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Publiekssamenvatting 

Geluidmonitor 2015 
Meetprogramma RIVM 2015-2016 
 
Dit onderzoek beschrijft geluidmetingen langs rijks- en spoorwegen uit 
2015 en vergelijkt meetuitkomsten van 2014 met de hoeveelheid geluid 
die de weg- en spoorbeheerder voor dat jaar hebben berekend.  
 
Langs rijkswegen bleek het geluidniveau in 2014 bij metingen op 45 
locaties gemiddeld 1,8 decibel hoger te liggen dan de berekende 
waarde. Langs het spoor, waar eveneens op 45 locaties is gemeten, was 
er in dat jaar, gemiddeld over alle meetpunten, geen significant verschil. 
Afhankelijk van de meetlocatie kunnen grotere of kleinere afwijkingen 
optreden. 
 
De berekeningen en metingen zijn uitgevoerd in het kader van de Wet 
milieubeheer. De weg- en spoorbeheerder, Rijkswaterstaat en ProRail, 
tonen via berekening aan in hoeverre het jaargemiddelde geluid onder 
een wettelijke grenswaarde blijft. De berekeningen moeten volgens de 
wet vervolgens gevalideerd worden met een steekproef van metingen.  
 
De precieze analyse van de gemeten verschillen is geen onderdeel van 
dit onderzoek.  Het is aannemelijk dat de hogere gemeten niveaus langs 
rijkswegen onder meer veroorzaakt worden doordat de wettelijk 
voorgeschreven rekenmethode uitgaat van stille banden op een droog 
wegdek. De huidige praktijkomstandigheden zijn gemiddeld ongunstiger. 
Daarnaast draagt de variatie in akoestische kwaliteit van het wegdek bij 
aan de verschillen. Het gemeten geluid van het spoormaterieel blijkt 
overwegend overeen te komen met de standaard rekenmethoden. 
 
Het onderzoek geeft ook de meetresultaten uit 2015 weer, die zowel 
langs de weg als het spoor gemiddeld geen verandering laten zien ten 
opzichte van de metingen van 2014. De metingen in 2015 komen per 
locatie goed overeen met 2014.  De meetresultaten uit 2015 zullen in 
een vervolgrapportage worden vergeleken met rekenresultaten van 
2015, die in de tweede helft van 2016 door de weg- en spoorbeheerder 
gepubliceerd zullen worden. 
 
Kernwoorden: geluid, metingen, geluidproductie, validatie 
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Synopsis 

Noise monitor 2015 
Validation of motorway and railway noise 
 
This study contains results of noise measurements along motorways and 
railways from 2015 and compares measurement results of 2014 with 
calculated noise levels as specified by the road and railway administrator 
for that year. 
 
Along motorways, the noise level of measurements at 45 locations in 
2014, showed on average 1,8 decibels higher than the calculated value. 
Along the railway, were also at 45 measurement sites, on average there 
was no significant difference over all the measurement sites. Depending 
on the measuring sites larger or smaller differences can occur. 
 
The calculations and measurements are executed in the framework of 
the Environmental Management Act. The road- and railway 
administrators, Rijkswaterstaat and ProRail, show by calculation that the 
annual amount of noise stays below a statutory threshold. The 
calculations are to be validated with independent sample measurements. 
  
The exact analysis of the measured differences is not a part of this 
research. It is likely that the higher levels measured along motorways is 
caused by, amongst other things, because the legally prescribed 
calculation is based on quiet tyres on a dry road surface. The current 
circumstances in practice on average are less favourable. In addition, 
variations of the acoustic quality of the road surfaces add to local 
differences. The measured noise production caused by railway stock 
mainly agrees with the standard calculation methods. 
 
The research also reports the measurement results from 2015, which 
both for motorways and railways on average showed no clear change 
from the 2014 measurements. The measurements in 2015 per location 
match well with those taken in 2014. The results of 2015 will later be 
compared with calculation results of the road- and railway administrator 
for 2015, to be published  in the second half of 2016. 
 
Keywords:noise, measurements, noise production, validation 
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Samenvatting 

Kader 
In 2012 is de geluidwetgeving ingevoerd voor het rijkswegen- en het 
(hoofd)spoorwegennet in Nederland met geluidproductieplafonds (GPP’s) 
op referentiepunten aan weerszijden gelegen langs de rijksweg en het 
spoor. De jaarlijkse geluidproductie (Lden in dB) op de referentiepunten 
dient onder een wettelijk plafond te blijven. Deze wordt jaarlijks door de 
weg- en spoorbeheerder berekend over het voorafgaande jaar. De Wet 
Milieubeheer bepaalt voorts dat een meetprogramma wordt uitgevoerd 
met een steeksproefsgewijze validatie van de berekende geluidproductie 
en onderliggende rekenmethode. Dit meetprogramma wordt sinds 2012 
in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu uitgevoerd 
door het RIVM. 
 
Onderzoek 
Het meetprogramma is gericht op validatie in technisch-
wetenschappelijke zin en niet in juridische zin. De laatstgenoemde taak 
is voorbehouden aan de Inspectie Leefomgeving en Transport.  
 
Dit rapport beperkt zich tot de signalering van afwijkingen tussen de 
meet- en rekenresultaten en doet geen aanbevelingen of voorstellen ten 
aanzien van eventuele wijzigingen in rekenmethoden. Dit laatste 
onderdeel vindt plaats in het algemene beheer van de rekenmodellen 
voor geluid van wegverkeer, railverkeer en industrie, zoals die in brede 
praktijk worden toegepast in akoestische onderzoeken. 
 
Het meetprogramma omvat een jaarlijkse steekproef waarbij op een 
aantal GPP-punten de geluidproductie met een meting wordt 
vastgesteld. Het rapport geeft de gemeten geluidproductie uit 2015, op 
een steekproef van 38 locaties langs rijkswegen en 40 locaties langs 
spoorwegen. Verder is de gemeten geluidproductie uit de steekproef van 
2014, 45 locaties langs rijkswegen en 45 locaties langs spoorwegen, 
vergeleken met de waarde uit de nalevingsrapportage van de weg- en 
spoorbeheerder over 2014.  
 
In 2015 zijn op drie spoorlocaties metingen verricht van geluidemissies 
van het materieel. Voor wegverkeer is in 2016 gestart met soortgelijke 
metingen naar de geluidemissies van lichte en zware voertuigen. Het 
doel van deze metingen is de actualiteit van de geluidemissie gegevens 
uit de rekenmethode te toetsen en tevens de effectiviteit van het 
(Europese) bronbeleid over meerdere jaren te monitoren. 
 
Het onderzoek heeft de volgende resultaten opgeleverd:  
 
Resultaten wegverkeer 
Meetprogramma Geluidproductie Rijkswegen 
Langs rijkswegen bedroeg het gemiddelde verschil tussen de gemeten 
en berekende geluidproductie voor het jaar 2014 op een steekproef van 
45 meetlocaties 1,8 ± 0,8 dB (hoger gemeten). De verschillen op de 
meetlocaties variëren van -3 tot +6 dB. Op 17 locaties is een verschil 
van 3 dB of meer gemeten. Het resultaat voor 2014 is vergelijkbaar met 
2013 (2,4 ± 1,1 dB op 23 meetlocaties). Een analyse waardoor deze 
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verschillen veroorzaakt worden valt buiten de scope van dit onderzoek. 
De belangrijkste factoren voor de discrepanties tussen meet- en 
rekenuitkomsten langs rijkswegen zijn waarschijnlijk: 

• de wettelijke aftrek art. 5.11, vooruitlopend op stiller verkeer 
• de meteorologische invloed van neerslag en temperatuur  
• lokale variaties in de geluidkwaliteit van de weg.  

 
De meetresultaten per locatie in de verschillende jaren komen goed 
overeen.  
De gemiddelde geluidproductie op de punten uit de steekproef van 2015 
die ook opgenomen waren in 2014 is toegenomen, maar niet significant 
(0,3 ±0,3 dB). Dat betekent dat, daar waar in 2014 beduidend hogere 
niveaus gemeten zijn ten opzichte van de berekeningen, in 2015 
wederom vergelijkbare hoge niveaus gemeten zijn. 
 
Evenals in 2015 zijn op rijkswegen vanaf maart 2016 bij de bezoekritten 
aan de meetlocaties rijdend geluidmetingen onder het voertuig verricht. 
Deze metingen bieden een indicatie van de aanwezige geluidreductie 
van de (D)ZOAB wegen ten opzichte van een DAB (referentie-) wegdek. 
Er wordt daarbij gekeken hoe de meetuitkomsten zich verhouden met 
de gemiddelde waarde over de technische levensduur van de weg 
volgens de rekenmethode (RMV2012). In 2015 is er van maart tot en 
met mei gemeten. In 2016 zullen de metingen langer worden voortgezet 
en worden de resultaten opgenomen in de vervolgrapportage van dit 
meetprogramma (Geluidmonitor 2016), voorzien in juli 2017. 
 
Monitoring voertuig-geluidemissies 
Op de berekende geluidproductie van wegverkeer wordt, vanuit de 
verwachting dat de gemiddelde geluidemissie per voertuig de komende 
jaren met enkele dB zal afnemen, volgens art. 5.11 van de RMV een 
aftrek toegepast. Om de ontwikkeling van de geluidemissie per voertuig 
te monitoren zijn in april 2016 in samenwerking met de provincie 
Gelderland langs de N301, de N302 en de N309 geluidniveaus per 
voertuig gemeten. De metingen zijn het vervolg op de metingen die het 
RIVM in de periode 2004-2014[RIVM2015] heeft verricht langs de N256 
in de Provincie Zeeland en zullen twee maal per jaar plaatsvinden. 
 
