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Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag openbaar gemaakt worden of aan 

derden beschikbaar gesteld worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 

Level Acoustics. 

 

Indien dit rapport in opdracht werd uitgebracht, wordt voor de rechten en verplichtingen 

van opdrachtgever en opdrachtnemer verwezen naar de Algemene Voorwaarden van 

Level Acoustics, dan wel de betreffende terzake tussen de partijen gesloten 

overeenkomst. 

 

Het ter inzage tonen van het Level Acoustics rapport aan direct belanghebbenden is 

toegestaan. 
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1 Inleiding 

Treinpassages over het kruiswissel ten oosten van het station Goes zorgen voor hoge 

trillingsniveaus in woningen in de omgeving.  Door Railinfra Solutions is, in opdracht van 

ProRail, onderzoek gedaan naar het verleggen van het kruiswissel.  Dit onderzoek (ref 

[1]) leidde tot een voorkeursalternatief voor de vervanging van het kruiswissel door een 

enkelwissel voldoende ver (>50 meter) van woningen.  Naderhand is gebleken dat het 

voorkeursalternatief tot hoge kosten leidt en is daarom een nieuwe optie in beeld 

gekomen: vervangen van het huidige kruiswissel door een enkel wissel op dezelfde 

locatie.  Dit betekent dat het nieuwe wissel binnen de invloedssfeer (<50 meter) van 

woningen komt te liggen.  Movares heeft een kwalitatieve inschatting gemaakt van de 

consequenties die vervanging van kruiswissel door enkelwissel kan hebben voor geluid en 

trillingen in de omgeving.  Movares is positief over deze vervanging. 

 

Level Acoustics & Vibration is gevraagd of vervanging van het kruiswissel door een 

enkelwissel op dezelfde plek (dus met tal van woningen binnen 50 meter afstand) een 

equivalent alternatief is voor verplaatsen van wissel naar een locatie ver (>50 meter) 

van woningen.  Bovendien is Level gevraagd een visie te geven op treinsnelheidsreductie 

als trillingsmaatregel.   Dit heeft Level uitgevoerd, wat resulteerde in een memo (ref 

[2]).  Het memo wordt samengevat in hoofdstuk 2 van dit rapport.  De resultaten gaven 

aanleiding tot nader, dieper gravend onderzoek, welke wordt verslagen in hoofdstukken 

3 en verder van dit rapport. 

 

Het memo constateert dat er een aspect is welke cruciaal is voor de beoordeling of een 

enkel wissel op dezelfde plek een equivalent alternatief is: namelijk dat goederentreinen 

die het wissel in de rechtstand passeren dat met een veel hogere snelheid kunnen doen 

dan als ze door de boogstand moeten, en dat de rechtstand weliswaar veel minder 

oneffenheden worden gepasseerd (bronnen van geluid en trillingen) maar dat door die 

hogere snelheid die paar oneffenheden in belang toenemen.  Omdat het hier om 

tegengestelde effecten gaat wordt de prognose ervan kritisch afhankelijk van de kwaliteit 

van de kennis van de situatie.  Een belangrijke vraag is of de uit de berekening te 

concluderen uitspraak klopt dat langzame berijding in boogstand tot veel sterkere 

trillingen leidt dan (snelle) berijding in rechtstand.  Als dat verschil toch minder groot is 

dan berekend betekent dat vervanging van kruiswissel door enkelwissel minder effect zal 

hebben dan gewenst.  Het is dus van belang meer informatie te gebruiken teneinde tot 

een betere prognose te komen.   

De nadere informatie betreft: 

- Wat was, tijdens de onderzoeken rond 2010, toen goederen ten behoeve van het 

onderzoek een periode met 80 passeerden, het (voor trillingen) maatgevende gebruik 

van het wissel: in rechtstand met 80 of in boogstand met 40, en hoe groot was het 

verschil? 

- Wat was in 2010 en is in 2016 de spoorligging ter plekke van het wissel: hoe 

groot zijn de oneffenheden, zoals vastgelegd door het meetrijtuig, veroorzaakt door het 

wissel? 
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- Wat is de precieze maat en locatie van alle oneffenheden (wisselpunten, 

kruispunten, ES-lassen, temperatuurlassen) op dit moment ? 

- Wat is de rol van de bodemoverdracht?  Hiervoor is door TNO (en door Peutz) 

rond 2010 een model opgesteld, gebaseerd op grondsonderingen en gevalideerd met 

trillingsmetingen).  De uitkomsten van dit model (een zogeheten “FEM-model”) kunnen in 

ons voorspellingsmodel worden ingeplugd, waarmee de betrouwbaarheid van de 

voorspelling van het effect van de wissels wordt verhoogd. 

