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Inleiding 

Wibaut projectontwikkeling is voornemens om aan de Westelijke Randweg 1 te Overveen een 

appartementencomplex te realiseren.                                                                                            

De  GGD Kennemerland heeft over dit voornemen vanuit gezondheidskundig oogpunt d.d. 22 

juli 2018 een advies gegeven. Dit aanvullende advies van de GGD heeft betrekking op 

mogelijke gezondheidseffecten  ter plaatse als gevolg van trillingen en laagfrequent geluid. 

Trillingen in de omgeving van het spoor: een toenemende bron van hinder 

Het gebruik van het spoor neemt al jaren toe en naar verwachting zet deze groei door. 

Omwonenden langs het spoor kunnen hinder ervaren van trillingen als gevolg van 

treinverkeer. De grote woningbouwopgave en schaarse ruimte in Nederland vergroten de druk 

om te bouwen nabij het spoor. Op deze plekken bestaat het risico dat nieuwe bewoners en 

nieuwe gebruikers van gebouwen te maken krijgen met trillingshinder als gevolg van de 

ligging nabij het spoor. Als gebouwen er eenmaal staan, kan het lastig en kostbaar zijn om 

maatregelen te treffen om deze trillingseffecten en de hieruit voortkomende hinder te 

beperken. 

Wanneer bij nieuwbouw rekening houden met trillingshinder door spoor?                      

De gebruikelijk gehanteerde afstand waarbinnen trillingshinder door spoor wordt getoetst is 

een zone tot 100 meter van het spoor. Uit verschillende trillingsonderzoeken blijkt dat buiten 

deze afstand tot het spoor meestal geen trillingsniveaus optreden die boven de streefwaarde 

voor Vmax van 0,1 komen. Een zone van 100 meter voldoet daarom in veel situaties.             

Er zijn echter ook enkele locaties in Nederland waar op een afstand groter dan 100 meter van 

het spoor toch sprake is van klachten van hinder door spoortrillingen.                                     

De oorzaak hiervan is dan een combinatie van verschillende factoren: er is sprake van een 

specifieke grondopbouw in combinatie met zwaar treinverkeer en trillingsgevoelige 

gebouwen. In dergelijke situaties kan hinder optreden tot grotere afstanden tot het spoor dan 

100 meter tot aan 200-250 meter. 

 

 



Gezondheidseffecten van trillingen van treinen                                                                     

Net als bij geluid kunnen mensen trillingen als onplezierig en/of storend ervaren.            

Geluid is een prikkel buiten het lichaam, waaraan je kunt ontsnappen door bijvoorbeeld naar 

een rustige kamer te gaan, of door de ramen te sluiten. Dit is anders bij trillingen. Omdat 

trillingen in het lichaam gevoeld worden, hebben mensen vaak het gevoel dat ze er niet aan 

kunnen ontsnappen. Trillingen worden gevoeld wanneer het menselijke lichaam in contact 

komt met een trillend oppervlak. Als je niet weet waar de trillingen vandaan komen, wordt dat 

als meer bedreigend ervaren.                                                                                                         

Internationaal onderzoek naar effecten van trillingen van treinen is vooral gericht op hinder, 

slaapverstoring en verstoring van andere activiteiten, zoals concentratie, luisteren, tv kijken, 

praten met gezin of vrienden (Peris et al, 2014; Van Kempen et al, 2013).                            

Andere gezondheidseffecten die met trillingen in verband worden gebracht, zijn 

vermoeidheid, verminderde taakprestatie, bewegingsziekte en lichamelijke klachten.         

Lange termijn gezondheidseffecten zijn niet of onvoldoende onderzocht.                      

Onderzoek langs het spoor in 2013 (van Kamp et al, 2014) had tot doel meer te weten te 

komen over de samenhang tussen de blootstelling aan trillingen door treinen en het effect 

daarvan op hinder en slaapverstoring in Nederland. Op basis van de resultaten (van Kamp et 

al, 2014) wordt geschat dat 20 procent van mensen van 16 jaar en ouder die in Nederland 

binnen 300 meter van het spoor wonen ernstige hinder ondervindt van trillingen door treinen. 

Het percentage mensen dat ernstig in de slaap wordt verstoord door trillingen van treinen 

wordt geschat op ongeveer 16 procent.  

Er is een duidelijke samenhang met de geschatte trillingsterkte:  hoe hoger de blootstelling, 

des te meer mensen met ernstige hinder er zijn.                                                                            

Uit geluidonderzoek is gebleken dat ernstige hinder en slaapverstoring (op chronische basis) 

samenhangen met ernstigere en lange termijn gezondheidseffecten zoals hart- en vaatziekten, 

een toename van medicijngebruik en (on)welbevinden. Voor trillingen is nog onbekend wat 

de lange termijn gezondheidseffecten zijn, maar verwacht wordt dat de gezondheidseffecten 

vergelijkbaar zijn met die van geluid.  Meer onderzoek is nodig om dit vast te stellen. 