Resultaten spoorverkeer 
Meetprogramma Geluidproductie Spoorwegen 
Langs spoorwegen bedroeg het gemiddelde verschil in 2014 tussen de 
gemeten en berekende geluidproductie, op een steekproef van 46 
meetlocaties: 0,5 ± 0,6 dB (hoger gemeten). Op 8 locaties is een 
verschil van 3 dB of meer gemeten. Het resultaat in 2014 is 
vergelijkbaar met 2013 (0,5 ± 0,8 dB hoger gemeten). Voor beide jaren 
geldt dat er geen significant verschil tussen meet- en rekenuitkomsten is 
gevonden gemiddeld over alle meetpunten.  
 
Voor de locaties waar een verschil van meer dan 3 dB is gemeten is 
geen duidelijke generieke oorzaak van de verschillen aan te geven. De 
verdere ontwikkeling van de geluidproductie op deze locaties blijft 
onderdeel van dit meetprogramma. De gemiddelde gemeten 
geluidproductie op de punten, gemeten op de steekproef van 2015 ten 
opzichte van die uit 2014, is niet aantoonbaar veranderd (0 ±0,5 dB).  
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Validatie geluidemissies spoormaterieel 
In 2015 zijn geluidemissies van treinen gemeten bij Delft, Westervoort 
en Markelo en vergeleken met de rekenmethode. Bij de uitwerking van 
soortgelijke metingen in 2013 bij Hulten, Geffen en Esch zijn de 
resultaten van een aantal treincategorieën niet correct gerapporteerd 
(Geluidmonitor 2014, RIVM 2015). Deze rapportage bevat daarom, 
behalve de resultaten bij Delft, Westervoort en Markelo uit 2015, ook de 
gecorrigeerde uitwerking van de metingen uit 2013 bij Hulten, Geffen en 
Esch. Daaruit blijkt dat de geluidemissies, zowel op de locaties uit 2013 
als die uit 2015, een vergelijkbaar beeld laten zien: de gemeten 
geluidemissies zijn overwegend in overeenstemming met de 
rekenmethode voor de geluidproductieplafonds, met uitzondering van 
het Verlengd Inter Regio Materieel (VIRM), het Sprinter Light-Train 
materieel (SLT) en het elektrische Gelenk Triebwagen (GTW) materieel. 
Voor deze materieeltypen is minder geluid gemeten dan volgens de 
standaard rekenmethode. Voor VIRM is het verschil 2 à 3 dB, voor SLT 
is het 5 à 6 dB.  
 
Gezien de vergelijkbare, consistente uitkomst van 
geluidemissiemetingen in 2013 en 2015 voor de materieeltypen SLT IV, 
SLT VI en GTW kan worden overwogen hiervoor nieuwe emissiekentallen 
op te stellen en deze treintypen in een (nieuwe) stillere categorie in te 
delen. Mogelijk kan hierdoor op lijnen waar deze typen maatgevend zijn 
voor de totale geluidemissie, onnodige reservering van geluidruimte 
worden vermeden.  
  



RIVM Briefrapport 2016-0090 

Pagina 12 van 50 

 



RIVM Briefrapport 2016-0090 

Pagina 13 van 50 

1 Inleiding 

Voor rijkswegen en spoorwegen is in het kader van de Wet Milieubeheer 
in 2012 nieuwe regelgeving ter beperking van de geluidproductie door 
rijkswegen en spoorwegen ingevoerd[Stb2012]. Deze wetgeving 
(bekend als ‘SWUNG-1’) stelt grenswaarden (plafonds) aan de 
toelaatbare geluidproductie van rijkswegen en hoofdspoorwegen. De 
plafonds begrenzen de jaarlijkse geluidproductie, welke gedefinieerd is 
als het geluidniveau (Lden in dB) op vaste (referentie)punten op 50 m 
afstand van de weg of het spoor en op 100 m onderlinge afstand. 
 
Het doel van de wet is om een verdere toename van de huidige 
geluidproductie te voorkomen en de ontwikkeling en toepassing van 
bronmaatregelen te stimuleren. De Wet verplicht de weg- en de 
spoorbeheerder jaarlijks aan te tonen dat de geluidproductie op de 
referentiepunten in het voorafgaande jaar binnen de norm (het 
geluidproductieplafond) is gebleven. De beheerders leveren hiertoe elk 
jaar een nalevingsrapportage aan de Minister van Infrastructuur en 
Milieu. De nalevingsrapportages [RWS 2015], [Prorail 2015] bevatten 
voor elk referentiepunt de conform het wettelijk RMV berekende 
geluidproductie in het voorafgaande jaar. Waar de plafonds (dreigen te) 
worden overschreden dienen maatregelen te worden onderzocht. 
 
Onderdeel van de Wet is ook een steekproefsgewijze validatie van de 
rekenuitkomsten uit de nalevingsrapportage met metingen (Art 11.33). 
In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu voert het 
RIVM hiervoor een jaarlijks meetprogramma uit, dat gericht is op de 
vaststelling en analyse van de verschillen tussen rekenen en meten.  
 
De voorliggende rapportage, ‘Geluidmonitor 2015’ is de derde 
validatierapportage sinds de invoering van de Wet. Deze jaarlijkse 
voortgangsrapportage bevat de volgende onderdelen: 

• Vaststelling en interpretatie van verschillen tussen gemeten en 
berekende geluidproductie voor de weg en het spoor op de 
referentiepunten over 2014 

• De presentatie en beoordeling van de meetresultaten over het 
gebruiksjaar 2015. Deze zullen in de volgende 
voortgangsrapportage worden vergeleken met de door de weg- 
en spoorbeheerder nog te rapporteren geluidproductie over 2015. 

• Monitoring van de gemiddelde geluidemissie per voertuig en van 
de akoestische kwaliteit van de wegdekken 

• Monitoring van gemiddelde geluidemissie van verschillende 
categorieën treinmaterieel. 

 
De opbouw van dit rapport is als volgt: Hoofdstuk 2 geeft een nadere 
beschrijving van het algemene kader en de methodiek van het 
meetprogramma.  
Hoofdstuk 3 gaat in op de resultaten voor wegverkeer. Hierbij wordt 
ingegaan op de gevonden verschillen tussen meet- en rekenresultaten 
over 2014 en worden meetresultaten over 2015 gepresenteerd. Behalve 
de vergelijking van meet- en rekenresultaten op de referentiepunten 



RIVM Briefrapport 2016-0090 

Pagina 14 van 50 

beschrijft dit hoofdstuk ook meetresultaten aan de gemiddelde 
geluidemissie per voertuig, uitgevoerd in 2016.  
 
Hoofdstuk 4 kent eenzelfde opbouw voor spoorverkeer. Het bevat een 
vergelijking van meet- en rekenresultaten op referentiepunten voor het 
jaar 2014 en presenteert de meetresultaten voor 2015. Daarnaast 
worden de resultaten gegeven van metingen aan de gemiddelde 
geluidemissie van verschillende typen spoormaterieel. 
 
Hoofdstuk 5 besluit met de belangrijkste conclusies van het onderzoek. 
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2 Kader 

2.1 Algemeen 
De Wet Milieubeheer stelt sinds juli 2012 grenswaarden aan de 
geluidproductie op referentiepunten langs rijkswegen en spoorwegen 
[Stb 2012]. Dit zijn rekenpunten die op 50 meter afstand van de 
infrastructuur en op 100 m onderlinge afstand liggen. De 
geluidproductie, uitgedrukt in Lden (dB) op de referentiepunten, dient 
aan weerszijden van de weg of het spoor onder een wettelijk 
vastgelegde waarde, het Geluid-Productie-Plafond (GPP) te blijven.  
 
Rijkswaterstaat en ProRail hebben als wettelijke taak de jaargemiddelde 
geluidproductie langs rijkswegen en spoorwegen te monitoren en 
daarover te rapporteren. De monitoring geschiedt reken-technisch, na 
elk kalenderjaar de gerealiseerde verkeers- en infragegevens worden 
vastgesteld. Vóór oktober volgend op een kalenderjaar moet de 
berekende geluidproductie (in het vervolg GPR: Geluid-Productie-
Realisatie) in een nalevingsverslag worden gerapporteerd aan de 
Minister van Infrastructuur en Milieu. 
 

2.2 Validatieplicht bij SWUNG-1  
In de Wet Milieubeheer is op verzoek van de Tweede Kamer opgenomen 
dat het nalevingsverslag van de beheerder een verplichte 
verantwoording van de validatie bevat. De voorschriften hiervoor zijn 
opgenomen in artikel 11.22 en 11.33 van de Wet Milieubeheer:  

• Artikel 11.22 stelt dat het nalevingsverslag van de beheerder, 
‘een verantwoording van de validatie van de berekende waarden 
voor de referentiepunten moet bevatten, waarbij de validatie in 
ieder geval plaatsvindt middels steekproefsgewijze metingen 
door een onafhankelijke partij’.  

• Artikel 11.33 stelt: ‘Bij het berekenen van de geluidproductie, 
bedoeld in het vorige lid, wordt uitgegaan van de gemiddelde 
waarden over de technische levensduur van de weg of spoorweg, 
welke zijn gevalideerd door metingen uitgevoerd door een 
onafhankelijke partij’.  

 
De metingen hebben enerzijds ten doel om het berekeningsmodel te 
optimaliseren, borgen anderzijds de integriteit van het systeem als 
zodanig. 
 