 

Deze nadere informatie is verzameld en geanalyseerd, wat heeft geleid tot een update 

van de conclusie over het effect van de vervanging van het kruiswissel door een 

enkelwissel.  Dit alles, startend met een samenvatting van de eerste memo (ref. [2]) 

wordt gepresenteerd in dit rapport. 
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2 Eerste bevindingen 

 

 
2.1 Review zienswijze Movares 

Movares geeft een kwalitatieve beoordeling (ref [5]) van het effect van de volgende 

ingrepen op geluid en trillingen in de omgeving: 

- Vervanging van het kruiswissel door een enkel overloopwissel, en daarmee het 

vervallen van de helft van de puntstukken en van alle kruisstukken 

- Vervallen van een groot aantal ES lassen (electrische scheidingslassen) die nu in 

het kruiswissel liggen 

- Verwijderen van temperatuurvoegen 

- Verplaatsen van een sein waardoor alle goederentreinen rechtdoor kunnen rijden 

en dus niet langer via het wissel naar het derde spoor te hoeven worden geleid. 

Volgens Movares zullen al deze ingrepen gunstig zijn voor geluid en trillingen in de 

omgeving.  Movares onderbouwt dit met een kwalitatieve analyse. 

Het komt er op neer dat veel goederentreinen, nl. die vanwege de ongelukkige plaatsing 

van een sein gedwongen worden naar het derde spoor, tenminste 8 discontinuïteiten (de 

bronnen van geluid en trillingen) tegenkomen en goederentreinen die wel rechtdoor 

rijden tenminste 2.  Dit alles wordt gereduceerd tot 1 discontinuïteit (nl. een wisselpunt).   

Per halvering van het aantal dilataties neemt het trillingsniveau in de directe omgeving 

(binnen ca. 5 meter) met ongeveer 30% af, en het geluid in de omgeving met ongeveer 

3 dB.  Op grotere afstand (>20 meter) is het effect minder, omdat geluid en trillingen 

van de rest van het spoor dan relatief in belang toeneemt.  Op 50 meter afstand is er 

voor trillingen geen effect meer. 

Er is één tegengesteld effect, welke niet door Movares wordt genoemd: het huidige 

kruiswissel, welke een hoek heeft van 1:9,  laat voor het berijden in boogstand geen 

snelheid hoger dan 40 km/uur toe.  Bij hogere snelheden nemen trillingen en geluid 

navenant toe.  Dit zou het effect van de grote reductie in aantal dilataties gedeeltelijk (of 

misschien zelfs geheel) teniet doen.   

 

 
2.2 Eerste berekening effect aanpassing kruiswissel 

Met het trein-baan-bodem model “TraVist” zijn numerieke berekeningen gedaan naar het 

effect van het vervangen van het kruiswissel (1:9) door een enkel overloopwissel (1:9).  

De extra discontinuïteiten (ES-lassen, temperatuurlassen) zijn niet in de berekening 

meegenomen omdat ligging en afmetingen daarvan op dat moment nog niet bekend 

waren.  De berekening is wat dat betreft conservatief: het effect van het vervangen van 

het kruiswissel zal groter zijn dan berekend omdat de extra dilataties nagenoeg zullen 

verdwijnen.  Er is uitgegaan van een goederentrein die met 40 km/uur het kruiswissel in 

boogstand passeert en het enkele wissel in rechtstand met 80 km/uur.  Ook is berekend 

wat het trillingsniveau is als er geen wissel ligt. 
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De reductie, op 40 meter afstand, van Vmax, de beoordelingsgrootheid voor 

trillingshinder, bedraagt, volgens de berekening, ongeveer een factor 2 (1,4 naar 0,6).  

Algehele verwijdering van het wissel reduceert met nog eens 50% (0,6 naar 0,4). 

 

Met TraVist zijn daarnaast nog een aantal andere berekeningen gedaan:  

- wat is het effect voor goederentreinen die met 80 km/uur in rechtstand passeren, 

uitgaande van het huidige kruiswissel, het beoogde enkele wissel en geen wissel? 

- wat is het effect voor goederentreinen die met 40 km/uur in boogstand passeren, 

uitgaande van het huidige kruiswissel en het beoogde enkele wissel? 

De berekeningen zijn indicatief en de resultaten blijken zeer gevoelig voor aannames 

over de vorm van de dilataties, de vervorming in de spoorbaan, de kwaliteit van de 

spoorligging en de overdracht in de bodem.  De resultaten kunnen daarom ook niet 

worden gepresenteerd.   

 

De berekeningen leggen wel de gevoeligheid van het netto-effect van de twee 

tegengestelde effecten (hogere snelheid in rechtstand versus meer oneffenheden in 

boogstand) bloot.   Dat werpt de vraag op: welk spoorgebruik is volgens metingen, dus 

op dit moment, maatgevend voor trillingen: passage met 80 km/uur in rechtstand of met 

40 km/uur in boogstand?  Is dat toch 80 km/uur in rechtstand dan zal het te verwachten 

effect van vervanging van het kruiswissel door een enkel wissel geringer zijn dan in het 

tweede geval.  Dan telt immers alleen nog wat er verandert voor de rechtstand en voor 

de rechtstand is de reductie in aantal discontinuïteiten veel minder. 

