WSBD te Etten-Leur worden twee nieuwe 

keersluizen en gemalen gebouwd: Leursche haven en Laaksche vaart. Voor de 

risicobepaling voor het optreden op schade aan de bestaande bebouwing in de omgeving, 

als gevolg van het aanbrengen van de damwanden en palen, heeft Boskalis opdracht 

gegeven aan Sweco voor een trillingspredictie. De trillingspredictie is uitgevoerd volgens de 

methode uit CUR 166, waarbij voor de beoordeling van schade aan bebouwing en fundering 

is getoetst aan de grenswaarden van SBR-A richtlijn. Bij overschrijding van de 

grenswaarden worden beheersmaatregelen voorgesteld, zodanig dat de kans op schade 

aan de bebouwing acceptabel klein is. 

 

Ten opzichte van de aan te leggen constructies van Laaksche vaart liggen de meest 

dichtstbijzijnde gebouwen op honderden meters afstand. Het zijn windmolens die in 

bouwcategorie 1 worden ingedeeld. Gezien de grote afstand van de constructies van 

Laaksche vaart tot de belendingen is het risico op schade ten gevolge van het trillend 

aanbrengen van damwanden en het inheien van palen verwaarloosbaar en acceptabel 

klein. 

 

In Leursche haven is de situatie anders. Op korte afstand van de aan te leggen constructies 

worden meerdere belendende constructies aangetroffen. Trillingen zouden kunnen leiden 

tot schade aan de belending. De situering van de sluis en het gemaal ten opzichte van de 

belending is weergegeven in Figuur 1-1. 
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Figuur 1-1 Leursche haven: bovenaanzicht van de constructies ten opzichte van belending 

 

Dit advies vervangt de trillingspredictie van 28 maart 2018 (referentienummer: 

SWNL0223376), die op het schetsontwerp was gebaseerd. In deze nieuwe versie van de 

trillingspredictie zijn de gedimensioneerde damwanden en palen uit het constructief ontwerp 

en bouwkuipadvies gehanteerd (Sweco (2018) d.d. 28-06-2018). In deze notitie worden de 

uitgangspunten, resultaten, conclusies en aanbevelingen gepresenteerd. 

 

 

2 Uitgangspunten 

2.1 Gehanteerde normen en richtlijnen 
De normen en richtlijnen die voor het opstellen van de trillingspredictie zijn toegepast, zijn 
vermeld in Tabel 2-1. 

 

Tabel 2-1 Normen en richtlijnen 

Kenmerk Titel Datum 

SBR A Schade aan bouwwerken 2017 

CUR 166 Damwandconstructies (deel 1 en 2) 2012 

Rijnveld en 

Snethlage 

Artikel Vakblad Geotechniek: ‘Aanscherping trillingsprognoses met 

nauwkeuriger bepaalde veiligheidsfactoren’. 

2014 

 

2.2 Ontwerp 

In het constructief ontwerp zijn vierkante prefab betonpalen 380 x 380 mm gedimensioneerd 

met een lengte van circa 15 m. De gedimensioneerde damwanden worden weergegeven in 

Figuur 2-1. 
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Figuur 2-1 Bovenaanzichttekening met gedimensioneerde damwanden 

 

Indien mogelijk worden de palen geheid en worden de damwanden trillend aangebracht. 

 

2.3 Belendende bebouwing 

In de omgeving van de te realiseren constructies liggen bestaande gebouwen. De situering 

van de belendende panden ten opzichte van de constructie is gepresenteerd in Figuur 1-1. 

De dichtstbijzijnde opstallen zijn staalconstructies (bouwjaar 2013-2014) en vallen in 

bouwcategorie 1. In de vorige versie van de trillingspredictie (d.d. 28 maart 2018, 

referentienummer: SWNL0223376) was aanbevolen om de bouwkundige staat van de oude 

boerderij te bestuderen. Aan de hand van visuele inspecties is geconcludeerd dat de oude 

boerderij is goede staat verkeert. De oude boerderij valt dus in bouwcategorie 2. Mogelijk is 

het gebouw van de oude boerderij gefundeerd op staal. In dat geval kan de fundering 

zakkingsgevoelig zijn. 

 

Indien mogelijk worden de palen ingeheid en worden de damwanden trillend aangebracht. 

Zoals gepresenteerd in Figuur 2-1 zijn lichte damwanden gedimensioneerd op korte afstand 

van de opstallen (AZ12-700 met een lengte van 11,9 m). Ter plaatse van de keersluis zijn 

langere en zwaardere damwanden gedimensioneerd (AZ37-700 met een lengte van 

17,4 m). De maatgevende afstanden tussen de trillingsbron en de belendende bebouwing 

worden in Figuur 1-1 en Tabel 2-2 weergegeven. 

 

Tabel 2-2 Maatgevende afstanden tot belendende bebouwing 

Gebouw Bouwcategorie (SBR-A) 

Afstand tot palen en 

zwaardere damwand 

[m] 

Afstand tot 

lichte damwand 

[m] 

Opstal 1 ca. 16 ca. 7 

Oude boerderij 2 of zakkingsgevoelige fundering ca. 63 ca. 51 

 

2.4 Bodemopbouw 

In Figuur 2-2 wordt een bovenaanzicht weergegeven met de locatie van de sonderingen ten 

opzichte van de bestaande en aan te leggen constructies. 
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Figuur 2-2 Bovenaanzicht met locatie van sonderingen 

 

Voor het bepalen van de bodemopbouw zijn de sonderingen 206, 207, 210 en 211 

gehanteerd, die zijn opgenomen in Bijlage 1. Uit de sonderingen wordt de volgende 

algemene bodemopbouw geïnterpreteerd: 

• Antropogene toplaag (zand en/of klei) van maaiveld (circa NAP+1,5 m) tot circa 

NAP 0 m; 

• Holocene kleilagen van circa NAP 0 m tot circa NAP -6,5 à -10 m; 

• Afwisselende zand-, vaste klei- en kleiige zandlagen van circa NAP -6,5 m à 

NAP -10 m tot circa NAP -14,5 m; 

• Vast gepakt Pleistoceen zand vanaf circa NAP -14,5 m. 