2.2.1 Validatie voor de GPP-referentiepunten (art. 11.22)  
Validatie dient plaats te vinden door middel van steekproefsgewijze 
metingen. Vervolgens wordt de berekende geluidproductie op 
referentiepunten vergeleken met een meting. De validatie geeft een 
goed inzicht in de orde van grootte en oorzaken van verschillen tussen  
rekenen en meten. Dit inzicht kan er toe leiden dat het RIVM, als 
beheerder van de rekenmethoden voor weg- en spoorgeluid (zie 
volgende paraaf), een advies aan de Minister afgeeft tot verbetering van 
de rekensystematiek, waardoor rekenuitkomsten beter aansluiten bij de 
realiteit.  
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2.2.2 Advisering en beheer van de rekenmethoden  
Advisering en beheer van de rekenmethoden vindt plaats binnen een 
onderzoeksprogramma dat gestuurd wordt door het RIVM in 
samenwerking met een werkgroep, waarin diverse stakeholders 
vertegenwoordigd zijn. Het RIVM signaleert knelpunten en brengt advies 
uit aan het Ministerie van Infrastructuur en Milieu over gewenste 
actualisaties en verbeteringen. Resultaten vanuit het 
validatieprogramma op de GPP-referentiepunten worden mede 
meegenomen in de aanbevelingen. Maar ook de uitkomsten van andere 
akoestische onderzoekprogramma’s worden in het algemene beheer van 
de rekenmethoden geagendeerd. Doel is de rekenmethoden zo actueel 
mogelijk te houden, zodanig dat verschillen met praktijkmetingen in 
brede zin zo veel mogelijk beperkt blijven. De Minister beslist aan de 
hand van het advies over te ondernemen acties, die vervolgens onder 
regie van het RIVM worden uitgevoerd. Deze acties kunnen uiteindelijk 
leiden tot concrete voorstellen om de wettelijke rekenmethoden op 
onderdelen aan te passen en, bij goedkeuring van de Minister, tot 
implementatie daarvan.  
 
De validatie beperkt zich tot de signalering van afwijkingen tussen 
rekenen en meten, maar doet geen aanbevelingen of voorstellen ten 
aanzien van eventuele wijzigingen in rekenmethoden. Wel beoogt het 
onderzoek inzicht te geven in de oorzaken van verschillen tussen 
rekenen en meten en daarmee handvaten te bieden voor verbeteringen. 
Belangrijk daarbij is hoe aannames in rekenmethoden ten aanzien van 
de gemiddelde geluidemissie van voertuigen of treinen zich verhouden 
tot waarnemingen in de praktijk. Voor het meetprogramma betekent dit 
dat er niet alleen metingen nodig zijn met als doel de geluidproductie op 
referentiepunten vast te stellen, maar dat ook metingen nodig zijn 
gericht op algemene modelvalidatie en onderliggende parameters zoals 
de geluidreductie van verschillende typen wegdekken en geluidemissies 
van voertuigen en treinen. Zonder een goed inzicht in deze aspecten 
kunnen immers geen goede adviezen worden opgesteld. Voor de 
akoestische kwaliteit van wegdekken en spoorwegen is ook wettelijk 
vastgelegd (artikel 11.33 lid 3 Wm) dat deze door metingen moeten 
worden gevalideerd door een onafhankelijke instantie. 
 

2.3 Reikwijdte GPP-meetprogramma 
Het onderhavige rapport ‘Geluidmonitor 2015’ is de derde rapportage 
sinds de inwerkingtreding van de geluidproductieplafonds. De validatie 
die in dit kader door het RIVM wordt uitgevoerd, heeft een technisch-
wetenschappelijk karakter en is niet bedoeld als een 
handhavingsinstrument in juridische zin. De systematiek van de GPP’s is 
geënt op een rekenkundige bepaling van de aan het plafond te toetsen 
geluidproductie en beperkt zich voor wat betreft het meten tot 
steekproefsgewijze validatie. De meetresultaten kunnen tot adviezen 
leiden om rekenmethoden aan te passen, maar de wettelijke toetsing 
aan de plafondwaarden vindt plaats op basis van de geluidproductie 
zoals die met het vigerend rekenvoorschrift door de weg- of 
spoorbeheerder is vastgesteld.  
 
Het meetprogramma richt zich op de signalering van afwijkingen tussen 
rekenen en meten op de referentiepunten. Alle meetlocaties zijn daarom 
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zo gekozen dat op het meest nabij gelegen referentiepunt een gemeten 
geluidproductie kan worden vastgesteld die rechtstreeks kan worden 
vergeleken met de door de weg- of spoorbeheerder opgegeven 
berekende waarde, zoals bij de wet werd beoogd. Verschillen hebben, 
zoals hiervoor toegelicht, geen onmiddellijke juridische betekenis, maar 
vestigen wel de aandacht op locaties waar zij ruim buiten de 
onzekerheidsmarges liggen. Op die locaties kan nader onderzoek 
plaatsvinden naar de gegevens die bij de berekening zijn gebruikt en 
naar de oorzaken van de verschillen. De resultaten van dat onderzoek 
kunnen onvolkomenheden in de wettelijke rekenmethoden of in de 
invoer daarvan aan het licht brengen. Doordat het meetprogramma 
voorziet in een periodieke steekproef ontstaat na enige jaren een goed 
inzicht of, los van individuele verschillen, de rekenresultaten gemiddeld 
in overeenstemming zijn met de werkelijke niveaus. 
 
Het validatieprogramma van 2015 bevat de volgende onderdelen: 

A. Steekproefsgewijze monitoring van de geluidproductie in 2015 op 
referentiepunten langs rijkswegen en spoorwegen 

B. Interpretatie van verschillen uit 2014 tussen de gemeten en 
berekende geluidproductie van dat jaar 

C. Monitoring van de gemiddelde geluidemissie per voertuig en van 
de akoestische kwaliteit van de wegdekken. 

D. Monitoring van gemiddelde geluidemissie van verschillende 
categorieën treinmaterieel. 

 
De meetopzet, apparatuur en onzekerheden bij de GPP-
validatiemetingen worden verder toegelicht in bijlage 1. 
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3 Wegverkeer 

3.1 Validatie van geluidproductie 
3.1.1 Meetlocaties 

De meetlocaties langs rijkswegen zijn weergegeven in Figuur 1.  
 

 
Figuur 1 Meetnet validatie geluidproductie langs rijkswegen 2015  
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3.1.2 Resultaten 
Alle meetresultaten op de meetpunten zijn geconverteerd naar een 
meetwaarde op het dichtstbij gelegen referentiepunt, zodat een 
vergelijking kan worden gemaakt met de rekenuitkomst van de 
wegbeheerder uit de nalevingsrapportage1. In Tabel 1 staan de 
berekende geluidproductie (R), de gemeten geluidproductie (M) en de 
verschillen (V) tussen de meetwaarde en de rekenwaarde voor 2013 en 
2014. Tevens zijn de toenamen van de berekende (∆R) en gemeten 
geluidproductie (∆M) aangegeven. De tabel is gesorteerd naar aflopend 
verschil tussen meet- en rekenwaarde in 2014. 
 
Tabel 1 Ontwikkeling meetwaarde (M), rekenwaarden (R) en verschillen (V=M-
R) op referentiepunten langs rijkswegen; Lden in dB; ∆M en ∆R geven de 
veranderingen aan ten opzichte van het voorgaande jaar 

LOCATIE refpt R13 M13 V13 R14 M14 V14  ∆R14 ∆ M14 M15 
 
∆M15 

A2_BeesdO 32811 64.8 69.8 5 64.9 70.8 6 0 1 
  A35_Enschede 39995 65.6 71.6 6 65.7 71.4 6 0 0 
  A18_Didam 50245 65.6 

  
65.8 71.2 5 0 

 
72.3 1 

A59_Geffen 7814 67.1 
  

67.2 72.4 5 0 
 

73.1 1 
A12_Zevenaar 50347 69.3 74.4 5 69.4 74.2 5 0 0 75.6 1 
A58_Oisterwijk 9517 67.2 

  
67.6 72.4 5 0 

   A59_Nieuwkuijk 21683 66.8 
  

66.9 71.7 5 0 
 

71.4 0 
A2_Beesdw 32603 64.8 

  
65 69.7 5 0 

 
69.4 0 

A28_Nunspeet 19245 67.2 72.1 5 67.3 71.9 5 0 0 69.4 -3 
A12_Ede 33401 65.8 

  
65.8 70.3 5 0 

 
69.7 -1 

A16_Breda2 11230 67.7 72.5 5 67.8 72.1 4 0 0 72.2 0 
A59_Wagenberg 22489 66.7 69.4 3 66.8 70.1 3 0 1 70.9 1 
A28_Pesse 42076 65.5 

  
65.5 68.7 3 0 

 
69.3 1 

A35_Almelo 40615 66.3 71.8 6 66.4 69.6 3 0 -2 
  A32_Darp 47274 64.5 68 4 64.7 67.9 3 0 0 68.7 1 

A58_Bavel 10392 67.5 70.1 3 67.6 70.3 3 0 0 71.2 1 
A58_Oirschot 1632 67.4 

  
67.5 70.1 3 0 

 
69.2 -1 

A6_Emmeloord 52758 64.6 
  

64.7 67.1 2 0 
 

67.2 0 
A67_Venlo 51015 66.8 

  
67 69.3 2 0 

 
68.3 -1 

A16_Breda1 11226 70.5 72.2 2 70.6 72.8 2 0 1 73.1 0 
A1_Bathmen 48995 64.8 67 2 64.9 67 2 0 0 67.4 0 
A29_Heijningen 5565 60.9 64 3 61.3 63.3 2 0 -1 65.8 3 
A50_Loenen 58730 68.4 