 

Om de resultaten betrouwbaarder te maken, waaronder de eerder genoemde factor 2 en 

50%, is het van belang meer informatie te gebruiken over de specifieke situatie in Goes: 

- analyse van de metingen uit 2010 en 2011, in combinatie met kennis van Railinfra 

Solutions over het spoorgebruik 

- in kaart brengen van de spoorgeometrie ter plaatse, enerzijds aan de hand van 

metingen van Eurailscout (beschikbaar bij ProRail), anderzijds aan de hand van 

opmetingen/fotorapportage ter plekke 

- gebruik van de bodemoverdrachtmodellen, in 2010 opgesteld door TNO 

 

Samengevat komt het er op neer dat op grond van de uitgevoerde berekeningen blijkt 

dat verwacht kan worden dat vervanging van het kruiswissel door een enkel wissel de 

trillingemissie van berijden in boogstand aanmerkelijk zal verminderen.  Maar omdat nog 

niet duidelijk is of de boogstand dan wel de (met hogere snelheid bereden) rechtstand 

maatgevend is, kan nog niet worden geconcludeerd dat een enkel wissel equivalent is 

aan de gewenste “geen wissel”. 
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3 Aanpak van nader onderzoek 

3.1 Algemene aanpak 

 

De aanpak is tweeledig: 

 

Enerzijds wordt de numerieke berekening1 van de impact van verschillende 

wisselconfiguraties en –gebruik op omgevingstrillingen, eerder al opgezet bij het tot 

stand komen van de memo (zie hoofdstuk 2), van alle mogelijke beschikbare extra 

informatie voorzien.  Het gaat om: 

- De algemene kwaliteit van de spoorligging, het kruiswissel buiten beschouwing 

latend.  Spoorligging is ook bron van omgevingstrillingen en vormt dus een 

‘baseline’.  Is de baseline al hoog (slechte spoorligging) dan is de impact van een 

wissel relatief minder groot.  De spoorligging data wordt eens in de 6 maanden 

gemeten door een meetrijtuig.  Deze data is bij ProRail opvraagbaar.  De data 

wordt bewerkt tot een vorm dat deze als input voor het numerieke model kan 

dienen. 

- De precieze status van het kruiswissel: de maatvoering van de puntstukken en de 

kruisstukken, de vorm en de ligging van de discontinuïteiten, etc.  Dit is bepalend 

voor de trillingsemissie van het huidige wissel en wordt ook gebruikt als 

uitgangspunt voor een toekomstig overloopwissel.  De informatie wordt 

ingewonnen door een schouw waarin e.e.a. wordt opgemeten. 

- De overdracht door de bodem.  Uitgebreid onderzoek hieraan in 2010 is 

samengevat in overdrachtsmodellen, nog steeds beschikbaar bij TNO, die 

onderdeel worden gemaakt van de numerieke berekening. 

 

Anderzijds worden de meetresultaten van 2010, zoals toendertijd gerapporteerd in 

rapporten van TNO en Peutz, gecombineerd met gegevens die op dit moment bij ProRail 

beschikbaar zijn over het gebruik van het kruiswissel.  Welke (goederen-)treinnummers 

berijden het wissel in rechtstand, welke in boogstand en wat zegt dat over de gemeten 

trillingsniveaus in 2010.  Waren de gemeten hoogst gemeten waardes afkomstig van 

treinen met nummers die (met hoge snelheid) rechtdoor gaan of van treinen met 

nummers (met lage snelheid) afbuigen? 

 

 

 

 

                                           
1 met het trein-baan-bodem model Travist 



 

 

 

  

 

 

 

 

Blad:  9 van 26 

Rapportnummer:  LA.160502.R01 

   

Datum:  3 juli 2016 

4 Bevindingen 

4.1 Update van het numerieke model 

 
4.1.1 Algemene spoorkwaliteit 

 

 
Figuur 1: spoorhoogte ter plekke van het kruiswissel; links is richting Vlissingen; de bogen van het 

kruiswissel (en het wissel naar spoor 503 en het stukje doodlopend spoor 503)  zijn door het 
meetrijtuig niet ingemeten; 

Van een reeks aan jaren is de spoorligginggegevens, ook wel spoorgeometrie genoemd, 

geleverd door ProRail.  Van deze gegevens zijn de hoogte en de schift2 van elk van de 

spoorstaven geselecteerd, aangezien de variatie daarin (“ruwheid”, “oneffenheid”, etc.) 

leidt tot trillingen: de voorwaartse impuls van de trein wordt door elke hobbel 

gedeeltelijk omgezet in krachten in de baan en in de bodem. 

                                           
2 Schift is de horizontale ligging van het spoor 
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De hoogte en de schift worden per 25 cm vastgelegd.  Variaties veel kleiner dan dat 

(zoals een open las) zullen daardoor in de data nagenoeg onzichtbaar zijn.   

