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Overlast	  van	  geluid	  is	  erg	  storend,	  vooral	  als	  het	  voorkomt	  in	  woon-‐	  en	  leefgebieden	  van	  mensen.	  
BRU-‐OV	  Regiotram	  is	  zich	  hier	  terdege	  van	  bewust	  en	  zet	  zich	  vol	  in	  om	  de	  geluidsproblemen	  in	  de	  
Olivettiboog	  bij	  Nieuwegein	  snel	  en	  goed	  op	  te	  lossen.	  Lastig	  daarbij	  is	  dat	  het	  onderzoeken	  van	  
geluidproblemen	  en	  het	  testen	  van	  mogelijke	  oplossingen	  in	  de	  railwereld	  veel	  tijd	  kosten.	  Dit	  komt	  
omdat	  methoden	  en	  onderdelen	  niet	  ‘op	  de	  plank’	  liggen	  maar	  op	  maat	  gemaakt	  worden.	  Bovendien	  
is	  hier	  specifieke	  kennis	  en	  ervaring	  gewenst	  en	  ook	  dat	  is	  niet	  altijd	  -‐	  en	  zeker	  niet	  in	  de	  zomerperiode	  
-‐	  per	  direct	  beschikbaar.	  	  
	  
Oorzaak	  
Volgens	  de	  omwonenden	  maakt	  circa	  10%	  van	  de	  trams	  meer	  geluid	  dan	  wenselijk.	  De	  exacte	  oorzaak	  
van	  het	  piepende	  geluid	  in	  de	  Olivettiboog	  is	  op	  dit	  moment	  onduidelijk.	  Daarnaast	  bestaat	  er	  geen	  
geluidsnormering	  die	  op	  deze	  specifieke	  situatie	  van	  toepassing	  is.	  Diverse	  opties	  zijn	  (of	  worden)	  
getest	  om	  oorzaken	  uit	  te	  sluiten	  dan	  wel	  bevestigd	  te	  krijgen.	  	  
	  
Algemeen	  
Door	  de	  starre	  verbinding	  moeten	  de	  twee	  wielen	  in	  de	  bocht	  een	  verschillende	  afstand	  afleggen.	  
Daarbij	  treedt	  er	  altijd	  iets	  van	  een	  piepend	  geluid	  op.	  Normaal	  gesproken	  is	  dat	  geluid	  in	  een	  
‘betonnen’	  bocht	  minder	  dan	  in	  een	  ‘vrijliggende’	  bocht.	  Dit	  komt	  omdat	  beton	  meer	  massa	  heeft	  en	  
daardoor	  de	  trillingen	  beter	  kan	  opvangen.	  Maar	  áls	  er	  eenmaal	  geluid	  ontstaat,	  kan	  het	  geluid	  
weerkaatsen	  op	  het	  harde	  oppervlak	  (hetgeen	  de	  beleving	  van	  geluid	  harder	  maakt).	  	  
	  
Het	  probleem	  met	  het	  piepende	  geluid	  is	  dan	  ook	  geen	  zaak	  van	  de	  Olivettiboog	  alleen.	  Ook	  in	  Utrecht	  
wordt	  overlast	  ervaren.	  Daarnaast	  hebben	  ook	  andere	  trambedrijven	  in	  Nederland	  (RET,	  GVB	  en	  HTM)	  
te	  kampen	  met	  dergelijke	  problemen.	  De	  beheerders	  van	  de	  vier	  tramsystemen	  werken	  momenteel	  
nauw	  samen	  om	  de	  problemen	  te	  onderzoeken	  en	  op	  een	  (voor	  belanghebbenden)	  aanvaardbaar	  
niveau	  te	  brengen.	  	  	  
	  
Acties	  
Sinds	  we	  klachten	  krijgen	  van	  omwonenden	  zijn	  achtereenvolgens	  de	  volgende	  stappen	  gezet:	  

• er	  is	  gecontroleerd	  of	  de	  wielflenssmering	  werkt	  (en	  dit	  is	  zo);	  
• er	  is	  gecontroleerd	  of	  er	  daadwerkelijk	  smeermiddel	  aan	  de	  binnenkant	  van	  de	  spoorstaaf	  zit	  

(dit	  is	  zo);	  
• er	  is	  in	  twee	  verschillende	  sessies	  gemeten	  hoeveel	  geluid	  de	  trams	  daadwerkelijk	  maken,	  

beide	  keren	  in	  relatie	  tot	  het	  smeersysteem	  en	  de	  snelheid.	  Dat	  verband	  blijkt	  erg	  zwak.	  Ook	  
werd	  het	  	  geluidniveau	  tijdens	  beide	  onderzoeken	  niet	  als	  hinderlijk	  ervaren	  (ook	  niet	  door	  de	  
bewoners	  zelf).	  Het	  onderzoeksrapport	  is	  in	  de	  maak	  en	  wordt	  binnenkort	  verwacht;	  