  
68.5 70.5 2 0 

 
70.4 0 

A28_Zwolle 59925 65.3 
  

65.4 67.1 2 0 
 

68.7 2 
A50_Emst 47653 66.9 68.2 1 67 68.5 2 0 0 69 1 
A73_Venray 38588 64.9 

  
65.2 66.6 1 0 

 
66.3 0 

A20_Maassluis 4051 68.6 70.6 2 68.4 69.7 1 0 -1 70.9 1 
A1_Stroe 19415 68.6 

  
68.7 69.8 1 0 

 
68.9 -1 

A2_Breukelen2 34204 67.1 68.5 1 67.3 68.2 1 0 0 
  A2_Breukelen1 34203 67.4 68.5 1 67.4 68.2 1 0 0 68.4 0 

A6_Lelystad 18328 65.4 68.4 3 65.6 66.2 1 0 -2 
  A37_Klazinaveen 41609 62.4 63.7 1 63.4 63.9 1 1 0 
  A12_Zoetermeer1 14399 71.1 71.1 0 71.2 71.7 1 0 1 
   

1 Alle meetresultaten, zowel de jaarwaarde als maandoverzichten zijn ook te vinden op 
http://www.rivm.nl/Onderwerpen/T/TrendMetingen_Geluid/GPP_meetnet 
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LOCATIE refpt R13 M13 V13 R14 M14 V14  ∆R14 ∆ M14 M15 
 
∆M15 

A1_Laren 35206 66.2 
  

66.3 66.5 0 0 
 

66.8 0 
A15_Sliedrecht 20601 68.3 67.9 0 68.4 67.7 -1 0 0 68.5 1 
A27_Hank 22357 67.6 

  
67.7 66.9 -1 0 

 
66.7 0 

A9_Velserbroek 3296 69.6 
  

69.6 68.7 -1 0 
 

67.9 -1 
A73_Cuijk 2211 66.7 68.5 2 67 66.1 -1 0 -2 

  A17_OudGastel 11000 66.4 65.6 -1 66.5 65.6 -1 0 0 66.5 1 
A13_Overschie 3950 71.1 

  
70.2 69.1 -1 -1 

 
69.8 1 

A12_Harmlen80 30179 69.7 
  

69.9 68.8 -1 0 
 

68.3 -1 
A9_Uitgeest 36260 68.8 

  
68.9 67.7 -1 0 

 
69 1 

A20_RdamN 14094 69.6 
  

69.6 68 -2 0 
 

69.4 1 
A7_Benningbroek 17206 64.8 

  
64.9 63.1 -2 0 

 
63.6 1 

A27_Vianen 20950 69 66.3 -3 69.2 66.2 -3 0 0 67.6 1 
 
In Bijlage 3, Tabel 6 zijn de maandwaarden van 2015, de jaarmeting 
(Lden 2015), de overdracht van meetpunt naar referentiepunt en de 
jaarwaarden vanaf 2013 opgenomen.  
Vanwege de onzekerheidsmarges (op de meeste punten is deze ±2 dB) 
zijn verschillen in Tabel 1 afgerond op hele waarden. Waar lege velden 
zijn aangegeven is geen meting gerealiseerd. Dit kan zijn omdat het 
meetpunt voor het betreffende jaar nog niet aanwezig was (vaak het 
geval in 2013) of omdat een punt is verplaatst of opgeheven. In 2015 
zijn op een aantal locaties de metingen uit 2013 en 2014 niet 
voortgezet. Het betreft de locaties A2 Beesd Oost, A35 Enschede, A35 
Almelo, A2 Breukelen(2), A6 Lelystad, A37 Klazinaveen, A12 
Zoetermeer1, en A37 Cuijk. Van deze locaties worden Enschede en 
Klazinaveen in 2016 weer meegenomen in de monitoring. De andere 
locaties zijn na heroverweging van het benodigde aantal locaties in 
relatie tot de dekkingsgraad van het meetnet vervangen door nieuwe 
locaties. 
De resultaten, met de maandontwikkeling in 2015, zijn verder 
opgenomen in Bijlage 3, Tabel 7. Figuur 7 geeft een overzicht van de 
mate waarin verschillen (meten – rekenen) in 2014 voorkwamen. 
 

 
Figuur 2 Verdeling van verschillen (meten – rekenen) 2014 over de meetlocaties 
langs rijkswegen 
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3.1.3 Veranderingen meetwaarden 2014 - 2015 
De laatste kolom in Tabel 1 geeft de verandering (∆M15) van de gemeten 
geluidproductie in 2015 ten opzichte van 2014 (bepaald na afronding 
van het verschil tussen de decimale waarden 2015 en 2014). Het meest 
opvallend in deze kolom zijn de locaties A28 Nunspeet en A29 
Heijningen. De afname bij Nunspeet is waarschijnlijk veroorzaakt door 
de vernieuwing van het wegdek (ZOAB) in november 2014. Bij 
Heijningen is de toename waarschijnlijk het gevolg van de openstelling 
van de A4 rond Steenbergen. Deze is op 24 november 2014 opengesteld 
en sindsdien is er een directe snelwegverbinding tussen Rotterdam en 
de Belgische grens bij Zandvliet. 
 

3.1.4 Verschillen meet- en rekenwaarden 2014 
Uit Tabel 1 blijkt dat de verschillen tussen de meetwaarden en de 
rekenwaarde uit de nalevingsrapportage variëren van -3 dB 
(meetwaarde lager dan rekenwaarde) tot +6 dB (meetwaarde hoger dan 
rekenwaarde). Gemiddeld komt het verschil uit een steekproef van 45 
meetlocaties in 2014 op 1,8 ± 0,7 dB. Ter vergelijking: De steekproef op 
23 meetlocaties over 2013 leverde een verschil van 2,4±1 dB op. Op de 
punten waar in 2015 en 2014 een meetwaarde is vastgesteld is de 
gemiddelde geluidproductie niet in betekenis toegenomen (0.3 ± 0.3 
dB). De gemiddelde verschillen zijn samengevat in Tabel 2. 
 
Tabel 2 Gemiddeld verschil Meetwaarde (M)-Naleving(R) over de steekproef van 
meetpunten in 2013 en 2014 langs rijkswegen 
 M-R 2013 M-R 2014 M2015-M2014 
Aantal 23 45 36 
Gemiddeld verschil 2.4 1.8 0.3 
Standaard deviatie 2.2 2.3 0.9 
95% betr interval ±1.0 ±0.7 ±0.3 

 
Het gemiddelde verschil over de steekproef uit 2014 blijkt wat kleiner 
dan bij de meting uit 2013. Gemiddeld lag de meetwaarde over 2014 
bijna twee dB hoger dan de rekenwaarde. Op de meetlocaties zelf 
kunnen zowel hogere als lagere verschillen voorkomen. De locaties waar 
in 2014 de grootste verschillen zijn gevonden, zijn overwegend ook de 
locaties waar dat in 2013 het geval was: A2 Beesd, A35 Enschede, A28 
Nunspeet, A12 Zevenaar. De validatie uit 2014 betreft een bijna 
tweemaal zo grote steekproef waarbij ook op meer locaties verschillen 
van meer dan 2 dB zijn gevonden: A18 Didam, A59 Geffen, A58 
Oisterwijk, A59 Nieuwkuijk en A12 Ede.  
 

3.1.5 Aftrek art 5.11 
Een eerste oorzaak voor de geconstateerde verschillen langs rijkswegen 
ligt in het feit dat artikel 5.11 van de RMV bepaalt dat op de berekende 
geluidproductie van het wegverkeer een aftrek moet worden toegepast. 
Deze aftrek is gebaseerd op de verwachting dat het verkeer tegen het 
jaar 2020 wat stiller zal zijn door de aanscherping van Europese 
typekeuringseisen [TNO2011]. De aftrek is van toepassing op wegen 
vanaf 70 km/u en is voor ZOAB of DZOAB wegdekken 1 dB en voor 
wegen met een relatief fijne oppervlaktetextuur 2 dB. Het huidige 
Reken- en Meetvoorschrift [RMV 2012] rekent DAB en fijn dubbel ZOAB 
(FDZOAB) tot de laatste categorie. Op de meeste rijkswegen ligt ZOAB, 
waarbij de beheerder dus 1 dB aftrek op de berekende geluidproductie 
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toepast. In de meetreeksen die het RIVM al vanaf 2000 heeft 
opgebouwd zijn echter nog geen effecten van stillere voertuigen 
zichtbaar[RIVM2015].  
 

3.1.6 Invloed neerslag en temperatuur 
De geluidproductie van het verkeer op poreuze wegdekken (ZOAB, 
DZOAB en FDZOAB) neemt toe als het wegdek nat is. Figuur 3 illustreert 
het effect gemeten over 2014 en 2015, waarbij het verschil in 
geluidproductie als gemeten in alle uren ten opzichte van alleen de 
droge uren2 is bepaald. 
 