Figuur 1 laat de hoogtevariatie van de spoorstaaf rond het kruiswissel zien zoals gemeten 

in 2015.  Opvallend is dat de rechtdoorgaande spoorstaven in het wissel er 

bovengemiddeld onvlak bij liggen.  Links van het wissel is de spoorwegovergang 

Kloetingseweg herkenbaar.  Bij spoorwegovergangen met een betonnen dek (waarin de 

spoorstaven zijn in een goot zijn gelegd) is er vaak veel oneffenheid aan begin en einde 

van het dek.  In dit geval is er sprake van doorgaand ballastspoor met daarom kunststof 

platen.  Dat is gunstig omdat het de grote oneffenheden vanwege de relatieve zakking 

rond een betonnen dek wegneemt, maar daarvoor in de plaats komt oneffenheid die 

vermoedelijk wordt veroorzaakt door (zwaar) wegverkeer.  

 

 
Figuur 2: spoorhoogte in voorjaar 2011, ten tijde van de metingen aan goederentreinen; de 

afbuigende spoorstaven van de wissels, en spoor 503, zijn in de oudere databestanden niet 
opgenomen 
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In 2011 lijkt het spoor er iets rustiger bij te liggen (zie Figuur 2).  De ligging is intussen 

dus verslechterd.  Blijkbaar heeft er geen of weinig onderhoud plaatsgevonden. 

In 2014 en 2015 is er echter wel groot onderhoud geweest aan dat deel van het traject 

door Goes, waarbij spoor is vervangen.  Het kruiswissel is echter niet vervangen, de 

ballast eronder ook niet.  Het is denkbaar dat het groot onderhoud aan de aansluitende 

sporen het kruiswissel zelfs wat heeft verstoord, de ligging daarmee verslechterend en de 

trillingsemissie daarmee verhogend. 

 

 

 
Figuur 3: hoogtevariatie bij het wissel, waarbij het gemiddelde is genomen van de twee 
spoorstaven die samen een spoor vormen; rood is in 2011, blauw in 2015; de bovenste grafiek is 

een spectrum, met daarin referentielijnen van Duits HSL spoor (onderste lijn) en “Nederlands 
spoor” (bovenste lijn) 

 

Een presentatiewijze die meer aansluit bij de invoer van het trein-baan-bodem model is 

Figuur 3.  Te zien is dat het spoor rondom het kruiswissel en inclusief het kruiswissel er 
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tussen 2011 en 2015 er iets slechter bij lijkt te zijn gaan liggen.  Dit is echter een 

artefact van het meetsysteem: uit vergelijkbare onderzoeken blijkt dat een aantal jaren 

lang een dip in de resultaten zitten rond een golflengte van 5 meter (daar waar de rode 

lijn duidelijk zakt).  Dit blijkt ook uit de grafieken voor het spoor ten oosten van het 

kruiswissel: Figuur 4 (hoogtevariatie) en Figuur 5 (schiftvariatie). 

 

 

 
Figuur 4: hoogtevariatie ten oosten van wissel; rood is 2011, blauw is 2015; van 2011 is een 
minder lang traject beschikbaar; de dip rond 5 meter, een meetsysteemeigenschap in de jaren 
rond 2011, is duidelijk aanwezig 

 

De hoogtevariatie ten oosten van het kruiswissel vrij goed te noemen en is ook niet 

wezenlijk verslechterd over de jaren.  De schiftvariatie is zelfs bijzonder gering, met 

name in 2015.   

Al met al kan worden geconcludeerd dat het doorgaande spoor er goed bij ligt.  Ter 

hoogte van het kruiswissel en de spoorwegovergang ligt het spoor er minder mooi bij, 
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wat goed verklaard kan worden door de wissselende belastingen die daar optreden.  Dit 

onderschrijft de analyse van 2011 dat het kruiswissel in feite de voornaamste oorzaak 

van trillingen is en dus aangepakt zou moeten worden. 

 

 

 
Figuur 5: schiftvariatie in het spoor ten oosten van het kruiswissel; blauw is 2015, rood 2011 

 

De spooroneffenheid van het stuk spoor ten oosten van het kruiswissel is invoer voor het 

trein-baan-bodem model.  De invoer is een lineaire relatie tussen golflengte en 

oneffenheid, gefit op de metingen (zie Figuur 6).  De oneffenheid van het kruiswissel 

wordt niet als zodanig in het model opgenomen.  Het is duidelijk dat die een extra bron 

vormt, naast de wisselpunten en overige dilataties, maar het is onduidelijk hoe die 

oneffenheid zal zijn in een toekomstige situatie na vervanging van het kruiswissel. 
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Figuur 6: fit van de geparametriseerde spooroneffenheid (gestippelde lijn) op de gemeten (hoogte-
) variatie 

 
4.1.2 Geometrie van het kruiswissel 

De geometrie van het kruiswissel kent 2 niveaus (vanuit het oogpunt van 

trillingsgeneratie): de locatie van de oneffenheden zoals ze verdeeld zijn over het wissel, 

en de afmetingen van de oneffenheden zelf. 