• er	  wordt	  nu	  een	  meetopstelling	  voorbereid	  waardoor	  er	  gedurende	  een	  maand	  lang	  (tijd	  die	  
nodig	  is	  om	  voldoende	  gegevens	  te	  verzamelen	  op	  verschillende	  tijdstippen	  en	  
omstandigheden	  )	  gemeten	  kan	  worden.	  Ook	  de	  voorbereiding	  neemt	  tijd:	  er	  moeten	  
onderdelen	  gekocht	  worden,	  die	  worden	  nu	  samengebouwd	  en	  geplaatst	  waarna	  de	  meting	  
van	  start	  kan	  gaan;	  
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• in	  opdracht	  van	  BRU-‐OV	  Regiotram	  onderzoekt	  de	  leverancier	  van	  het	  wielflenssmeersysteem	  
of	  een	  dikker	  vet	  kan	  worden	  toegepast.	  Wellicht	  dat	  met	  het	  warme	  weer	  het	  dikkere	  vet	  
beter	  aan	  de	  rails	  blijft	  ‘plakken’	  (waardoor	  een	  betere	  smering	  optreedt).	  Dit	  wordt	  volgende	  
week	  getest.	  Als	  het	  werkt,	  wordt	  direct	  de	  hele	  vloot	  van	  dit	  dikkere	  vet	  voorzien.	  	  

	  
Betonnen	  baan	  
Omwonenden	  lijken	  de	  betonnen	  baan	  aan	  te	  wijzen	  als	  oorzaak	  van	  de	  problemen.	  Dat	  is	  echter	  
helemaal	  niet	  bewezen.	  Het	  zomaar	  opbreken	  van	  de	  betonnen	  baan	  is	  geen	  optie	  zolang	  de	  oorzaak	  
onbekend	  is.	  Het	  is	  namelijk	  helemaal	  niet	  duidelijk	  of	  het	  vervangen	  van	  de	  betonnen	  baan	  wel	  
garantie	  geeft	  op	  geluidreductie.	  Bovendien	  kent	  die	  oplossing	  een	  lange	  doorlooptijd	  en	  zou	  opnieuw	  
zorgen	  voor	  een	  (lange)	  buitendienststelling.	  BRU	  verwacht	  dat	  er	  met	  minder	  ingrijpende	  middelen	  
eveneens	  aanzienlijke	  verbeteringen	  mogelijk	  zijn.	  	  
	  
BRU	  koos	  voor	  een	  betonnen	  baan	  omdat	  een	  baan	  in	  beton	  niet	  verzakt	  of	  verschuift.	  De	  rails	  hoeven	  
dus	  niet	  periodiek	  ‘in	  model’	  gebracht	  te	  worden	  door	  een	  (lawaaierige)	  stopmachine.	  Ook	  is	  de	  
levensduur	  van	  de	  constructie	  langer.	  Dit	  alles	  scheelt	  aanzienlijk	  in	  onderhoudskosten	  en	  	  
geluidsoverlast	  in	  de	  nacht.	  	  
	  
Visie	  BRU-‐OV	  Regiotram	  
BRU	  zet	  zich	  nu	  in	  om	  een	  passende	  (op	  maat)	  onderzoeksmethode	  te	  ontwikkelen	  en	  –	  gedurende	  
een	  langere	  periode	  -‐	  uit	  te	  voeren.	  Afhankelijk	  van	  de	  resultaten	  zullen	  we	  maatregelen	  treffen	  om	  
verbeteringen	  tot	  stand	  te	  brengen.	  In	  de	  tussentijd	  worden	  er	  (blijvend)	  tests	  gedaan	  met	  
verschillende	  soorten	  vet,	  variëren	  met	  rijstijlen	  en	  rijsnelheden	  en	  wordt	  onderzocht	  in	  welke	  mate	  
de	  weersomstandigheden	  invloed	  hebben.	  	  	  
	  
Communicatie	  
De	  brief	  van	  bewoners	  (inclusief	  een	  lijst	  met	  handtekeningen)	  is	  gericht	  aan	  het	  bestuur	  en	  is	  intussen	  
formeel	  in	  behandeling	  genomen.	  In	  de	  tussentijd	  communiceren	  we	  met	  bewoners	  en	  
belanghebbenden	  via	  brieven,	  telefonische	  en	  persoonlijke	  gesprekken	  en	  updates	  op	  
www.regiotramutrecht.nl	  en	  via	  de	  media.	  	  	  	  
	  
En	  verder:	  

• alle	  klachten	  worden	  gehoord,	  verwerkt	  en	  geregistreerd;	  
• de	  gemeente	  Nieuwegein	  is	  actief	  geïnformeerd	  over	  de	  problematiek	  en	  de	  stappen	  die	  we	  

zetten	  om	  de	  problemen	  te	  verhelpen.	  	  
	  
	  
	  