 
Figuur 3 Verschil Lden [dB] gebaseerd op meting in alle uren ten opzichte van 
droge uren. Metingen uit 2014 en 2015 
 
Het effect varieert afhankelijk van de meetlocatie. Gemiddeld in 2014 
bleek de geluidproductie bij droog wegdek 0,6 dB lager. In 2015 is een 
gemiddeld effect van 0,9 dB gevonden. Omdat de rekenmethode [RMV 
2012] uitgaat van droge wegdekken, werkt dit (licht) verhogend op de 
verschillen tussen de gemeten en berekende geluidproductie. Te 
vermelden is nog dat het effect bij Nunspeet (voorzien van een nieuw 
ZOAB in november 2014) in 2015 duidelijk aanwezig is, waar in 2014 
geen effect is gemeten.  
 
Behalve neerslag heeft ook de temperatuur invloed op de geluidemissie 
van het verkeer. Het RMV gaat uit van een temperatuur van gemiddeld 
20 °C in plaats van een jaargemiddelde temperatuur van ongeveer 10 
°C.  Een lagere temperatuur betekent een wat hogere geluidemissie en 
vice-versa. De temperatuursgevoeligheid laat variatie zien, maar kan in 
benadering worden gesteld op gemiddeld -0,05 dB per graad Celcius, 
wat een effect (jaargemiddeld lager rekenen dan meten) van 0,5 dB 
betekent. Evenals de invloed van neerslag is dit is een relatief klein 
effect, maar beiden werken verhogend in het verschil tussen en meten 
en rekenen: bij elkaar komt het effect op 1 à 2 dB. 
 

3.1.7 Invloed geluidreductie wegdekken 
Het Reken- en Meetvoorschrift (RMV2012) houdt rekening met de 
invloed van het wegdek op de geluidemissie per voertuig, door een 
vaste correctie (de ‘Cwegdek’) toe te passen [CROW2004]. De 
wegdekcorrectie geeft de gemiddelde geluidreductie over de levensduur 
van het wegdek ten opzichte van een referentiewegdek: dicht 

 
2 ‘Droge uren’ zijn bepaald aan de hand van KNMI-gegevens van het dichtstbijgelegen weerstation. Het wegdek 
is in een bepaald uur als ‘droog’ verondersteld indien in de voorgaande 48 uren minder dan 1 mm regen is 
gevallen. 
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asfaltbeton (DAB). In de praktijk blijkt dat er verschillen zijn tussen de 
werkelijk aanwezige geluidreductie van het wegdek en de rekenwaarde 
[RMV 2012]. De wegdekgesteldheid (geluidsabsorberend of massief, ruw 
of vlak) is een van de belangrijkste factoren die de geluidproductie per 
voertuig en daarmee het niveau in de omgeving bepaalt.  
 
Om inzicht te verkrijgen in de gemiddelde (akoestische) 
wegdekgesteldheid en hoe deze zich in de praktijk verhoudt tot de 
aanname uit het RMV, omvat het meetprogramma van het RIVM ook 
een monitoring van de geluidreductie van wegdekken. Hiertoe worden 
tijdens de bezoekritten van de meetlocaties geluidmetingen onder het 
voertuig verricht. In Bijlage 2 wordt de meetmethode nader toegelicht. 
De resultaten van de wegdekmetingen bieden inzicht in de oorzaken van 
verschillen tussen meet- en rekenwaarden op de GPP-referentiepunten. 
Het voorgaande onderzoek [RIVM2014] liet zien dat op de GPP-
referentiepunten waar hoger werd gemeten de geluidreductie gemeten 
op de weg vaak lager was dan volgens het RMV. 
 

3.1.8 Doorwerking naar verschillen meten en rekenen 
Figuur 4 geeft een indicatief beeld van de opbouw van de verschillen 
tussen de gemeten en berekende geluidproductie van 2014, uitgesplitst 
naar de invloed van neerslag en temperatuur, aftrek 5.11 en afwijkende 
geluidreductie (meting 2015) van het wegdek. Het rode gedeelte in de 
staafgrafiek is het deel dat niet verklaard wordt. Indien positief betekent 
dit dat de genoemde oorzaken bij elkaar kleiner dan het gemeten 
verschil op het referentiepunt zijn Indien het restant negatief is, 
betekent dit dat de weg stiller is dan op grond van de genoemde 
factoren te verwachten was. 
 

 
Figuur 4 Verschillen gemeten minus berekende geluidproductie 2014, met een 
uitsplitsing naar oorzaken. Het verschil tussen de meet- en rekenwaarde is het 
verschil tussen het positieve en negatieve deel van de staafjes. 
 
Uit Figuur 4 blijkt dat op de meeste locaties waar hoger is gemeten dan 
de berekende waarde, het verschil uit de hiervoor genoemde 
invloedfactoren, regen/temperatuur, aftrek art 5.11 en 
wegdekgesteldheid, grotendeels verklaard wordt en overwegend binnen 
de onzekerheidsmarge van de meting komt te liggen. Op de locaties met 
verschillen van meer dan 4 dB is een lagere geluidreductie van de weg 
ten opzichte van het RMV vaak de belangrijkste oorzaak. Op een aantal 
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locaties uit de steekproef waar lager is gemeten dan berekend 
(rechterdeel van Figuur 4), worden verschillen minder goed verklaard. 
 

3.2 Monitoring aan de bron 
3.2.1 Wegdekmetingen rijkswegen 2016 

In 2015 is gestart met de monitoring van de akoestische 
wegdekgesteldheid op het rijkswegennet[RIVM 2015]. Het doel daarvan 
is om verschillen tussen meet- en rekenuitkomsten op de 
referentiepunten te kunnen verklaren en tevens om op langere termijn 
de gemiddelde geluidreductie over de technische levensduur van de weg 
te kunnen vergelijken met meetwaarden. De wegdekmetingen worden 
uitgevoerd tijdens de bezoekritten van de meetlocaties. Tijdens het 
rijden worden synchroon het geluidsniveau onder het voertuig en de 
GPS-positie gelogd met een tijdinterval van 1 seconde. Op deze manier 
wordt een indicatie verkregen van de mate waarin de akoestische 
kwaliteit van het wegdek, uitgedrukt als geluidsreductie ten opzichte van 
een referentie wegdek, overeenstemt met de waarde die hiervoor in 
rekenmethodes wordt aangenomen. Een uitgebreide toelichting van de 
meetmethode wordt gegeven in Bijlage 2. In 2015 is een eerste 
momentopname verkregen van de geluidreductie op het rijkswegennet 
gedurende de periode maart tot en met juni. De gemiddeld gemeten 
geluidreducties kwamen overeen met de geluidreducties volgens de RMV 
[RIVM 2015]. Wel bleek dat de wegdekken veel spreiding in 
geluidreductie laten zien. Er zijn wegdekken die een lagere 
geluidreductie geven dan de waarde uit [RMV 2012] en er zijn ook 
wegdekken die een hogere reductie geven.  
 
De wegdekmetingen op rijkswegen zijn vanaf maart 2016 hervat en er 
waren bij het uitkomen van dit rapport nog niet genoeg metingen 
gerealiseerd. Er is daarom voor gekozen om de wegdekmetingen over 
langere periode uit te voeren en in de volgende voortgangsrapportage in 
2017 een geactualiseerd beeld te rapporteren. Dit biedt het voordeel dat 
er meer wegen kunnen worden meegenomen en er tevens per weg meer 
ritten kunnen worden uitgevoerd. 
 

3.2.2 Monitoring van geluidproductie voertuigen 
Art 5.11 van de RMV stelt dat op de geluidproductie van rijkswegen een 
aftrek van toepassing is, die vooruitloopt op toekomstig stiller 
verkeer[TNO2011]. Men verwacht dat rond 2020 het verkeer op de 
meeste wegen circa 1 dB stiller zal zijn. Dit meetprogramma beoogt 
deze bronontwikkelingen te monitoren en daartoe zijn een aantal 
meetlocaties nodig waar de geluidproductie per voertuig afzonderlijk kan 
worden gemeten. In de periode 2005-2014 heeft het RIVM dit gedaan 
langs de N256 bij Colijnsplaat (RIVM 2014). Omdat dit slechts één 
locatie betrof en omdat op deze locatie het oorspronkelijke wegdek 
(DAB) in 2015 is vervangen is er voor gekozen om drie nieuwe locaties 
in te richten gericht op de periode 2016-2020. In april 2016 zijn in 
samenwerking met de Provincie Gelderland op drie locaties gelijktijdig 
geluidmetingen en verkeersmetingen verricht. De drie voertuig-
monitorlocaties bevinden zich langs de N301 bij Nijkerk, de N302 bij 
Harderwijk en de N309 bij Elburg. Figuur 5 toont de meetopstelling 
langs de N309 bij Elburg. Het doel van de meting  is  om meerjarige 
meetreeksen van de gemiddelde geluidemissie per voertuig op te 
bouwen, waarmee de realisatie van een stillere verkeersstroom, als 
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voorzien in de aftrek artikel 5.11 RMV, de komende jaren kan worden 
beoordeeld. 
 

 
Figuur 5 Meetopstelling geluidproductie per voertuig N309 Elburg; bron 
verkeersgegevens: Provincie Gelderland 
 
Gedurende de week van 24 t/m 31 april 2016 zijn op de genoemde 
locaties doorlopend geluidniveaus van voertuigpassages gemeten. Uit de 
metingen en de gegevens van de tellus is het gemiddelde 
geluidvermogenniveau, Lw in dB, bij een referentiesnelheid van 80 km/h 
afgeleid. De (initiële) resultaten van de meetreeksen worden gegeven in 
Tabel 3. 
 