Er zijn een aantal verschillende soorten oneffenheden die tot trillingen aanleiding kunnen 

geven: 

a. Wisselpunten.  Dit is de plek waar de afbuigende spoorstaaf de rechtdoorgaande 

spoorstaaf kruist en er een discontinuiteit in beide spoorstaven zit om de flens van 

het treinwiel doorgang te verschaffen.  De band (het loopvlak) van het wiel wordt 

op de plek zowel in horizontale als in vertikale richting in enige mate verplaatst, 

wat tot trillingen leidt. 

b. Kruisstukken.  Vergelijkbaar met de wisselpunt is dit een snijpunt van twee 

spoorstaven, beiden afbuigend echter. De hoek tussen de twee spoorstaven is 
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echter groter: 1:4,5 in plaats van 1:9 bij het wisselpunt (van dit specifieke 

wissel). 

c. ES lassen. Dit zijn electrische scheidingslassen, plekken waar de spoorstaaf 

onderbroken is om geleiding van stroom te voorkomen, in verband met de 

werking van het veiligheidsysteem ATB.  De ruimte tussen de twee spoorstaven is 

gevuld met een niet geleidend plaatje.    

d. Doorgelast spoor dat niet (goed) is afgefreesd.  Spoorstaven zijn bij inbouw van 

eindige lengte en worden onderling aan elkaar gelast, primair om 

railverkeerslawaai te reduceren.  Het aan elkaar lassen gebeurt in de regel met 

een thermietlas.  Deze lassen  kunnen oneffen zijn als ze niet goed zijn vlak 

gemaakt. 

e. Open lassen.  Dit zijn plekken waar twee stukken spoorstaaf bijelkaar komen 

maar niet zijn doorgelast.  Ze zijn weliswaar met platen en bouten aan elkaar 

verbonden maar de open ruimte tussen de twee spoorstaven is niet gevuld. Dit 

kan zijn uitzetting van de spoorstaaf, in lengterichting, op te vangen.  Er is dan 

sprake van een temperatuurlas. 

Al deze vormen van oneffenheden komen voor in het huidige kruiswissel.  De foto’s op de 

komende pagina’s vormen een illustratie. 

 

Vóór de schouw was alleen bekend dat er sprake is van  

- 4 wisselpunten 

- 4 kruisstukken 

- 14 ES-lassen 

 

Bij de schouw bleek dat er ook sprake is van: 

- 4 open lassen, namelijk in de wisseltongen; vermoed wordt dat daar sprake is van 

open lassen omdat wisseltongen vaker worden vervangen 

- 16 niet goed afgefreesde doorgelaste lassen, namelijk 4 rond elk kruisstuk; het 

gaat dus om de verbinding tussen kruisstuk en de aansluitende spoorstaven 

 

Gemeten (met duimstok en een regel van 2 meter) is hoe het loopvlak over de railkop in 

horizontale en vertikale richting verloopt over een kruisstuk en een wisselpunt (zie Figuur 

10).  Het loopvlak is zichtbaar als glimmend staal.  In principe zal bij een nieuw wissel in 

combinatie met een nieuw wiel de gang door het wissel glad verlopen, als twee 

tandwielen die inelkaar grijpen.  In de praktijk is er stijtage aan beide kanten en is er 

steeds sprake van twee tandwielen die niet perfect op elkaar ingrijpen.  Dit leidt tot 

trillingen (en geluid).   

Er is ook een 3D scan gemaakt van elk punt (zie Figuur 11), om eventueel in een later 

stadium een preciezere bepaling van het wiel-railcontact te kunnen doen, mogelijk door 

het direct in een 3D model van trein en baan te stoppen.  De huidige versie van Travist 

biedt die laatste mogelijkheid echter nog niet. 

Er is geen bijzondere slijtage aan puntstukken of kruisstukken geconstateerd.  Wel is er 

sprake van zichtbare reparaties (bijgelast staal).  Een gemiddelde geometrie is bepaald 

en tezamen met een gemiddeld treinwiel leidde dit tot een berekend verloop van het 



 

 

 

  

 

 

 

 

Blad:  16 van 26 

Rapportnummer:  LA.160502.R01 

   

Datum:  3 juli 2016 

wielrailcontact.  De verplaatsingen en versnellingen die het wiel ondervindt is ingebracht 

in Travist. 

 

  
Figuur 7: wisselpunt (links) en kruisstuk (rechts) 

 

De open lassen en de ES lassen hadden een gemiddelde dikte van 6 mm, met een 

variatie van 2 mm.  Dit was ’s nachts bij ongeveer 16 graden.  Mogelijk dat bij kouder en 

bij warmer weer deze dikte toe resp. afneemt. 

Gezien de gemiddelde staat van de tussenplaatjes  van de ES lassen (niet heel goed) 

mag worden aangenomen dat deze wat betreft wiel-railcontact niet veel beter zijn dan 

open lassen.  Dat betekent dat het een oneffenheid is die leidt tot geluid en trillingen.  De 

ES-lassen worden in het model gemodelleerd als open lassen met een dikte van 6 mm. 