 

2.5 Trillingspredicties 

2.5.1 Trillend aanbrengen van damwanden 

De berekeningsmethode volgens CUR 166 (2012) is gehanteerd, waarbij voor de bepaling 

van de benodigde slagkracht (trillen) uitgegaan is van de NVAF-grafieken 

(ervaringsgegevens) die zijn opgenomen in CUR 166 (2012). Op basis van het artikel van 

Rijnveld en Snethlage (2014) zijn de aangepaste waarden voor de trillingssnelheid (v0) en 

correctiefactor voor de slagkracht (Cvel) bepaald.  

 

Opgemerkt wordt dat de berekeningsmethode van CUR 166 (2012) is toegepast voor 

damwanden met grote lengtes. Deze methode is formeel van toepassing op damwanden 

met een maximale lengte van 14 m. 

 

Gezien de beschikbare sonderingen en de aangetroffen bodemopbouw (zie paragraaf 2.4 

en Bijlage 1) is de referentiesondering van Tiel aangehouden voor het bepalen van de 

benodigde slagkracht. De NVAF-grafiek 036 van CUR 166 (2012) is van toepassing, die 

geldig is voor hoog frequent trillen van dubbele planken met een breedte van 1,2 m. Om 

dubbele planken in de grafiek 036 te kunnen beschouwen, dient het weerstandsmoment 

van een dubbele plank AZ-700 (breedte van 1,4 m) te worden gecorrigeerd met een factor 

1,2/1,4. Voor alle damwanden (zoals weergegeven in Figuur 2-1) is de benodigde 

slagkracht bepaald aan de hand van Figuur 2-3. 
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Figuur 2-3 NVAF/grafiek 036 (bron: CUR 166, 2012) 

 

Uit Figuur 2-3 volgt dat het trillend aanbrengen van de damwand AZ12-700 (L = 11,9 m) 

naar verwachting niet schadevrij kan worden aangebracht. Om het risico van 

damwandplankschade te voorkomen zijn twee alternatieven mogelijk: 

1. Het toepassen van zwaardere damplanken (AZ17-700); in dat geval neemt het 

weerstandsmoment toe: het groene punt van Figuur 2-3 verschuift naar rechts. 

2. De damwanden worden drukkend aangebracht. 

 

Op basis van de NVAF-grafiek 017 van CUR 166 (qc = 5 MPa) is geconcludeerd dat het 

drukkend aanbrengen van enkele damwandplanken AZ12-700 tot de juiste inheidiepte 

(L = 11,9 m) zonder fluïderen ook tot schade kan leiden. Daarom wordt het toepassen van 

zwaardere damplanken AZ17-700 aanbevolen om schade van de damwandplanken te 

voorkomen. 

 

Uit Figuur 2-3 volgt ook dat het trillend aanbrengen van dubbele planken AZ36-700 met 

lengtes groter dan 22 m naar verwachting tot schade kan leiden. In het geval van de 

damwandplank AZ36-700 (L = 23,7 m) is het aanbrengen van kortere damwanden 

aanbevolen. Hiervoor dient het bouwkuipadvies te worden geoptimaliseerd. 

 

Volgens Figuur 2-3 bedraagt de benodigde slagkracht van het trilblok: 

• 1.150 kN voor de dubbele planken AZ17-700 met een lengte van 11,9 m, die op een 

minimale afstand van circa 7 m van de dichtstbijzijnde opstal wordt aangebracht. 

• 2.000 kN voor de dubbele planken AZ37-700 met een lengte van 17,4 m, die op een 

minimale afstand van circa 16 m worden aangebracht ten opzichte van de meest 

dichtstbijzijnde opstal. 
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Voor hoogfrequente trillingen is er uitgegaan van een frequentie van 40 Hz. Op basis van 

het artikel van Rijnveld en Snethlage (2014) zijn de aangepaste waarden voor de 

trillingssnelheid (v0) en correctiefactor voor de slagkracht (Cvel) aangehouden. Hierbij is het 

bodemprofiel Tiel aangehouden als representatief voor onderhavige projectlocatie. 

Uitgegaan is van 95% kans dat geen schade aan de bebouwing optreedt als gevolg van 

trillingen. De betreffende parameters bedragen: 

• V0 = 5,6 mm/s 

• Cvel = 0,007 mm/s/kN 

 

Het trillend aanbrengen van damwanden is een continue trillingsbron. Conform de SBR-A 

richtlijn dient een partiële veiligheidsfactor voor de type trillingen (t) van 2,5 te worden 

toegepast. Voor zowel de oude boerderij als de opstallen bedraagt de partiële 

veiligheidsfactor voor de bouwkundige staat en de monumentale status (s) 1,0. 

 

2.5.2 Heiend aanbrengen van palen 

In het artikel van Rijnveld en Snethlage (2014) zijn de aangepaste waarden voor de 

trillingssnelheid (v0) gepresenteerd voor het inheien van buispalen. Hoewel in dit geval 

prefab betonpalen worden ingeheid, dus geen buispalen, zijn deze waarden meegenomen 

in de trillingspredictie. Gezien de bodemopbouw is de referentiesondering van Amsterdam 

aangehouden. Voor 95% kans dat geen schade aan de bebouwing optreedt als gevolg van 

heien/trillingen, bedraagt de v0 waarde 0,057 mm/s. 

 

De inheidiepte van de palen is NAP -18 m. Volgens de sonderingen is de conusweerstand 

relatief laag tot NAP -14,5 m. Op basis van de beschikbare sondering is er uitgegaan van 

een heiblok Delmag D30-32. Dit heiblok heeft een maximale hei-energie van 102,3 kNm. 

Voor het inheien van palen is de dominante frequentie van de ondergrond bepalend. 

Conform aanbevolen in CUR 166 (2012) is er uitgegaan van een dominante frequentie van 

15 Hz. 

 

Het inheiend aanbrengen van palen is een herhalende kortdurende trillingsbron. Conform 

de SBR-A richtlijnen dient een partiële veiligheidsfactor voor de type trillingen (t) van 1,5 te 

worden toegepast. Voor zowel de oude boerderij als de opstallen bedraagt de partiële 

veiligheidsfactor voor de bouwkundige staat en de monumentale status (s) 1,0. 

 

3 Resultaten 

3.1 Algemeen 

Voor het bepalen van de invloed van de trillingen in de omgeving zijn interne gevalideerde 

rekensheets toegepast. Deze zijn gebaseerd op CUR 166 en SBR-A. De uitkomst van de 

rekensheets is opgenomen in Bijlage 2. 

