
Locatie  
Erasmus Expo- en Congrescentrum (M-gebouw) 
Burgemeester Oudlaan 50, Rotterdam  
 
Prijs 
De kosten bedragen € 450,--, inclusief materiaal, lunch en 
afsluitende borrel. BTW is niet verschuldigd. 
 
Inschrijving 
Inschrijven voor deze studiedag bij voorkeur uiterlijk 29 maart. 
U kunt dit doen door bijgaande brief ingevuld te verzenden, of 
te faxen naar 010-408 9188. U kunt ook per e-mail inschrijven: 
lucas@frg.eur.nl. Uw inschrijving wordt zo spoedig mogelijk 
bevestigd. Bij deze bevestiging ontvangt u een factuur, met alle 
benodigde betaalgegevens.  
 
Studiemateriaal 
Het studiemateriaal wordt u bij aanvang van de studiedag 
uitgereikt. U kunt het studiemateriaal ook afzonderlijk 
bestellen. Voor € 220,-- wordt het materiaal op uw kantooradres 
bezorgd. 
 
Annulering 
In geval van annulering dient hiervan schriftelijk bericht 
gegeven te geworden aan het Instituut voor Milieuschade. Bij 
annulering tussen vier en twee weken voor de dag van de 
studiedag wordt € 45,-- aan administratiekosten in rekening 
gebracht. Het Instituut voor Milieuschade zal het volledige 
cursusgeld in rekening brengen bij annulering binnen twee 
weken voor de dag van het symposium.  
 
Plaatsvervanger 
Bij verhindering kan een plaatsvervanger aangewezen worden 
om de studiedag bij te wonen. Dit dient vooraf bij het Instituut 
voor Milieuschade te worden gemeld.  
 
Permanente opleiding 
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Studiedag       
 

 
 
Trillingshinder 
laagfrequent geluid, trillingen, verkeersdrempels, aansprakelijkheid 
 
woensdag 10 april 2002, 9:00 tot 17:30 uur 
Rotterdam 
 
 
Het Instituut voor Milieuschade organiseert deze studiedag in 
samenwerking met: 
 

 
TNO, Nederlandse Organisatie voor toegepast 
natuurwetenschappelijk onderzoek te Delft. 
 
 
 
KOAC•WMD, Instituut voor Materiaal en 
Wegbouwkundig onderzoek B.V. te Apeldoorn 

Instituut voor Milieuschade 
Erasmus Universiteit 

Rotterdam 
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Het Thema 
 
In toenemende mate worden wij in ons land geconfronteerd met de 
gevolgen van trillingen, veroorzaakt door verkeer en industrie, of door 
aanleg van grote infrastructurele werken (geboorde tunnels) en het 
weg- en treinverkeer dat daarvan gebruik maakt, en in de toekomst 
nog gebruik van zal maken. Aan het fenomeen ‘trillingshinder’ werd 
in 1999 in Rotterdam een succesvolle studiedag gewijd; dit jaar wordt 
ingegaan op de problematiek van laagfrequent geluid, in de 
volksmond bekend als een ‘gerommel’, de effecten daarvan, 
normering, en maatregelen ter voorkoming van schadelijke gevolgen. 
Daarnaast wordt een update gegeven van de problematiek van 
verkeersdrempels en van aansprakelijkheidsvragen die zich bij 
trillingen voordoen. 
 

Op dit moment bestaat geen normering voor laagfrequent geluid; de 
vaststelling van de risiconorm (5% risico?) en de wijze waarop 
daarmee omgegaan moet worden (‘best guess’ volgen?) is nog een 
onzekere materie. De klachten die kunnen ontstaan als gevolg van 
dergelijke trillingen zijn nog niet goed in kaart gebracht; in hoever 
treedt gewenning op? 
 

Er is een nieuwe SBR-richtlijn Trillingen op komst. Welke 
verwachtingen bestaan daarover, en hoe zal de relatie zijn met 
enerzijds het Bouwbesluit en anderzijds de Wet Geluidhinder? 
Bij verkeersdrempels wordt nog steeds gezocht naar oplossingen om 
trillingsschade te voorkomen; in verscheidene regio’s zijn proeven 
gedaan (Noord-Holland, Tilburg) die om evaluatie vragen. Een 
nieuwe CROW-publicatie is in voorbereiding.  
 

Aansprakelijkheid voor trillingsschade en hinder en mogelijkheden 
van verzekeringsdekking vragen ook aandacht. Daarbij is van belang 
het strengere regime van aansprakelijkheid voor het scheppen van 
gevaarssituaties, zoals dat in de rechtspraak vorm krijgt. De 
vaststelling van het oorzakelijk verband heeft de laatste twee jaar 
stormachtige ontwikkelingen doorgemaakt, waarbij steeds vaker de 
bewijslast door de rechter omgekeerd wordt, en bij de aannemer, 
ontwerper of wegbeheerder gelegd wordt.  
 

Met deze Studiedag is beoogd om technische deskundigen uit 
verschillende disciplines, beleidsambtenaren en juristen in gesprek te 
brengen over deze ontwikkelingen op het gebied van trillingshinder. 

Het Programma 
 
Inleiding door de Voorzitter  
Prof. ir. J. Cauberg, TU Delft / Cauberg-Huijgen Raadgevend 
Ingenieurs 
 
1. Laagfrequent geluid en normering 

• Toetsing van klachten: ing. P. Sloven, DCMR Milieudienst 
Rijnmond  

• Gebruik van tunnels: drs. A. Koopman, TNO Bouw  
• Review: prof. ir. J. Cauberg, TU Delft / Cauberg-Huijgen 

Raadgevend Ingenieurs 
 

2. Verkeerstrillingen 
• Voor- en nadelen van verkeersdrempels: G.E. Westera, 

KOAC•WMD 
• Klachtenafhandeling Haarlem: ing. W. Gerritsen, 

KOAC•WMD 
 
3. Normeringen trillingen 

• Voorspellen en risiconorm: dr. ir. P.H. Waarts, TNO Bouw   
• SBR-richtlijnen: C. Ostendorf, Cauberg-Huijgen 

Raadgevend Ingenieurs 
• Review: prof. ir. J. Cauberg, TU Delft / Cauberg-Huijgen 

Raadgevend Ingenieurs 
 
4. Aansprakelijkheid voor trillingshinder 

• Aansprakelijkheid voor trillingen: mr. W. Heemskerk, 
advocaat en partner Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn 

• Oorzaak en gevolg, causaliteit en schade: 
Prof  mr. J.M. van Dunné, Erasmus Universiteit Rotterdam, 
Instituut voor Milieuschade 

 
Met discussie na elk onderdeel, en algemene discussie tot slot. 
 
 