Beleidsintensivering trillingen door spoor                                                                                 

De zorgen over trillingen als gevolg van het gebruik van spoor zijn groot, zowel bij 

omwonenden van het spoor als in de Tweede Kamer. Uit cijfers van ProRail blijkt dat het 

aantal klachten van omwonenden over trillingen de laatste jaren is toegenomen.                    

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat vindt het belangrijk om bewoners tegen 

de nadelige effecten van spoortrillingen te beschermen en hiervoor beleid te ontwikkelen. 

Hiervoor worden een groot aantal acties uitvoeren. Deze acties zijn zowel gericht op het 

verminderen van hinder in de bestaande situatie en op maatregelen bij de bron, als op het 

voorkómen van hinder bij nieuwbouw. 

Handreiking Nieuwbouw en Spoortrillingen                                                                         

In mei 2019 is in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de Handreiking 

Nieuwbouw en Spoortrillingen uitgebracht (referentie 111016/19-007.368).  De Handreiking                      

is gebaseerd op de huidige wet- en regelgeving, en geeft aan wat de mogelijkheden zijn om 

tijdig en concreet rekening te houden met hinder door spoortrillingen bij nieuwbouw.                                       



In de Handreiking Nieuwbouw en Spoortrillingen wordt onder meer het opstellen van een 

quick scan voorgesteld. De doelstelling van deze quick scan is het verkrijgen van een eerste 

indruk van de mate waarin trillingshinder door spoor kan optreden in toekomstige 

nieuwbouw. Uit een quick scan volgt of nader onderzoek nodig is, waaruit blijkt of 

maatregelen getroffen moeten worden om hinder te voorkomen.                                              

Op basis van een quick scan kunnen het bevoegd gezag of de initiatiefnemer van een 

nieuwbouwontwikkeling rekening houden met bijvoorbeeld de positionering van typen 

functies en van bouwblok(ken). Deze positionering kan - op grond van de conclusies uit de 

quick scan - optimaal worden afgestemd op de trillingsspecifieke situatie ter plaatse. 

Laagfrequent geluid als gevolg van spoortrillingen                                                  

Spoortrillingen kunnen laagfrequent geluid binnenin gebouwen tot gevolg hebben, ook 

wanneer de trillingen zelf niet voelbaar zijn. Laagfrequent geluid door spoortrillingen kan ook 

optreden langs spoorwegen op maaiveld. Laagfrequent geluid treedt op wanneer een gebouw 

in trilling wordt gebracht en constructiedelen (wanden en vloeren bijvoorbeeld) van het 

gebouw door de trilling geluid afstralen.  

Gezondheidseffecten van laagfrequent geluid 

Ongewenste geluiden kunnen leiden tot hinder. De mate van hinder hangt, naast het 

waarnemen van het geluid zelf, onder meer af van de houding ten opzichte van het geluid en 

de veroorzaker van het geluid, de geluidgevoeligheid van de persoon, angst en de mate waarin 

een persoon controle over of invloed op de geluidsbron denkt te hebben. Het waarnemen van 

lage tonen wordt door sommigen als zeer hinderlijk ervaren. Onderzoek in Zweden heeft 

aangetoond dat 35% van de klachten bij de lokale overheden over geluid, laagfrequent geluid 

betrof (Persson-Waye and Bengtssons, 2003). Hinder is vaak de eerste reactie op dit type van 

geluid en kan samengaan met secundaire effecten als hoofdpijn, concentratieproblemen en 

slaapklachten (Moller & Lydolf, 2003; Leventhall et al., 2009).                                            

Behalve hinder en slaapverstoring worden ook andere gezondheidseffecten in verband 

gebracht met de blootstelling aan LFG/infrageluid. Het gaat om effecten als 

concentratievermindering, gehoorverlies, duizeligheid/evenwichtsverlies, effecten op 

bloeddruk/hartslag en ademhaling en vibro-akoestische ziekte. Voor een volledig overzicht 

van gezondheidseffecten van laagfrequent geluid wordt verwezen naar de GGD-richtlijn 

Meldingen over een bromtoon ( RIVM Rapport 2016-0014).  

Advies GGD 

Om een eerste indruk te verkrijgen van de mate waarin trillingshinder door spoor kan 

optreden in toekomstige nieuwbouw op het perceel aan de Westelijke Randweg 1 wordt 

geadviseerd om conform de Handreiking Nieuwbouw en Spoortrillingen een quickscan uit te 

late voeren.                                                                                                                         

Geadviseerd wordt om onderzoek uit te laten voeren naar de mate waarin spoortrillingen in 

toekomstige nieuwbouw op het perceel aan de Westelijke Randweg 1 laagfrequent geluid tot 

gevolg kunnen hebben.   