 

3.2 Trillend aanbrengen van damwanden 

3.2.1 Algemeen 

Ten opzichte van de belending worden de kortere en lichtere damwand AZ17-700 

(L = 11,9 m) op de kortste afstand aangebracht. De invloed van het trillend aanbrengen van 

deze damwanden is getoetst. 

 

Hoewel de zwaardere en langere damwandplanken (AZ37-700 met een lengte van 17,4 m) 

op hogere afstand van de belending worden aangebracht, zijn de trillingsintensiteiten en 

benodigde slagkracht hoger. De invloed van het trillend aanbrengen van deze damwanden 

op de belending is derhalve eveneens getoetst. 
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3.2.2 Dichtstbijzijnde damwanden (AZ17-700, L = 11,9 m) 

Voor de opstallen (bouwcategorie 1) is de berekende variatie van de trillingsintensiteit als 

gevolg van het trillend aanbrengen van de damplanken AZ17-700 weergegeven in Figuur 

3-1, waar: 

• de verticale groene lijn de maatgevende afstand tot de dichtstbijzijnde opstal is (7 m); 

• de horizontale rode gestreepte lijn de toetsingswaarde conform SBR-A voor 

bouwcategorie 1 is (14 mm/s); 

• de zwarte en grijze lijnen de rekenwaarden van trillingsintensiteit (vtop) zijn; deze zijn 

afhankelijk van de soort monitoring: voor indicatieve metingen is een hogere 

veiligheidsfactor van toepassing dan voor beperkte en uitgebreide trillingsmetingen. 

  

 
Figuur 3-1 Trillend aanbrengen van AZ17-700: trillingsintensiteit op de dichtstbijzijnde opstal 

 

Uit Figuur 3-1 volgt dat de berekende trillingsintensiteit op 7 m afstand (7 tot 11 mm/s, 

afhankelijk van de intensiteit van monitoring) kleiner is dan de toetsingswaarde conform 

SBR-A voor bouwcategorie 1 (14 mm/s). 

 

Voor de oude boerderij (bouwcategorie 2 of zakkingsgevoelige fundering) is de berekende 

trillingsintensiteit als gevolg van het trillend aanbrengen van de damplanken weergegeven 

in Figuur 3-2, waar: 

• de verticale groene lijn de maatgevende afstand tot de boerderij is (51 m); 

• de horizontale rode gestreepte lijn de toetsingswaarde is conform SBR-A voor 

zakkingsgevoelige funderingen onder hoge frequent trillingen (4,0 mm/s); 

• de horizontale blauwe lijn de toetsingswaarde is conform SBR-A voor bouwcategorie 2 

onder hoge frequent trillingen (5 mm/s); 

• de zwarte en grijze lijnen de rekenwaarden van trillingsintensiteit (vtop) zijn; deze zijn 

afhankelijk van de soort monitoring: voor indicatieve metingen is een hogere 

veiligheidsfactor van toepassing dan voor beperkte en uitgebreide trillingsmetingen. 
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Figuur 3-2 Trillend aanbrengen van AZ17-700: trillingsintensiteit de oude boerderij 

 

Uit Figuur 3-2 volgt dat de berekende trillingsintensiteit op 51 m afstand (2,5 tot 4 mm/s, 

afhankelijk van het monitoringsplan) gelijk of lager is dan de toetsingswaarde voor 

bouwcategorie 2 en zakkingsgevoelige funderingen. Het risico van schade als gevolg van 

het trillend aanbrengen van de dichtstbijzijnde lichtere AZ17-700 planken is acceptabel 

klein. De lichtere damwanden kunnen dus trillend worden aangebracht. 

 

3.2.3 Zwaardere damwanden (AZ37-700, L = 17,4 m) 

De damwandplanken AZ37-700 zullen worden aangebracht met de behulp van een trilblok 

ingesteld op hogere slagkracht. Dat leidt tot hogere trillingsintensiteiten dan berekend in 

paragraaf 3.2.2 (AZ17-700). Voor de opstallen (bouwcategorie 1) is de berekende variatie 

van de trillingsintensiteit als gevolg van het trillend aanbrengen van de damplanken AZ37-

700 weergegeven in Figuur 3-3, waar: 

• de verticale groene lijn de maatgevende afstand tot de dichtstbijzijnde opstal is (16 m); 

• de horizontale rode gestreepte lijn de toetsingswaarde conform SBR-A voor in 

bouwcategorie 1 is, die bedraagt 14 mm/s; 

• de zwarte en grijze lijnen de rekenwaarden van trillingsintensiteit (vtop) zijn; deze zijn 

afhankelijk van de soort monitoring: voor indicatieve metingen is een hogere 

veiligheidsfactor van toepassing dan voor beperkte en uitgebreide trillingsmetingen. 
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Figuur 3-3 Trillend aanbrengen van AZ37-700: trillingsintensiteit op de dichtstbijzijnde opstal 

 

Uit Figuur 3-3 volgt dat de berekende trillingsintensiteit op 16 m afstand (7 tot 11 mm/s, 

afhankelijk van de intensiteit van monitoring) kleiner is dan de toetsingswaarde conform 

SBR-A voor bouwcategorie 1 (14 mm/s). 

 

Voor de oude boerderij (bouwcategorie 2 of zakkingsgevoelige fundering) is de berekende 

trillingsintensiteit als gevolg van het trillend aanbrengen van de damwandplanken AZ37-700 

weergegeven in Figuur 3-4, waar: 

• de verticale groene lijn de maatgevende afstand tot de boerderij is (63 m); 

• de horizontale rode gestreepte lijn de toetsingswaarde is conform SBR-A voor 

zakkingsgevoelige funderingen onder hoge frequent trillingen (4,0 mm/s); 

• de horizontale blauwe lijn de toetsingswaarde is conform SBR-A voor bouwcategorie 2 

onder hoge frequent trillingen (5 mm/s); 

• de zwarte en grijze lijnen de rekenwaarden van trillingsintensiteit (vtop) zijn; deze zijn 

afhankelijk van de soort monitoring: voor indicatieve metingen is een hogere 

veiligheidsfactor van toepassing dan voor beperkte en uitgebreide trillingsmetingen. 

 

 
Figuur 3-4 Trillend aanbrengen van AZ37-700: trillingsintensiteit de oude boerderij 
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Uit Figuur 3-4 volgt dat een beperkt monitoringssysteem nodig is ter plaatse van de oude 

boerderij. In het geval van indicatieve monitoring is de berekende trillingsintensiteit op 63 m 

afstand (5,4 mm/s) dan de toetsingswaarde voor bouwcategorie 2. De toetsingswaarde van 

zakkingsgevoelige funderingen wordt ook niet overschreden in het geval van uitgebreide 

meting, maar wel in het geval van indicatieve en beperkte monitoring. 