Dit leidt overigens niet tot een groot effect voor trillingen3, ES-lassen en open lassen zijn 

vooral een bron van geluidhinder.   

 

                                           
3 Indirect kunnen ES-lassen en open lassen wel tot meer trillingen leiden. Een las vormt 

een knikpunt: de spoorstaaf kan daar iets meer omlaag drukken onder een aslast.  De 

spoorstaaf worden daar dan ook ondersteund door 2 dwarsliggers. Toch kan dat 

uiteindelijk leiden tot een lichte verzakking in de ballast, wat bij treinpassage tot 

trillingen leidt.  De lichte verzakking is bij schouw niet vast te stellen maar wordt wel 

geconstateerd door het meetrijtuig en komt op die manier alsnog in de berekening. 
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Figuur 8: ES-lassen, links in goede staat verkerend, rechts een enigszins versleten las; de rode 
kleur is er tijdens de schouw opgespoten 

 

  
 

  
Figuur 9: links een open las, rechts twee doorgelaste maar niet (goed) afgefreesde 
thermietlassen 
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Net als voor de open lassen en de ES lassen geldt dat de niet afgefreesde doorgelaste 

lassen vooral een bron van geluid zijn en slechts in mindere mate van trillingen.  

Geconstateerd is dat die lassen een gemiddelde dikte hebben van 16 mm en een hoogte 

(boven de spoorstaaf uit) van 1 mm.  Dit is als zodanig in het model gebracht. 

 

 

  
Figuur 10: geometriemeting van een wisselpunt, links een doorsnede, rechts een meting van de 
zakking van de wisselpunt ter hoogte van het overspringen van de wielband (het wisselpunt zakt 
om ruimte te maken voor het conische wielband) 
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Figuur 11: 3D scan van een wisselpunt in het kruiswissel van Goes 

De locatie van de oneffenheden wordt geschetst in Figuur 12.  Op voorhand was er een 

ontwerp van het wissel beschikbaar, geleverd door Movares.  Dit ontwerp is ter plekke 

gecontroleerd.  Daar kwam niet alleen uit dat er ook sprake is van open lassen en niet 

goed afgefreesde doorgelaste lassen, maar ook twee ES-lassen op een iets andere plek 

liggen.  Dat is in de figuur weergegeven met twee pijlen.  Op het ontstaan van trillingen 

heeft deze andere positie echter een zeer beperkt invloed. 

 

Zichtbaar is dat een trein die het kruiswissel in boogstand neemt zeer veel oneffenheden 

tegenkomt.  Maar ook in rechtstand is de situatie iets minder gunstig: naast twee 

wisselpunten (en één ES-las indien richting Roosendaal wordt gereden) worden ook twee 

open lassen gepasseerd.   

 



 

 

 

  

 

 

 

 

Blad:  20 van 26 

Rapportnummer:  LA.160502.R01 

   

Datum:  3 juli 2016 

 
Figuur 12: locatie van de oneffenheden; blauwe sterren zijn ES-lassen, rode punten de 
wisselpunten, grote gele punten de kruisstukken, kleine groene punten de doorgelaste lassen die 
niet vlak zijn, de kleine gele punten de open lassen; twee ES-lassen lagen op een iets andere 
plaats dan volgens ontwerp (verschuiving van donkerblauwe ster naar lichtblauwe) 

 

 

 
4.1.3 Bodemoverdracht 

De bodem heeft invloed op het ontstaan van trillingen en op de overdracht van trillingen. 

De rol van de bodem van Goes is uitgebreid onderzocht in 2010 en 2011 aan de hand 

van valproeven en sonderingen en is vastgelegd in een TNO rapport (ref [3]).  Dit heeft 

geleid tot een typering van de bodem zoals samengevat in Tabel 1 (overgenomen uit ref 

[3]).   

 

 
Tabel 1: beschrijving van de bodem onder het spoor en in de omgeving van het spoor; bron: TNO, 
ref [3] 

   Hoogte 

Conus 

waarde Dikte 

dynamische  

E-modulus Dichtheid 

Poisson 

verhouding 

   boven onder qc h Edyn  

Laag nr. Type grond [+ N.A.P.] [MPa] [m] [MN/m2] [kg/m3] [-] 

1 Klei droog 0.5 -0.3 1 0.8 18 1640 0.2 

2 Klei nat -0.3 -2.75 1 2.45 18 1640 0.49 

3 Zand nat -2.75 -11 2 8.25 36 1960 0.49 

4 Zand nat -11 - 8 - 144 1960 0.49 

 Beton      20000 2500 0.2 

 