Tabel 3 Initiële bronmetingen wegverkeer (april 2016) Nijkerk, Harderwijk en 
Elburg geluidemissie voertuigen, geluidvermogenniveau Lw in dB bij 80 km/u 

 N301 Nijkerk (gestart) N302 Harderwijk (gestart) N309 Elburg (gestart) 
tijdvak April 2016 April 2016 April 2016 
Licht 
(aantal) 

105.1 ± 1.5 dB 
(1927) 

104.9 ± 1.3 dB 
(2713) 

105.2 ± 1.0 dB 
(2507) 

Vracht 
(aantal) 

109.9 ± 1.7 dB  
(235) 

109.5 ± 1.4 dB  
(416) 

108.4 ± 1.1 dB 
(238) 

 
De meetlocaties bij Nijkerk, Harderwijk en Elburg komen in de plaats 
van de N256 bij Colijnsplaat. Op de laatstgenoemde locatie werd over de 
periode 2004-2015 voor licht verkeer 105,7±1 dB en voor vrachtverkeer 
110,3 ± 1dB gemeten [RIVM2014]. Op de locaties worden bij Nijkerk, 
Harderwijk en Elburg binnen dit meetprogramma in de periode 2015-
2020 twee maal per jaar voertuigmetingen voorzien.  
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4 Spoorverkeer 

4.1 Validatie geluidproductieplafonds 
4.1.1 Meetlocaties 

 
De meetlocaties langs spoorwegen zijn weergegeven in Figuur 6. 
 

 
Figuur 6 Meetnet validatie geluidproductie langs spoorwegen 2015  
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4.1.2 Resultaten 
Alle meetresultaten op de meetpunten zijn geconverteerd naar een 
meetwaarde op het dichtstbij gelegen referentiepunt, zodat een 
vergelijking kan worden gemaakt met de rekenuitkomst van de 
spoorbeheerder uit de nalevingsrapportage3. In Tabel 4 staan de 
berekende geluidproductie (R), de gemeten geluidproductie (M) en de 
verschillen (V) tussen de meetwaarde en de rekenwaarde voor 2013 en 
2014. Tevens zijn de toenamen van de berekende (∆R) en gemeten 
geluidproductie (∆M) ten opzichte van het voorgaande jaar aangegeven. 
De tabel is gesorteerd naar aflopend verschil tussen meet- en 
rekenwaarde in 2014. 
 
Tabel 4 Ontwikkeling meetwaarde (M), rekenwaarden (R) en verschillen (V=M-
R) op referentiepunten langs spoorwegen; Lden in dB; ∆M en ∆R geven de 
veranderingen aan ten opzichte van het voorgaande jaar 

LOCATIE refpt R13 M13 V13 R14 M14 V14 ∆R14 ∆M14 M15 ∆M15 
De Lutte 10937 55.6 61.7 6 55.6 60.4 5 0 -1 61.3 1 
Hengelo 52060 52.9 

  
53.9 57.8 4 1 

   Deurne 18211 63.1 
  

63.1 66.8 4 0 
 

64.7 -2 
Apeldoorn 9500 59.1 

  
59.1 62.6 4 0 

 
63.3 1 

Nijkerk 7089 59.1 63.2 4 59.1 62.5 3 0 -1 60.4 -2 
Lochem 11649 52.3 54.7 2 51.9 55.2 3 0 1 

  Almelo 10592 62.4 
  

62.4 65.7 3 0 
 

66.6 1 
Zenderen 10670 62.4 67 5 62.6 65.7 3 0 -1 

  HSLZ_Mookhoek 40684 52.8 52.7 0 52.6 54.4 2 0 2 
  Holten 10035 61.7 63.8 2 61.7 63.5 2 0 0 62.1 -1 

Diepenveen 8223 64.5 
  

64.5 66.2 2 0 
 

63.2 -3 
Hoek v Holland 30139 55.5 

  
55.5 57.1 2 0 

 
56.9 0 

Kampen 39949 56.7 58.2 2 57 58.4 1 0 0 
  Brummen 12614 59.7 60.5 1 59.7 61.1 1 0 1 57.4 -4 

Onna 3796 56.2 
  

56.2 57.6 1 0 
 

58.5 1 
Raalte 44248 52 

  
52 53.4 1 0 

 
54.3 1 

Betuweroute 39213 66.9 67.8 1 67.7 68.7 1 1 1 
  Arnhem 14225 62.8 64.5 2 63.3 64.3 1 1 0 63.2 -1 

Beilen 5877 58.2 
  

58.2 59.1 1 0 
 

58.4 -1 
Tricht 30777 63.6 

  
63.6 64.5 1 0 

 
63.8 -1 

Sliedrecht 37856 67 66.5 -1 67 67.3 0 0 1 66.2 -1 
Etten-Leur 32643 64.1 

  
64.1 64.4 0 0 

 
62.3 -2 

Didam 47083 55.6 
  

55.6 55.9 0 0 
 

56.1 0 
Dordrecht 32000 62.5 60.9 -2 62.5 62.6 0 0 2 63.9 1 
Haelen 19832 59.9 61.5 2 59.9 60 0 0 -2 59.7 0 
Staphorst 6544 62.1 62.9 1 62.1 61.9 0 0 -1 64.1 2 
Bergentheim 42366 56.6 

  
56.6 56.4 0 0 

 
54.4 -2 

Oudewater 28499 64.8 
  

64.8 64.5 0 0 
 

65 1 
Oosthuizen 24266 58.7 

  
58.7 58.2 -1 0 

 
59.6 1 

Voorhout 25683 60.9 
  

60.9 60.4 -1 0 
 

61.1 1 
Puttershoek 40588 58.2 

  
58.2 57.7 -1 0 

 
60.1 2 

Papekop 28444 65.1 65 0 65.1 64.5 -1 0 -1 63.4 -1 
Heukelom 33755 64.5 66.9 2 64.5 63.9 -1 0 -3 65.2 1 

 
3 Alle meetresultaten, zowel de jaarwaarde als maandoverzichten zijn te vinden op 
http://www.rivm.nl/Onderwerpen/T/TrendMetingen_Geluid/GPP_meetnet 
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LOCATIE refpt R13 M13 V13 R14 M14 V14 ∆R14 ∆M14 M15 ∆M15 
Hulten 33060 68.5 69.8 1 68.5 67.9 -1 0 -2 69.5 2 
Oirschot 17623 65.9 

  
65.9 65.3 -1 0 

 
65.3 0 

Geffen 15724 63.9 64.2 0 65 64.1 -1 1 0 
  Schalkwijk 30576 64.7 64 -1 64.7 63.8 -1 0 0 64.4 1 

Esch 17550 62.5 61.3 -1 62.3 61.3 -1 0 0 
  Oostzaan 24491 59.2 57.7 -2 59.2 57.7 -2 0 0 58.8 1 

Leersum 29106 63.2 62.7 -1 63.2 61.6 -2 0 -1 61.2 0 
Heeze 19340 60.7 59.6 -1 60.7 58.8 -2 0 -1 58.5 0 
Baambrugge 24648 64.7 62.7 -2 64.7 62.4 -2 0 0 63.9 2 
Overberg  29612 55.3 52.6 -3 55.4 52.9 -3 0 0 

  Hoog Soeren 9371 65.4 
  

65.4 62.8 -3 0 
 

63.8 1 
Geldermalsen 14986 57.8 

  
57.8 53 -5 0 

 
52.6 0 

Delft 29782 66 
  

66 
  

0 
 

61.5 
 Markelo 11814 52 

  
52 

  
0 

 
58.3 

 Westervoort2 13919 59.3 
  

59.3 
  

0 
 

59.5 
 Overberg2 29591 49.3 

  
49.2 

  
0 

 
56.3 

  
De resultaten, met de maandontwikkeling in 2015, zijn verder 
opgenomen in Bijlage 3, Tabel 7. Figuur 7 geeft een overzicht van de 
mate waarin verschillen (meten – rekenen) in 2014 voorkwamen. 
 

 
Figuur 7 Verdeling van verschillen (meten – rekenen) 2014 over de meetlocaties 
langs spoorwegen 
 

4.1.3 Verschilanalyse 2014 
Uit Tabel 4 blijkt dat de verschillen tussen de meet- en de rekenwaarde 
uit de nalevingsrapportage van 2014 variëren van -5 dB (meetwaarde 
lager dan rekenwaarde) tot +5 dB (meetwaarde hoger dan 
rekenwaarde).  
Op de meeste locaties ligt het verschil tussen de meetwaarde (M) en de 
door de spoorbeheerder berekende waarde (R) binnen de 
onzekerheidsmarge (±2 dB). Gemiddeld komt het verschil uit een 
steekproef van 45 meetlocaties in 2014 op 0,5 ± 0,6 dB, wat 
vergelijkbaar is met het resultaat voor 2013 (0,5 ±0,8 dB). De 
gemiddelde verschillen zijn samengevat in Tabel 5. De gemiddelde 
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gemeten geluidproductie over dezelfde locaties uit de steekproeven van 
2014 en 2015 is niet gewijzigd (0±0,5 dB).  
 