 

Als de oude boerderij is gefundeerd op staal, zou de fundering van het gebouw als 

zakkingsgevoelig kunnen worden beschouwd. In dat geval dient een uitgebreide 

monitoringssysteem worden toegepast om het risico van schade als gevolg van het trillend 

aanbrengen van de zwaardere damwandplanken acceptabel klein te houden conform de 

richtlijn SBR-A (2017). 

 

Feitelijk ligt het gebouw van de oude boerderij op een behoorlijke afstand van de aan te 

brengen damwand die excessieve trillingen mogelijk kan veroorzaken (circa 63 m). Om de 

kans op schade tijdens de werkzaamheden klein te houden met een beperkt 

monitoringssysteem wordt aanbevolen om het intrillen van de damwanden te beginnen met 

de damwandplanken met de grootste afstand ten opzichte van de belending. Tijdens de 

trillingswerkzaamheden dient te worden gemonitord of de toetstingswaarden voor 

zakkingsgevoelige funderingen worden benaderd of niet. De toelatingswaarden conform 

SBR-A bedragen 4 mm/s voor uitgebreide monitoring en 2,85 mm/s voor beperkte 

monitoring. Mogelijk vormt de rekenmethode conform CUR 166 (2012) een veilige 

beschouwing, waardoor mogelijk lagere trillingsintensiteiten te verwachten zijn op de 

gegeven afstand van de trillingsbron (circa 63 m). Als de toetsingswaarde van 2,85 mm/s 

voor beperkte monitoring wordt overschreden ter plaatse van de oude boerderij, kunnen 

maatregelen tijdig worden aangetroffen, zoals het intensiever monitoren of het toepassen 

van een alternatieve aanbrengmethode. Op deze manier kan het risico voor schade aan de 

oude boerderij tijdens de werkzaamheden worden beheerst. 

 

Opgemerkt wordt dat de hierboven genoemde maatregel alleen nodig is als de oude 

boerderij is gefundeerd op staal. De manier waarop het gebouw van de oude boerderij is 

gefundeerd is onbekend. Indien het gebouw is gefundeerd op palen, is de fundering niet 

zakkingsgevoelig. In het geval van een fundering op palen is het risico van schade van de 

oude boerderij ten gevolge van het trillend aanbrengen van de zwaarste damwandplanken 

AZ37-700 acceptabel laag en zijn geen aanvullende beheersmaatregelen noodzakelijk. 

 

3.3 Inheien van palen 

Voor de opstallen (bouwcategorie 1) is de berekende trillingsintensiteit als gevolg van het 

inheien van prefab betonpalen weergegeven in Figuur 3-5, waar: 

• de verticale groene lijn de maatgevende afstand tot de dichtstbijzijnde opstal is (16 m); 

• de horizontale rode gestreepte lijn de toetsingswaarde conform SBR-A voor 

bouwcategorie 1 is; op basis van indicatieve trillingsmetingen bedraagt de 

toetsingswaarde 9,4 mm/s. 
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Figuur 3-5 Inheien van palen: trillingsintensiteit ter plaatse van de dichtstbijzijnde opstal 

 

Uit Figuur 3-5 volgt dat de berekende trillingsintensiteit op 16 m afstand (4,5 mm/s) kleiner 

is dan de toetsingswaarde conform SBR-A voor bouwcategorie 1 (9,4 mm/s). 

 

Voor de oude boerderij (bouwcategorie 2 of zakkinggevoelige fundering) is de berekende 

trillingsintensiteit als gevolg van het inheien van prefab betonpalen weergegeven in Figuur 

3-6, waar: 

• de verticale groene lijn de maatgevende afstand tot de boerderij is (63 m); 

• de horizontale rode gestreepte lijn de toetsingswaarde is conform SBR-A voor 

zakkingsgevoelige funderingen (10,6 mm); 

• de horizontale blauwe gestreepte lijn de toetsingswaarde conform SBR-A voor 

bouwcategorie 2 is; op basis van indicatieve trillingsmetingen bedraagt de 

toetsingswaarde 2,6 mm/s. 

 

 
Figuur 3-6 Inheien van palen: trillingsintensiteit ter plaatse van de oude boerderij 
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Uit Figuur 3-6 volgt dat de berekende trillingsintensiteit op 63 m afstand van de trillingsbron 

(0,9 mm/s) kleiner is dan de toetsingswaarde conform SBR-A voor bouwcategorie 3 

(2,6 mm/s). 

 

Aan de hand van de trillingspredicties wordt geconcludeerd dat het risico van schade in de 

omgeving als gevolg van het inheien van prefab betonpalen beperkt is. 

 

4 Conclusies en aanbevelingen 

In de regionale keringen deelgebied midden WSBD te Etten-Leur worden twee nieuwe 

keersluizen en gemalen gebouwd: Leursche haven en Laaksche vaart. In deze analyse is 

een trillingspredictie uitgevoerd om het risico op schade aan de belending te bepalen.  

 

Ten opzichte van de aan te leggen constructies van Laaksche vaart liggen de 

dichtstbijzijnde gebouwen op honderden meters afstand. Het zijn windmolens die in 

bouwcategorie 1 vallen. Gezien de grote afstand van de constructies van Laaksche vaart tot 

de belending is het risico van schade ten gevolge van het trillend aanbrengen van 

damwanden en het inheien van palen verwaarloosbaar en acceptabel klein. 

 

In Leursche haven is de situatie anders. De dichtstbijzijnde bebouwing is een opstal en ligt 

op minimaal circa 7 m afstand van de trillingsbron. Op minimaal 51 m afstand van de 

trillingsbron ligt een oude boerderij.  

 

Geconcludeerd wordt dat het inheien van vierkante betonpalen 380 mm tot een acceptabel 

klein risico op schade voor de dichtstbijzijnde opstallen leidt. Het risico op trillingsschade 

van de oude boerderij is ook acceptabel klein. 