De typering is gebruikt voor het opstellen van een numeriek model van de overdracht 

van trillingen door de bodem, op basis van de eindige elementen methode (“FEM”, Finite 
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Element Method).  Dit FEM model beschrijft hoe trillingen, veroorzaakt door wat ook, 

wordt afgezwakt tijdens voortplanting naar de omgeving.  Een voorbeeld hoe trillingen 

veroorzaakt door een klap op maaiveld zich voortplanten en afgezwakt worden op deze 

locatie in Goes wordt gedemonstreerd door Figuur 13.  De berekeningen van het FEM 

model zijn samengevat in dit soort “pulsresponsies”.  Deze pulsresponsies zijn op 

verzoek van de Gemeente Goes aan Level ter beschikking gesteld.  De pulsresponsies 

worden gecombineerd met de trillingsemissies die worden berekend met het trein-baan-

bodem model Travist tot een algehele numerieke berekening wat een rijdende trein aan 

trillingen veroorzaakt in de omgeving.  Voor verdere onderbouwing en uitleg over de 

pulsresponsies, en deze rekenmethode, wordt verwezen naar het TNO rapport. 

 

 
Figuur 13: binnenkomst van trillingen vanwege een klap op maaiveld op 40 meter afstand, bron: 

TNO (ref [3]). 
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4.2 Updated uitkomst van het numerieke model 

De resultaten van de drie onderzoeken zijn in het numerieke model verwerkt.  Dit leidde 

tot predicties van trillingsniveaus na aanpak van het kruiswissel en tot postdicties van de 

huidige situatie.  Bereiding in rechtstand van het huidige kruiswissel, met 80 km/uur, 

blijkt tot hogere niveaus te leiden dan bereiding in de boogstand met 40 km/uur.  

Onderstaande tabel toont de relatieve trillingsniveaus, voor woningen op verschillende 

afstanden (waarbij het opslingereffect van de vloer, zoals vastgesteld in 2010, in de 

berekening is meegenomen).  Door deze relatieve niveaus te combineren met de in 2010 

gemeten Vmax kan een voorspelling worden gedaan van het effect van een gekozen 

aanpak. 

 
Tabel 2: prognose van trillingsniveaus op grond van het geüpdate numerieke model, als factor 
waarmee Vmax in de woning verandert, ten opzichte van kruiswissel rechtstand 80 km/uur 

reductiefactor 

Vmax 
Geen wissel 

 

80 km/uur 

Enkelwissel 

rechtstand 

80 km/uur 

nieuw 

Kruiswissel 

rechtstand 

80 km/uur 

bestaand 

Kruiswissel 

boogstand 

40 km/uur 

bestaand 

 woningen op 20 meter 0,14 0,85 1 0,34 

woningen op 40 meter 0,20 0,67 1 0,61 

woningen op 60 meter 0,11 0,58 1 0,29 

 

De twee rechter rijen zijn in feite een postdictie van de huidige situatie.  Er zit een 

relatief glad spoor in maar wel de hausse aan oneffenheden in het spoor.   

Vervanging van het kruiswissel door een enkel wissel geeft enige verlichting, zeker vanaf 

40 meter.  De niveaus reduceren met gemiddeld 30%.  Het geheel verwijderen van het 

wissel reduceert het trillingsniveau echter pas werkelijk substantieel.  Een enkelwissel 

kan dus niet als gelijkwaardig aan geen wissel worden beschouwd. 

 

Een lage snelheid, van 40 km/uur, heeft volgens de berekening een sterker effect dan 

het verwijderen van discontinuïteiten.  Om dat nader te onderzoeken zijn nog 2 cases 

berekend: bereiden van een enkel wissel en een kruiswissel in rechtstand bij 40 km/uur 

in plaats van 80 km/uur. 

 
Tabel 3: prognose van trillingsniveaus bij lagere snelheid in rechtstand, als factor waarmee Vmax 
in de woning verandert, ten opzichte van kruiswissel rechtstand 80 km/uur 

reductiefactor 

Vmax 
Geen wissel 

 

80 km/uur 

Enkelwissel 

rechtstand 

40 km/uur 

nieuw 

Kruiswissel 

rechtstand 

40 km/uur 

nieuw 

Kruiswissel 

rechtstand 

80 km/uur 

bestaand 

 woningen op 20 meter 0,14 0,14 0,18 1 

woningen op 40 meter 0,20 0,19 0,28 1 

woningen op 60 meter 0,11 0,12 0,13 1 
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De conclusie uit bovenstaande tabel is dat pas als het enkelwissel in rechtstand met 40 

km/uur wordt bereden deze gelijkwaardig is aan geen wissel.  Het zou zelfs een 

kruiswissel mogen zijn, zij het dat het dan een nieuw kruiswissel moet zijn aangezien in 

de berekening is uitgegaan van een “schoon” wissel, dus met alleen de benodigde punt- 

en kruisstukken en ES-lassen, maar geen extra onvlakheid en extra discontinuïteiten. 

 

Wat betekent dit alles in absolute getallen, in voorspellingen van Vmax?  

In 2010 en 2011 zijn uitgebreide metingen verricht die met bovenstaande factoren 

kunnen worden vermenigvuldigd.  De dichtstbijzijnde woning is Willem Zelleweg 7.  Deze 

ligt ongeveer 20 meter van het spoor richting het oosten, en ongeveer 40 meter van het 

hart van het kruiswissel.  Voor dit adres pakken de scenario’s als volgt uit. 

