
28 sept 2017 bij Railcenter, Amersfoort: 

De Zweedse Meettrein als centraal middelpunt van innovaties?!

InnoRail Netwerkdag 

InnoRail – Het netwerk voor spoor assetmanagement innovatie

Ing. Bas van Duijn



12.00 Inlooplunch

13.00 Welkom en kennismaking door ing. Bas van Duijn

13.10 Introductie R&D programma Bronaanpak Spoorverzakkingen en 

spoortrillingen door MSc PhD Arjen Zoeteman, ProRail

13.30 Duurzaam Spoor op het spoor: het wetenschappelijk onderzoek door MSc 

PhD Michaël Steenbergen, TU Delft

14.20 Strak spoor: tussen wetenschap en praktijk door MSc Joris van Ruijven, 

Deltares

14.55 Pauze: koffie en/of thee

15.00 Track stiffness measurements and applications door onze Zweedse collega

MSc PhD Eric Berggren, EBER Dynamics

15.30 Rondleiding Zweedse meettrein in tweetal groepjes (allen aanwezig 

rondom de meettrein) door gastheer Hidde Romeijn

16.30/16.45 Gezamenlijke evaluatie bezoek Meettrein

17.00 Afronding en netwerkborrel
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Programma 

InnoRail – Het netwerk voor spoor assetmanagement innovatie



Spoortrillingen en verzakkingen

Begrijpen en beheersen bij de bron

~~~ special: Dynamische stijfheidsmetingen NL ~~~

INNORAIL sept 2017

Arjen Zoeteman

Impact?
Impact?
Impact?
Impact?

OORZAAK maal GEVOLG = KANS!



Overzicht

Doel:

begrip van het ProRail innovatieprogramma en de dynamische 

stijfheidsmetingen 2017, feedback en laten groeien van deze kans

Opbouw:

1.Introductie: het innovatiethema: 

Bronaanpak Spoorverzakkingen en Trillingen

2.Waarom verkennen van dynamische stijfheid?

3.Introductie verdiepende presentaties 

TUD, Deltares, EBERDYNAMICS, demo Infranord. 4



Kennisdeling Trillingen 5

RECAP



Trillingen en Verzakkingen

1.Omgevingshinder door trillingen

2.Hoge onderhoudskosten en spoorhinder

3.Diverse oorzaken, gezamenlijke bronoorzaken

Noodzaak om te begrijpen, te leren, te verbeteren…

Er is meer energie en er zijn meer doorbraken nodig in onze 

‘kern assets’ zoals baanlichaam en voor bronbeheersing
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Innovatiethema 
Spoorzakkingen en trillingen

•Begrijpen

•Te stellen Dynamische Eisen aan baanlichaam en 

overgangsconstructies

•Hoe te toetsen

•Beheersen

•In kaart brengen huidige status in NL

•Hoe te verbeteren

Onderzoeksvragen
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Bieden comfort

Goede Dynamische

Overgangen Baanlichaam

Kunstwerken

Voldoende stijve

baanlichamen

Inpassen omgeving

Goede demping spoortrilling

Voorkomen trillingsemmissie

Gestart in opdracht van de

Research and Technology Board ProRail

Vanuit de ProRail innovatieagenda 2015-2017, 

MJPD / Omgevingshinder

RECAP



“It’s the dynamics, stupid!”
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time 

static axle load 

low-frequency dynamic axle load 

high-frequency dynamic axle load 

axle load 

RECAP



Theorie: Hoe ontstaan zettingen & trillingen
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Bedenk hierbij:

• Verplaatsing trilling vanaf baanlichaam – woning op verschillende 

manieren te meten. Relatief goed bekend.

• Verplaatsing baan – baanlichaam is onbekend, en hier geeft de 

Zweedse trein ons een unieke kans.

M. Steenbergen

RECAP



Nog een stukje theorie:

Opbouw spoor en baanlichaam
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Aanpak innovatiethema

• Eerste inzet en aandacht op bronaanpak

• Verkenning mogelijkheden aan voertuigzijde

• Indicatie effectiviteit maatregelen opleveren

• Verminderen van statische en dynamische krachten

• Verkenning infrazijde

• Herkennen zwakke plekken spoor en baanlichaam in 

relatie tot ondergrond en spoortrillingen

• Verbetermogelijkheden identificeren

• Modellen, ontwerpnormen en indicatie effectiviteit 

maatregelen opleveren
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Werkstromen
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Enkele onderzoeksprojecten 
hiervoor, nu en straks

• Inzicht Laagfrequente Trillingen / Wielkwaliteiten

• QuoVadis RMS Laag

• ‘<20 Hz project’ Zaltbommel

• Spoorligging / korte-golf geometrie

• Innovatieve draaistellen goederenmaterieel (?)

• Predictief modelleren zettingen, dynamische modellen, ‘frequency based’ 

o.a. hier benutten RSMV

• Transitiepaden van trillingen in kaart brengen

• Sensoring from space (‘INSAR near-realtime’)

• Smart sensoring (?)

• Overgangsconstructies

• Bio-aanpak/wortelsystemen Wageningen

• Pilots constructiemaatregelen
- bijv spoorligging, undersleeperpads en nieuwe transitiezones

>> balans Fundamenteel / Toegepast / Testen en leren 13



14During average & improved track positions

New use of Atlas sensors Acceleration sensors in embankment



RailRadar: Sensing settlements from Space

Early Warning Tooling Kit

Slide vanuit presentatie voor Delft Space Institute



Het meerjarig project ‘Dynamische
stijfheid als thermometer voor het spoor’

• Een nieuwe indicator om zwakke plekken te vinden

• Om spoor, baanlichaam en ondergrond te toetsen op 

weerbaarheid tegen dynamische treinbelastingen

Wordt vervolgd

>> o.a. TU Delft

Historische

inspanning

Trafikverket <<



Rolling Stiffness Measurement Vehicle
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Measurement speed: < 50 km/h

Dynamic load: < 50 Hz, < 60 kN

Static axle load: 180 kN



I.s.m. TU Delft, TNO, Deltares

Civiele Techniek/ Grondmechanica 18

•Continue stijfheidsbeeld van baanlichaam

1. Relatieve verschillen / continu beeld probleemlokaties

2. Resonantiefrequenties identificeren

3. Data stijfheid onderbouw beschikbaar t.b.v. verder onderzoek (open 

source)

• Mogelijkheid om stijfheid en trillingsmodellen te updaten

• Leren over effect specifieke frequenties, ondergrond i.r.t spoor en 

materieel

• Verder ontwikkelen  ontwerpnormen

• Modelleren (en beproeven) van effectieve maatregelen

Meten van dynamische stijfheid
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It’s the combined data, …

•Combinatie van: 

•Locatie

•Geo radar

•Beeld

•Onderbouw

•Grondopbouw

•Stijfheid

•faseverschil



Baanlichaam: en er zijn meer issues..

• Transities naar kunstwerken

• Faciliteren meer treinen, aslasten

• Minder onderhoudstijd

• Klimaatadaptatie / droogte, hevige regenval

Stelling:

Het (is) (ge)start met hernieuwde aandacht voor het begrijpen en

modelleren van ons spoorsysteem; van trein tot ondergrond
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OORZAAK maal GEVOLG = KANS!