 

Uit de NVAF-grafieken van CUR 166 volgt dat het aanbrengen van dubbele 

damwandplanken tot inheidieptes groter dan 22 m mogelijk niet uitvoerbaar is. Volgens het 

bouwkuipadvies is een damwand AZ36-700 gedimensioneerd met een lengte van 23,7 m. In 

een vervolg bouwkuipadvies wordt geadviseerd het damwandontwerp te herzien om de 

damwand naar verwachting schadevrij te kunnen installeren (lees: reductie lengte 

damwandplank). 

 

In het bouwkuipadvies is een damwand AZ12-700 met een lengte van 11,9 m 

gedimensioneerd. Uit de NVAF-grafieken volgt dat deze damwand mogelijk te slank is om 

schadevrij te kunnen intrillen. Voor een lengte van 11,9 m wordt een zwaarder profiel 

A17-700 aanbevolen om damwandplankschade te voorkomen. 

 

Voor het aanbrengen van de dichtstbijzijnde damwanden, is ervan uitgegaan dat het trilblok 

met een slagkracht van 1150 kN wordt ingesteld. Aan de hand van trillingspredicties is 

geconcludeerd dat het trillend aanbrengen van de dubbele damplanken AZ17-700 tot 

acceptabel klein risico van schade leidt van zowel de opstallen als de oude boerderij. 

 

Voor het aanbrengen van de zwaarste damwanden AZ37-700 is ervan uitgegaan dat het 

trilblok wordt ingesteld met een slagkracht van 2000 kN. Aan de hand van trillingspredicties 

is geconcludeerd dat het trillend aanbrengen van de dubbele damplanken AZ37-700 tot 

acceptabel klein risico van schade van de dichtstbijzijnde opstallen leidt, als een beperkt 

monitoringssysteem wordt toegepast. 

 

Indien de oude boerderij is gefundeerd op staal en zakkingsgevoelig is, is het risico van 

schade acceptabel klein als een uitgebreid monitoringssysteem wordt toegepast. Met een 
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beperkt monitoringssysteem is de SBR-A toetsingswaarde overschreden, zelfs op 63 m 

afstand van de trillingsbron. 

 

Feitelijk ligt de oude boerderij op een behoorlijke afstand van de zwaarste damwandplanken 

AZ37-700 (circa 63 m). Om de kans op schade tijdens de werkzaamheden te kunnen 

beheersen met een beperkt monitoringssysteem wordt aanbevolen om het intrillen van de 

damwanden te beginnen met de verste damwandplanken ten opzichte van de belending. 

Als de toetsingswaarde (2,85 mm/s voor beperkte monitoring) wordt overschreden ter 

plaatse van de oude boerderij, kunnen maatregelen tijdig worden getroffen, zoals het 

intensievere/uitgebreidere monitoren of het toepassen van een alternatieve 

aanbrengmethode.  

 

De manier waarop het gebouw van de oude boerderij is gefundeerd is onbekend. Indien het 

gebouw is gefundeerd op palen, zijn de funderingen niet zakkingsgevoelig en is het risico 

van schade van de oude boerderij ten gevolge van het trillengen acceptabel klein. In dat 

geval zijn geen aanvullende beheersmaatregelen noodzakelijk. 
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Northing 404148 m

Easting 102031 m

Ground level 1.78 m NAP Location Leursche haven
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Northing 404163 m

Easting 102031 m

Ground level 1.76 m NAP Location Leursche haven
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Bijlage 2: Uitkomst van trillingspredicties 

 

 



Trillingspredictie en toetsing

Voor intrillen damwanden

Conform CUR 166 en SBR Trillingen A

Opdrachtnummer: 355133

Werkomschrijving: Leursche haven

Betreft: Trillingsprecitie

Stalen damwanden

CUR 166 SBR Trillingen deel A

Stad Type meting gv

99% 95% 99% 95% indicatief 1.6

Amsterdam 18.3 9.0 0.023 0.011 beperkt 1.4

Eindhoven 11.3 6.7 0.012 0.007 uitgebreid 1.0

Groningen 31.6 13.4 0.037 0.016

Den Haag 11.3 6.7 0.012 0.007 Type trilling gt

Maasvlakte - - - - kortdurend 1.0

Rotterdam 18.3 9.0 0.023 0.011 herhaald kortdurend 1.5

Tiel 18.3 9.0 0.023 0.011 continu 2.5

Globale categorie indeling:

Bron 1 goede staat uit beton / hout

Slagkracht 1150 kN 2 goede staat, mestelwerk

Frequentie 40 HZ 3 oude en monumentale gebouwen

fund trillingsgevoelige fundering

Predictie

Bronafstand type v0 Cvel v0;cor Co;f vmax vtop

[m] meting [mm/s] [mm/s/kN] [mm/s] [ - ] [mm/s] [mm/s]

1 indicatief 5.6 0.007 11.20 1.57 17.53 28.05

2 indicatief 5.6 0.007 11.20 1.11 12.40 19.83

4 indicatief 5.6 0.007 11.20 0.78 8.77 14.02

8 indicatief 5.6 0.007 11.20 0.55 6.20 9.92

16 indicatief 5.6 0.007 11.20 0.39 4.38 7.01

28 indicatief 5.6 0.007 11.20 0.30 3.31 5.30

40 indicatief 5.6 0.007 11.20 0.25 2.77 4.43

60 indicatief 5.6 0.007 11.20 0.20 2.26 3.62

#DIV/0!

Toetsing

Bronafstand f categorie type vkar vd Voldoet?

[m] [Hz] gebouw trilling [mm/s] [mm/s] [ja/nee]

1 40 1 continu 35.00 14.00 nee

2 40 1 continu 35.00 14.00 nee

4 40 1 continu 35.00 14.00 nee

8 40 1 continu 35.00 14.00 ja

16 40 1 continu 35.00 14.00 ja

28 40 1 continu 35.00 14.00 ja

40 40 1 continu 35.00 14.00 ja

60 40 1 continu 35.00 14.00 ja

bestand #VALUE!

printtijd

Grontmij Nederland BV - Postbus 203 - 3730 AE De Bilt - geotechniek@grontmij.nl

v0 (mm/s)

06-07-2018 15:37

Cvel (mm/s/kN)