 
Tabel 4: prognose Willem Zelleweg 7 

Vmax in de slaapkamer 

[-] 

Huidig 

kruiswissel 

Enkel wissel 

rechtstand 

80 km/uur 

Enkel wissel 

rechtstand 

40 km/uur 

Geen wissel 

 Willem Zelleweg 7 0,98 0,65 0,19 0,20 

 

 
4.3 Analyse loop van de goederentreinen 

ProRail heeft een overzicht geleverd van de doorloopwijze door het kruiswissel van 

goederen treinen die in 2015 naar het westen reden: 

Goederentreinen uit de richting Rsd bij doorkomst Goes in 2015.xlsx 

Het gaat hier om de vraag welke westwaartse goederentreinen naar het derde spoor 

worden gedwongen en daartoe het kruiswissel in boogstand nemen (waarna een klein 

stukje tegen het verkeer in wordt gereden, om daarna iets verderop via het volgende 

(overloop-)wissel , ter hoogte van de spoorwegovergang, het derde spoor te bereiken.  

Het zijn deze treinen die de vele oneffenheden van het kruiswissel meemaken: 

wisselpunten, kruisstukken, ES-lassen, open lassen, etc.  Zij doen dat echter met matige 

snelheid (40 km/uur).  Mogelijk zorgen de goederentreinen die rechtdoor mogen rijden, 

naar het westen of het oosten, voor meer trillingen omdat deze met 80 kunnen passeren. 

Goederentreinen uit de richting Rsd bij doorkomst Goes in 2015. 

Uit de data van ProRail blijkt dat de volgende treinnummers het leeuwendeel van de 

boogstandberijding voor hun rekening nemen, en dat deze treinnummers dat ook vrij 

consequent altijd doen. Een 1-op-1 match dus. 

- alle nummers van vervoerder A 

- 61071 van vervoerder B 

- 61072 van vervoerder B 

- 61073 van vervoerder B 

- 61074 van vervoerder B 

Tijdens de uitgebreide en langdurige metingen van 2011 (zie ref [4]), waarin o.a. 

gevarieerd is in toegestane snelheid, zijn er 25 goederentreinen die voor de 50% hoogste 
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trillingsniveaus4 zorgen.  Op 3 na zijn dat, gezien de treinnummers/vervoerders en 

gezien de gemeten treinsnelheid, allen treinen die het kruiswissel in rechtstand passeren 

(met een snelheid van gemiddeld 70 km/uur).  Het overgrote deel hiervan rijdt daarbij 

waarschijnlijk in oostelijke richting. 

De drie treinen die wel door de boogstand gaan, gezien treinnummer en snelheid en 

richting, staan op nr 18, 19 en 22.  

Op nr 2 staat overigens een trein met een treinnummer die normaal gesproken ook door 

de boogstand zou gaan.  Van deze trein is echter geen snelheid vastgesteld (wat bij 

ongeveer 5% van de treinen gebeurde).  Wel is vastgesteld dat het gaat om een 

opmerkelijk korte en onbeladen trein.   Mogelijk reed deze (met hoge snelheid) door de 

rechtstand.   

Tot slot is het nuttig te melden dat de gemiddelde snelheid van de top 8  slechts 60 

km/uur bedraagt.  De aslasten variëren in die top 8. 

 
 

                                           
4 Het hoogst gemeten niveau op het referentiepunt aan een pand tegenover het 

kruiswissel bedroeg 0,346, de 25ste trein zorgde voor 0,175.  N.B.: dat dit lagere waardes 

zijn dan het gemeten niveau op de Willem Zelleweg 7 (0,98), die een vergelijkbare 

afstand tot het wissel heeft, komt omdat het referentiepunt niet een vloer betreft maar 

een fundering. 
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5 Conclusies en aanbevelingen 

Zowel de numerieke modellering als de nadere beschouwing van de trillingsmetingen van 

2011 leren dat de hoogste trillingen worden veroorzaakt door goederentreinen die het 

kruiswissel in rechtstand passeren, met 80 km/uur.  De boogstand, met al z’n 

oneffenheden, is minder belangrijk omdat de geringere snelheid (40 km/uur) een 

belangrijker factor blijkt.  

Verplaatsing van het sein, wat mogelijk maakt dat er geen goederentreinen meer naar 

het derde spoor hoeven te gaan en alle goederentreinen in het vervolg in rechtstand 

kunnen passeren, zal dus eerder leiden tot meer trillingen dan tot minder. 

Vervanging van het kruiswissel door het enkelwissel zal het trillingsniveau reduceren, 

met ongeveer 30%.   

Vervanging door een enkelwissel is echter geen gelijkwaardig alternatief aan een 

verplaatst wissel (cq “geen wissel”).  Die maatregel reduceert het trillingsniveau namelijk 

met tenminste een factor 5. 
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