Tabel 5 Gemiddeld verschil Meetwaarde (M)-Naleving(R) over de steekproef van 
meetpunten in 2013 en 2014 langs spoorwegen 

 
M-R 2013 M-R 2014 M15-M14 

Aantal meetlocaties 26 45 36 
Gemiddeld verschil 0.5 0.5 -0.1 
Standaard deviatie 
verschillen 

2.0 1.9 1.5 

95% betr. interval ±0.8 ±0.6 ±0.5 
 
Verschillen van 3 dB of meer duiden op ter plaatse afwijkende 
geluidemissies per treineenheid ten opzichte van de aanname volgens 
[RMV 2012]. Deze hangen samen met de baangesteldheid, 
aanwezigheid van wissels, spoorruwheid en daarbij veroorzaakte 
geluidemissie van het materieel. Op het spoor bij De Lutte liggen 
bijvoorbeeld  wissels die mogelijk extra geluid veroorzaken. Van de 
meetlocaties met verschillen van 3 dB of meer liggen Zenderen (3 dB), 
Almelo (3 dB) en Hengelo (4 dB) aan dezelfde spoorlijn. Dit kan erop 
duiden dat de spoorruwheid op deze lijn afwijkt van de aangenomen 
waarde volgens RMV. Dit kan ook de oorzaak zijn voor de verschillen bij 
Deurne (4 dB) en Apeldoorn (4 dB). Mogelijk speelt ook een 
onderschatting van het aandeel ouder, luider materieel in de 
samenstelling van het materieel op deze lijn mee. Zonder aanvullend 
specialistisch onderzoek naar deze factoren is geen zekere verklaring te 
geven. 
 
De veranderingen in de meetwaarden van 2014 naar 2015 zijn 
overwegend beperkt. Diepenveen en Brummen zijn het meest opvallend 
met afnamen van 3 en 4 dB. 
 

4.2 Monitoring aan de bron  
In 2015 zijn, evenals in 2013 op drie locaties geluidniveaus gemeten 
met gelijktijdige registratie van het passerende materieel. Dit betrof het 
treintype, de samenstelling en de rijsnelheid. Deze gegevens worden 
gemeten door 'Quo-Vadis' telsystemen. De spoorbeheerder Prorail heeft 
deze gegevens voor dit onderzoek beschikbaar gesteld, zodat 
geluidemissies van afzonderlijke typen materieel konden worden 
bepaald en worden vergeleken met de daarvoor gehanteerde standaard 
waarden uit de rekenmethode [RMV 2012]. 
 
Bij de uitwerking van soortgelijke metingen in 2013 bij Hulten, Geffen 
en Esch zijn de resultaten van een aantal treincategorieën niet correct 
gerapporteerd (Geluidmonitor 2014, RIVM 2015). In Bijlage 4, In 2015 
zijn op de locaties Delft, Markelo en Westervoort uit Figuur 6 
geluidmetingen gecombineerd met rijsnelheid en materieeltype. Het doel 
van de metingen is niet tot een gedetailleerde actualisatie van alle 
geluidemissies uit het RMV (per categorie en frequentieband). De 
meetmethode en apparatuur zijn daar niet toereikend voor. Wel kan een 
goede indicatie worden verkregen van de A-gewogen (breedbandige) 
geluidemissie en hoe deze zich tot de rekenwaarde verhoudt.  
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Door de geluidmetingen op tijd te koppelen aan de gegevens van de 
Quo-Vadis systemen kan de geluidemissie per treintype afzonderlijk 
worden gemeten en worden vergeleken met de waarde volgens de RMV. 
Voor elke treinpassage is de geluidemissie per wagon, E* in dB bepaald. 
Dit is de geluidemissie genormeerd op 1 wagon per uur, van de 
betreffende categorie. Als eis aan het aantal benodigde treinen om een 
representatief gemiddelde geluidemissie te verkrijgen, is een maximale 
statistische onzekerheid van minder dan 0,5 dB aangehouden (klein ten 
opzichte van microfoon onzekerheid van ± 2 dB). De resultaten uit 2015 
zijn weergegeven in Tabel 8. 
 
Tabel 8 worden de meetresultaten gegeven uit 2015 bij Delft, Markelo 
en Esch. In deze bijlage staan in Tabel 9 de gecorrigeerde resultaten uit 
2013 voor Hulten, Geffen en Esch na de correcte uitwerking. In Figuur 8 
zijn de resultaten grafisch samengevat. Daaruit blijkt dat de 
geluidemissies, zowel op de locaties uit 2013 als die uit 2015, een 
vergelijkbaar beeld laten zien. De gemeten geluidemissies zijn voor de 
meeste treintypen in overeenstemming met de rekenmethode voor de 
geluidproductieplafonds. Voor enkele typen, het VIRM, SLT en GTW 
materieel is er in 2013 en 2015 minder geluid gemeten dan volgens het 
rekenvoorschrift. Voor VIRM is het verschil circa 2 à 3 dB, voor SLT en 
GTW is het circa 5 à 6 dB. Voor geluidemissie van DMU LINT is in 2015 
bij Markelo 6 dB hoger gemeten dan de RMV waarde voor categorie 8 
(59 dB). Mogelijk is het spoor ter plaatse van de meetlocatie bij Markelo 
verouderd. 
 

 
Figuur 8 Geluidemissie per wagon, materieeltypen uit cat 2 en 8, RMV en 
gemiddelde meting in 2013 Hulten, Geffen, Esch (RIVM2015) en 2015 (Delft)  
 
Gezien de vergelijkbare, consistente uitkomst in 2013 en 2015 voor de 
materieeltypen SLT IV, SLT VI en GTW kan worden overwogen hiervoor 
nieuwe emissiekentallen op te stellen en deze treintypen in een (nieuwe) 
stillere categorie in te delen. Mogelijk kan hierdoor op lijnen waar deze 
typen maatgevend zijn voor de totale geluidemissie onnodige 
reservering van geluidruimte worden vermeden. De relatief grote 
afwijking voor DMU LINT in 2015 is gemeten op het spoor tussen 
Zutphen en Hengelo bij Markelo. 
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5 Conclusies 

Dit onderzoek beschrijft geluidmetingen langs rijks- en spoorwegen uit 
2015 en vergelijkt meetuitkomsten van 2014 met de hoeveelheid geluid 
die de weg- en spoorbeheerder voor dat jaar hebben berekend. Het 
meetprogramma is onderdeel van de wettelijke verplichte validatie van 
de geluidproductie langs rijkswegen en spoorwegen [Stb 2012]. De 
conclusies van het onderzoek uit zijn: 
 
Wegverkeer 

• Verschillen tussen in 2014 gemeten en over dat jaar berekende 
geluidproductie op een steekproef van 45 meetlocaties variëren 
van -3 tot +6 dB met een gemiddelde waarde van 1,8 ± 0,8 dB 
(hoger gemeten). Op 17 locaties is een verschil van 3 dB of meer 
gemeten. Het resultaat over 2014 is vergelijkbaar met dat over 
2013 (2,4 ± 1.1 dB op 23 meetlocaties). 

• De meetresultaten per locatie in de verschillende jaren komen 
goed overeen. Dat betekent dat, daar waar in 2014 beduidend 
hogere niveaus gemeten zijn ten opzichte van de berekeningen, 
in 2015 wederom vergelijkbare hoge niveaus gemeten zijn.  

• De belangrijkste factoren voor discrepanties tussen meet- en 
rekenuitkomsten langs rijkswegen zijn: 

- de wettelijke aftrek art. 5.11 vooruitlopend op stiller 
verkeer 

- de meteorologische invloed van neerslag en temperatuur  
- lokale afwijkingen van geluidkwaliteit van de weg.  

• De gemiddelde geluidproductie, gemeten op de steekproef uit 
2015 ten opzichte van die uit 2014, is niet aantoonbaar 
toegenomen (0,3 ± 0.3 dB, op 36 locaties). 

• Langs drie meetlocaties aan de N301, N302 en N309 zijn in 2016 
trendmetingen van de geluidproductie per voertuig gestart. De 
initiële meetresultaten voor personen- en vrachtauto’s zijn 
vergelijkbaar met metingen die het RIVM in de periode 2005-
2014 heeft verricht op de N256 in Noord Beveland. 

 
Spoorwegen 

• Verschillen tussen in 2014 gemeten en over dat jaar berekende 
geluidproductie op een steekproef van 46 meetlocaties variëren 
van -5 tot +5 dB met een gemiddelde van 0,5 ± 0,6 dB (hoger 
gemeten), wat vergelijkbaar is met het resultaat over 2013 (0,5 
± 0,8 dB). Er is, evenals in 2013, gemiddeld geen significant 
verschil tussen meet- en rekenuitkomsten gevonden.   

• Op acht locaties is in 2014 een verschil tussen meet- en 
rekenwaarde gevonden van meer dan 2 dB Het betreft 
overwegend dezelfde locaties als waar in 2013 de grootste 
verschillen zijn gevonden. Gemiddeld is de geluidproductie in 
2015 niet aantoonbaar gewijzigd ten opzichte van 2014. 

• De gemiddelde geluidproductie, gemeten op de steekproef uit 
2015 ten opzichte van die uit 2014, is niet aantoonbaar 
toegenomen (0 ±0.5 dB, op 36 locaties). 

• Metingen gericht op de geluidemissies van het materieel uit 2013 
en 2015 laten een vergelijkbaar beeld laten zien. De gemeten 
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geluidemissies zijn voor de meeste treintypen in 
overeenstemming met de rekenmethode.  

• Voor enkele typen, het VIRM, SLT en GTW materieel is er in 2013 
een 2015 beduidend lagere geluidemissie gemeten dan volgens 
het rekenvoorschrift. Voor VIRM is het verschil circa 2 à 3 dB, 
voor SLT en GTW is het circa 5 à 6 dB. Alleen voor DMU LINT is 
in 2015 een hogere geluidemissie gemeten bij Markelo op de lijn 
Zutphen-Hengelo . 