Trillingspredictie en toetsing

Voor intrillen damwanden

Conform CUR 166 en SBR Trillingen A

Opdrachtnummer: 355133

Werkomschrijving: Leursche haven

Betreft: Trillingsprecitie

Stalen damwanden

CUR 166 SBR Trillingen deel A

Stad Type meting gv

99% 95% 99% 95% indicatief 1.6

Amsterdam 18.3 9.0 0.023 0.011 beperkt 1.4

Eindhoven 11.3 6.7 0.012 0.007 uitgebreid 1.0

Groningen 31.6 13.4 0.037 0.016

Den Haag 11.3 6.7 0.012 0.007 Type trilling gt

Maasvlakte - - - - kortdurend 1.0

Rotterdam 18.3 9.0 0.023 0.011 herhaald kortdurend 1.5

Tiel 18.3 9.0 0.023 0.011 continu 2.5

Globale categorie indeling:

Bron 1 goede staat uit beton / hout

Slagkracht 1150 kN 2 goede staat, mestelwerk

Frequentie 40 HZ 3 oude en monumentale gebouwen

fund trillingsgevoelige fundering

Predictie

Bronafstand type v0 Cvel v0;cor Co;f vmax vtop

[m] meting [mm/s] [mm/s/kN] [mm/s] [ - ] [mm/s] [mm/s]

1 indicatief 5.6 0.007 11.20 1.57 17.53 28.05

2 indicatief 5.6 0.007 11.20 1.11 12.40 19.83

4 indicatief 5.6 0.007 11.20 0.78 8.77 14.02

8 indicatief 5.6 0.007 11.20 0.55 6.20 9.92

16 indicatief 5.6 0.007 11.20 0.39 4.38 7.01

28 indicatief 5.6 0.007 11.20 0.30 3.31 5.30

40 indicatief 5.6 0.007 11.20 0.25 2.77 4.43

60 indicatief 5.6 0.007 11.20 0.20 2.26 3.62

#DIV/0!

Toetsing

Bronafstand f categorie type vkar vd Voldoet?

[m] [Hz] gebouw trilling [mm/s] [mm/s] [ja/nee]

1 40 2 continu 12.50 5.00 nee

2 40 2 continu 12.50 5.00 nee

4 40 2 continu 12.50 5.00 nee

8 40 2 continu 12.50 5.00 nee

16 40 2 continu 12.50 5.00 nee

28 40 2 continu 12.50 5.00 nee

40 40 2 continu 12.50 5.00 ja

60 40 2 continu 12.50 5.00 ja

bestand #VALUE!

printtijd

Grontmij Nederland BV - Postbus 203 - 3730 AE De Bilt - geotechniek@grontmij.nl

v0 (mm/s)

06-07-2018 15:37

Cvel (mm/s/kN)



Trillingspredictie en toetsing

Voor intrillen damwanden

Conform CUR 166 en SBR Trillingen A

Opdrachtnummer: 355133

Werkomschrijving: Leursche haven

Betreft: Trillingsprecitie

Stalen damwanden

CUR 166 SBR Trillingen deel A

Stad Type meting gv

99% 95% 99% 95% indicatief 1.6

Amsterdam 18.3 9.0 0.023 0.011 beperkt 1.4

Eindhoven 11.3 6.7 0.012 0.007 uitgebreid 1.0

Groningen 31.6 13.4 0.037 0.016

Den Haag 11.3 6.7 0.012 0.007 Type trilling gt

Maasvlakte - - - - kortdurend 1.0

Rotterdam 18.3 9.0 0.023 0.011 herhaald kortdurend 1.5

Tiel 18.3 9.0 0.023 0.011 continu 2.5

Globale categorie indeling:

Bron 1 goede staat uit beton / hout

Slagkracht 1150 kN 2 goede staat, mestelwerk

Frequentie 40 HZ 3 oude en monumentale gebouwen

fund trillingsgevoelige fundering

Predictie

Bronafstand type v0 Cvel v0;cor Co;f vmax vtop

[m] meting [mm/s] [mm/s/kN] [mm/s] [ - ] [mm/s] [mm/s]

1 indicatief 5.6 0.007 11.20 1.57 17.53 17.53

2 indicatief 5.6 0.007 11.20 1.11 12.40 12.40

4 indicatief 5.6 0.007 11.20 0.78 8.77 8.77

8 indicatief 5.6 0.007 11.20 0.55 6.20 6.20

16 indicatief 5.6 0.007 11.20 0.39 4.38 4.38

28 indicatief 5.6 0.007 11.20 0.30 3.31 3.31

40 indicatief 5.6 0.007 11.20 0.25 2.77 2.77

60 indicatief 5.6 0.007 11.20 0.20 2.26 2.26

#DIV/0!

Toetsing

Bronafstand f categorie type vkar vd Voldoet?

[m] [Hz] gebouw trilling [mm/s] [mm/s] [ja/nee]

1 40 fund continu 3.98 3.98 nee

2 40 fund continu 3.98 3.98 nee

4 40 fund continu 3.98 3.98 nee

8 40 fund continu 3.98 3.98 nee

16 40 fund continu 3.98 3.98 nee

28 40 fund continu 3.98 3.98 ja

40 40 fund continu 3.98 3.98 ja

60 40 fund continu 3.98 3.98 ja

bestand #VALUE!

printtijd

Grontmij Nederland BV - Postbus 203 - 3730 AE De Bilt - geotechniek@grontmij.nl

v0 (mm/s)

06-07-2018 15:37

Cvel (mm/s/kN)



Trillingspredictie en toetsing

Voor intrillen damwanden

Conform CUR 166 en SBR Trillingen A

Opdrachtnummer: 355133

Werkomschrijving: Leursche haven

Betreft: Trillingsprecitie

Stalen damwanden

CUR 166 SBR Trillingen deel A

Stad Type meting gv

99% 95% 99% 95% indicatief 1.6

Amsterdam 18.3 9.0 0.023 0.011 beperkt 1.4

Eindhoven 11.3 6.7 0.012 0.007 uitgebreid 1.0

Groningen 31.6 13.4 0.037 0.016

Den Haag 11.3 6.7 0.012 0.007 Type trilling gt

Maasvlakte - - - - kortdurend 1.0

Rotterdam 18.3 9.0 0.023 0.011 herhaald kortdurend 1.5

Tiel 18.3 9.0 0.023 0.011 continu 2.5

Globale categorie indeling:

Bron 1 goede staat uit beton / hout

Slagkracht 2000 kN 2 goede staat, mestelwerk

Frequentie 40 HZ 3 oude en monumentale gebouwen

fund trillingsgevoelige fundering

Predictie

Bronafstand type v0 Cvel v0;cor Co;f vmax vtop

[m] meting [mm/s] [mm/s/kN] [mm/s] [ - ] [mm/s] [mm/s]

2 indicatief 5.6 0.007 17.15 1.11 18.98 30.37

5 indicatief 5.6 0.007 17.15 0.70 12.01 19.21

10 indicatief 5.6 0.007 17.15 0.49 8.49 13.58

16 indicatief 5.6 0.007 17.15 0.39 6.71 10.74

25 indicatief 5.6 0.007 17.15 0.31 5.37 8.59

40 indicatief 5.6 0.007 17.15 0.25 4.24 6.79

63 indicatief 5.6 0.007 17.15 0.20 3.38 5.41

80 indicatief 5.6 0.007 17.15 0.18 3.00 4.80

#DIV/0!

Toetsing

Bronafstand f categorie type vkar vd Voldoet?

[m] [Hz] gebouw trilling [mm/s] [mm/s] [ja/nee]

2 40 1 continu 35.00 14.00 nee

5 40 1 continu 35.00 14.00 nee

10 40 1 continu 35.00 14.00 ja

16 40 1 continu 35.00 14.00 ja

25 40 1 continu 35.00 14.00 ja

40 40 1 continu 35.00 14.00 ja

63 40 1 continu 35.00 14.00 ja

80 40 1 continu 35.00 14.00 ja

bestand #VALUE!

printtijd

Grontmij Nederland BV - Postbus 203 - 3730 AE De Bilt - geotechniek@grontmij.nl

v0 (mm/s)

06-07-2018 15:28

Cvel (mm/s/kN)



Trillingspredictie en toetsing

Voor intrillen damwanden

Conform CUR 166 en SBR Trillingen A

Opdrachtnummer: 355133

Werkomschrijving: Leursche haven

Betreft: Trillingsprecitie

Stalen damwanden

CUR 166 SBR Trillingen deel A

Stad Type meting gv

99% 95% 99% 95% indicatief 1.6

Amsterdam 18.3 9.0 0.023 0.011 beperkt 1.4

Eindhoven 11.3 6.7 0.012 0.007 uitgebreid 1.0

Groningen 31.6 13.4 0.037 0.016

Den Haag 11.3 6.7 0.012 0.007 Type trilling gt

Maasvlakte - - - - kortdurend 1.0

Rotterdam 18.3 9.0 0.023 0.011 herhaald kortdurend 1.5

Tiel 18.3 9.0 0.023 0.011 continu 2.5

Globale categorie indeling:

Bron 1 goede staat uit beton / hout

Slagkracht 2000 kN 2 goede staat, mestelwerk

Frequentie 40 HZ 3 oude en monumentale gebouwen

fund trillingsgevoelige fundering

Predictie

Bronafstand type v0 Cvel v0;cor Co;f vmax vtop

[m] meting [mm/s] [mm/s/kN] [mm/s] [ - ] [mm/s] [mm/s]

2 beperkt 5.6 0.007 17.15 1.11 18.98 26.57

5 beperkt 5.6 0.007 17.15 0.70 12.01 16.81

10 beperkt 5.6 0.007 17.15 0.49 8.49 11.88

16 beperkt 5.6 0.007 17.15 0.39 6.71 9.40

25 beperkt 5.6 0.007 17.15 0.31 5.37 7.52

40 beperkt 5.6 0.007 17.15 0.25 4.24 5.94

63 beperkt 5.6 0.007 17.15 0.20 3.38 4.73

80 beperkt 5.6 0.007 17.15 0.18 3.00 4.20

#DIV/0!

Toetsing

Bronafstand f categorie type vkar vd Voldoet?

[m] [Hz] gebouw trilling [mm/s] [mm/s] [ja/nee]

2 40 2 continu 12.50 5.00 nee

5 40 2 continu 12.50 5.00 nee

10 40 2 continu 12.50 5.00 nee

16 40 2 continu 12.50 5.00 nee

25 40 2 continu 12.50 5.00 nee

40 40 2 continu 12.50 5.00 nee

63 40 2 continu 12.50 5.00 ja

80 40 2 continu 12.50 5.00 ja

bestand #VALUE!

printtijd

Grontmij Nederland BV - Postbus 203 - 3730 AE De Bilt - geotechniek@grontmij.nl

v0 (mm/s)

06-07-2018 15:29

Cvel (mm/s/kN)



Trillingspredictie en toetsing

Voor intrillen damwanden

Conform CUR 166 en SBR Trillingen A

Opdrachtnummer: 355133

Werkomschrijving: Leursche haven

Betreft: Trillingsprecitie

Stalen damwanden

CUR 166 SBR Trillingen deel A

Stad Type meting gv

99% 95% 99% 95% indicatief 1.6

Amsterdam 18.3 9.0 0.023 0.011 beperkt 1.4

Eindhoven 11.3 6.7 0.012 0.007 uitgebreid 1.0

Groningen 31.6 13.4 0.037 0.016

Den Haag 11.3 6.7 0.012 0.007 Type trilling gt

Maasvlakte - - - - kortdurend 1.0

Rotterdam 18.3 9.0 0.023 0.011 herhaald kortdurend 1.5

Tiel 18.3 9.0 0.023 0.011 continu 2.5

Globale categorie indeling:

Bron 1 goede staat uit beton / hout

Slagkracht 2000 kN 2 goede staat, mestelwerk

Frequentie 40 HZ 3 oude en monumentale gebouwen

fund trillingsgevoelige fundering

Predictie

Bronafstand type v0 Cvel v0;cor Co;f vmax vtop

[m] meting [mm/s] [mm/s/kN] [mm/s] [ - ] [mm/s] [mm/s]

2 beperkt 5.6 0.007 17.15 1.11 18.98 18.98

5 beperkt 5.6 0.007 17.15 0.70 12.01 12.01

10 beperkt 5.6 0.007 17.15 0.49 8.49 8.49

16 beperkt 5.6 0.007 17.15 0.39 6.71 6.71

25 beperkt 5.6 0.007 17.15 0.31 5.37 5.37

40 beperkt 5.6 0.007 17.15 0.25 4.24 4.24

63 beperkt 5.6 0.007 17.15 0.20 3.38 3.38

80 beperkt 5.6 0.007 17.15 0.18 3.00 3.00

#DIV/0!

Toetsing

Bronafstand f categorie type vkar vd Voldoet?

[m] [Hz] gebouw trilling [mm/s] [mm/s] [ja/nee]

2 40 fund continu 3.98 3.98 nee

5 40 fund continu 3.98 3.98 nee

10 40 fund continu 3.98 3.98 nee

16 40 fund continu 3.98 3.98 nee

25 40 fund continu 3.98 3.98 nee

40 40 fund continu 3.98 3.98 nee

63 40 fund continu 3.98 3.98 ja

80 40 fund continu 3.98 3.98 ja

bestand #VALUE!

printtijd

Grontmij Nederland BV - Postbus 203 - 3730 AE De Bilt - geotechniek@grontmij.nl

v0 (mm/s)
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GM-Heiform 3.4
predictie invloed trillingen heiwerk op omgeving

berekend op basis van de formule van Bosschaart (impuls), CUR 166-2 (referentiesonderingen) en SBR-A (trillingen)

copyrights MAPe Soft, RK en NvL for Sweco januari 2001

Opdrachtnummer: 355133

Werkomschrijving: Leursche haven

Betreft: Trillingspredictie vierkante prefab betonpalen

Invoer referentielocatie, betrouwbaarheid en type meting (CUR 166)

Instelling keuze paal diameter categorie belending omschrijving

nummer [mm]

referentielocatie (zie CUR166) goede staat, beton/hout

betrouwbaarheidsgrens goede staat, metselwerk

type meting goede staat, metselwerk

type trilling goede staat, metselwerk

Predictie ontwerpwaarde trillingsintensiteit op aangegeven afstand optredend optredend toelaatbaar toelaatbaar

paal dominante hei- v0 a v0;cor afstand Co;f vmax vtop vkar vd voldoet?

nummer frequentie energie 95% tot bron

[Hz] [kNm] [mm/s] [1/m] [mm/s] [m] [ - ] [mm/s] [mm/s] [mm/s] [mm/s] (ja/nee)

A 15 102.3 0.057 0.030 16.31 16.60 0.27 4.42 4.42 22.50 9.38 ja

0 0.057 0.030 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 5.00 2.08 #DIV/0!
0 0.057 0.030 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 5.00 2.08 #DIV/0!

0 0.057 0.030 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 5.00 2.08 #DIV/0!

Toetsing trillingssnelheden en overzicht heiwerk

bron- 1. paal  mm (1172) 2. paal  mm (1165) 3. paal  mm (1165) 4. paal  mm (1165)

afstand vtop voldoet? vtop voldoet? vtop voldoet? vtop voldoet?

[m] [mm/s] (ja/nee) [mm/s] (ja/nee) [mm/s] (ja/nee) [mm/s] (ja/nee)

5 11.41 nee #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

10 6.95 ja #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

15 4.88 ja #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

20 3.64 ja #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

30 2.20 ja #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

40 1.41 ja #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

50 0.94 ja #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

100 0.15 ja #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Overzicht 9.38 0 2.08 0 2.08 0 2.08

toelaatbare trillingsintensiteit 9.38 mm/s 100 2.08 mm/s 100 2.08 mm/s 100 2.08 mm/s

type heiblok Delmag D30-32 Delmag D30-32 Delmag D8-22 Delmag D8-22

massa blok mblok 3.0 ton 0.0 ton 0.0 ton 0.0 ton

valsnelheid vblok 8.26 m/s 0.00 m/s 0.00 m/s 0.00 m/s

af te stellen hei-energie E 102.3 kNm 0.0 kNm 0.0 kNm 0.0 kNm

rendement E/Emax 100% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
slagcijfer N1/4 13 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

bestand #VALUE!

printtijd

Sweco Nederland BV - Postbus 203 - 3730 AE De Bilt - geotechniek@sweco.nl
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GM-Heiform 3.4
predictie invloed trillingen heiwerk op omgeving

berekend op basis van de formule van Bosschaart (impuls), CUR 166-2 (referentiesonderingen) en SBR-A (trillingen)

copyrights MAPe Soft, RK en NvL for Sweco januari 2001

Opdrachtnummer: 355133

Werkomschrijving: Leursche haven

Betreft: Trillingspredictie vierkante prefab betonpalen

Invoer referentielocatie, betrouwbaarheid en type meting (CUR 166)

Instelling keuze paal diameter categorie belending omschrijving

nummer [mm]

referentielocatie (zie CUR166) oude en monumentale gebouwen

betrouwbaarheidsgrens trillingsgevoelige fundering

type meting goede staat, metselwerk

type trilling goede staat, metselwerk

Predictie ontwerpwaarde trillingsintensiteit op aangegeven afstand optredend optredend toelaatbaar toelaatbaar

paal dominante hei- v0 a v0;cor afstand Co;f vmax vtop vkar vd voldoet?

nummer frequentie energie 95% tot bron

[Hz] [kNm] [mm/s] [1/m] [mm/s] [m] [ - ] [mm/s] [mm/s] [mm/s] [mm/s] (ja/nee)

A 15 102.3 0.057 0.030 16.31 63.50 0.03 0.55 0.55 3.63 1.51 ja

0 0.057 0.030 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 5.00 2.08 #DIV/0!
0 0.057 0.030 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 5.00 2.08 #DIV/0!

0 0.057 0.030 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 5.00 2.08 #DIV/0!

Toetsing trillingssnelheden en overzicht heiwerk

bron- 1. paal  mm (1172) 2. paal  mm (1165) 3. paal  mm (1165) 4. paal  mm (1165)

afstand vtop voldoet? vtop voldoet? vtop voldoet? vtop voldoet?

[m] [mm/s] (ja/nee) [mm/s] (ja/nee) [mm/s] (ja/nee) [mm/s] (ja/nee)

5 11.41 nee #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

10 6.95 nee #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

15 4.88 nee #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

20 3.64 nee #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

30 2.20 nee #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

40 1.41 ja #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

50 0.94 ja #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

100 0.15 ja #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Overzicht 1.51 0 2.08 0 2.08 0 2.08

toelaatbare trillingsintensiteit 1.51 mm/s 100 2.08 mm/s 100 2.08 mm/s 100 2.08 mm/s

type heiblok Delmag D30-32 Delmag D30-32 Delmag D8-22 Delmag D8-22

massa blok mblok 3.0 ton 0.0 ton 0.0 ton 0.0 ton

valsnelheid vblok 8.26 m/s 0.00 m/s 0.00 m/s 0.00 m/s

af te stellen hei-energie E 102.3 kNm 0.0 kNm 0.0 kNm 0.0 kNm

rendement E/Emax 100% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
slagcijfer N1/4 13 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

bestand #VALUE!
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