• Gezien de vergelijkbare, consistente uitkomst van 
emissiemetingen in 2013 en 2015 voor de materieeltypen SLT IV, 
SLT VI en GTW kan worden overwogen hiervoor nieuwe emissie-
kentallen op te stellen en deze treintypen in een (nieuwe) stillere 
categorie in te delen. Mogelijk kan hierdoor op lijnen waar deze 
typen maatgevend zijn voor de totale geluidemissie onnodige 
reservering van geluidruimte worden vermeden.  
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Bijlage 1 Meetmethoden en onzekerheden 

Meetopzet bij de GPP-validatie  
Analoog aan de aanpak bij luchtkwaliteit wordt de validatie verricht aan 
de hand van een meetnet. Het geluidmeetnet omvatte in 2015 circa 90 
meetlocaties langs rijkswegen en spoorwegen, waar de geluidproductie 
gedurende een voldoende ruime periode van het jaar wordt bemonsterd. 
Het merendeel daarvan zijn GPP-meetlocaties, bedoeld ter validatie van 
door de weg- en spoorbeheerder berekende geluidproductie op een nabij 
gelegen referentiepunt. De omgeving van elke GPP-meetlocatie dient in 
overeenstemming te zijn met de rekensystematiek uit SWUNG-1 
[RMV2012], omdat anders geen rechtstreekse vergelijking mogelijk is. 
Daarnaast dient het aantal meetlocaties voldoende groot te zijn om een 
representatief beeld van verschillen tussen rekenen en meten te 
verkrijgen.  
 
De strategie bij de keuze van de meetlocaties is: 

• Binnen beschikbare middelen, realisatie van een geluidmeetnet 
van voldoende omvang en representativiteit, zowel langs de weg 
als het spoor 

• Realisatie van voldoende diversiteit in typen snelwegen en 
wegdekken, bovenbouwconstructies en spoormaterieel 

• Voldoende ruimtelijke spreiding over Nederland, waarbij 
aandacht voor drukke rijkswegen en spoorwegen met relatief 
veel vracht/goederen verkeer naar Duitsland.  

• GPP-meetlocaties zoveel mogelijk in lijn met de GPP-
rekenmethode. Dat wil zeggen poldersituaties zonder invloed van 
gebouwen en invloed van verharde oppervlakken in de 
overdracht en geen invloed van wegen die niet onder GPP-
regelgeving vallen of bijdragen van andere typen 
omgevingsgeluid.  

• Daarnaast geldt voor alle GPP-locaties dat er vanuit het meetpunt 
op 4 m ten opzichte van het maaiveld, een vrij akoestisch zicht 
op de (spoor)weg aanwezig moet zijn. 

 
Meetonzekerheden 
Uitkomsten van rekenmodellen roepen vaak discussie over de 
betrouwbaarheid op. Bij metingen is er eerder draagvlak voor de 
uitkomsten omdat deze vrij zijn van aannamen ten aanzien van 
overdracht of verkeerssamenstelling. De uitkomsten van metingen 
bieden echter evenmin 100% betrouwbaarheid en de onzekerheden 
zullen bij een verkeerde meetopzet groter zijn dan bij een goed 
onderbouwd rekenmodel. De betrouwbaarheid van een meting wordt 
bepaald door de kwaliteit van de meetapparatuur, de representativiteit 
van de meetperiode, de afwezigheid van geluid dat niet tot de te 
beoordelen bron behoort en geschikte meteorologische omstandigheden 
tijdens de meting. Navolgend worden deze punten nader omschreven en 
wordt toegelicht hoe deze doorwerken in de onzekerheid van het 
meetresultaat. 
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De onzekerheid in de gemeten geluidproductie voor een referentiepunt 
is afhankelijk van:  

a) het type meetapparatuur: klasse-1 of 2 (apparatuur onzekerheid) 
b) de duur van de meetperiode gedurende het jaar (statistische 

onzekerheid) 
c) het verschil in meetlocatie ten opzichte van het referentiepunt 

(plaats onzekerheid) 
d) Invloed van andere dan de te meten geluidbronnen (windruis, 

lokale gemeentelijke wegen, industrie etc) 
 
Ad a) Onzekerheid apparatuur 
We onderscheiden meetapparatuur die voldoet aan de specificaties uit 
IEC 61672-1 voor klasse-1 en klasse-2 microfoons[IEC2002]. Deze 
internationale standaard stelt tolerantiegrenzen per frequentie. Bij 1000 
Hz bedraagt toelaatbare tolerantie ±0.7 dB voor klasse-1 en ±1.5 dB 
voor klasse-2 apparatuur. In de praktijk komt dit voor breedbandig, A-
gewogen geluidniveaus neer op een onzekerheid van maximaal ± 1dB 
voor klasse-1 en maximaal ±2 dB voor klasse-2 apparatuur. Bij de 
opbouw van het meetnet in 2013 is aanvankelijk gewerkt met een 
combinatie van klasse-1 en klasse-2 meetposten. Bij de uitbouw van het 
meetnet is er in 2014 voor gekozen om geheel over te gaan op klasse-2 
geluidloggers. Deze hebben weliswaar een wat kleinere 
meetnauwkeurigheid, maar zijn zeer flexibel en snel inzetbaar. Dit 
maakt het mogelijk om meetlocaties te eenvoudig rouleren en biedt 
tevens de mogelijkheid om tegen acceptabele kosten aanzienlijk meer 
meetlocaties in te richten. Hierdoor kan een beter totaalbeeld worden 
verkregen dan met een beperkt aantal meetposten. Het meetnet had in 
2015 een omvang van ordegrootte 40 meetlocaties langs de weg en 40 
langs het spoor. De klasse-2 apparatuur is beschreven en gevalideerd in 
[RIVM2014]  
 
Ad b) Statistische onzekerheid 
Naast de onnauwkeurigheid van de meetapparatuur neemt de 
onzekerheid toe wanneer er niet jaarrond wordt gemeten. De te 
valideren geluidsbelasting (Lden in dB) is een gewogen, jaargemiddelde 
waarde en wanneer bij validatie over een kortere periode wordt 
gemeten, ontstaat er een onzekerheid in hoeverre de gekozen 
meetperiode representatief is voor het jaargemiddelde. De onzekerheid 
neemt toe naarmate de meettijd gedurende het te beoordelen jaar 
afneemt en om deze zoveel mogelijk te beperken dient er dus zo lang 
mogelijk te worden gemeten. Er kan immers niet zonder meer vanuit 
worden gegaan dat een meetperiode van een dag of een maand zonder 
meer de correcte jaarwaarde oplevert. De geluidproductie van dag tot 
dag of van week tot week is onderhevig aan sterk wisselende invloeden. 
Te denken valt hierbij aan windrichting, temperatuur, neerslag en het 
verkeersaanbod en rijsnelheden. 
 
In de praktijk blijkt het niet mogelijk om alle uren van het jaar continu 
te meten. Conform de richtlijnen uit de ISO 1996-2[ISO2007] kunnen 
metingen niet worden verricht bij een windsterkte van meer dan 5 m/s. 
Bij alle uren is met behulp van KNMI-gegevens gecontroleerd of de 
metingen hieraan voldoen. Geluidniveaus die zijn gemeten bij te harde 
wind zijn uit de data gefilterd en niet meegenomen in de middeling. 
Verder kan apparatuur soms een periode uitvallen door stroomuitval.  
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Om de statische onzekerheid in het meetresultaat voor de Lden te 
schatten, wordt aangenomen dat de etmaalwaarde hiervan (Lden 
bepaald over 24 u) een normale verdeling volgt. Een meetpunt levert 
dan een steekproef (gelijk aan het aantal geldige meetdagen) uit deze 
verdeling, waaruit vervolgens met de gebruikelijke 
onzekerheidsstatistiek een 95% betrouwbaarheidsinterval voor de 
jaargemiddelde Lden kan worden afgeleid. Figuur 9 illustreert dit voor 
de RIVM meetlocatie langs de A2 bij Breukelen en toont de spreiding in 
dagwaarden en onzekerheidsmarges voor het steekproefgemiddelde als 
schatter voor de jaargemiddelde Lden. De statistische onzekerheid over 
de gehele periode van januari tot oktober bedraagt circa ±0,2 dB. 
 

 
Figuur 8 Dagwaarden, spreiding en onzekerheidsmarges Lden gemeten langs de 
A2 bij Breukelen, periode januari – oktober 2013. 
 
Om een betrouwbare meting te doen van de jaargemiddelde 
geluidproductie langs rijkswegen en spoorwegen is het niet nodig een 
jaar lang continu te meten. Na een aantal maanden blijkt de statistische 
onzekerheid in de gemeten geluidproductie klein ten opzichte van de 
apparatuur- en plaatsonzekerheid. Het biedt dan voordeel een tweede 
meetreeks op een andere locatie op te bouwen, zodat met eenzelfde 
meetinspanning een groter aantal referentiepunten kan worden 
gevalideerd. In 2014 is op de meeste locaties een half jaar continu 
gemeten. 
 
Ad c) Plaatsonzekerheid 
Een derde bron van onzekerheid is in welke mate een meetuitkomst 
afwijkt van de te valideren geluidproductie op een GPP-locatie 
(referentiepunt), wanneer het meetpunt niet samenvalt met het 
referentiepunt. Het is in de praktijk meestal niet mogelijk om een 
meetpunt exact op een GPP-referentiepunt in te richten. In veel gevallen 
is het vanuit praktische omstandigheden nodig om een positie te kiezen 
die hier enigszins van afwijkt. Om de gemeten geluidniveaus bij 
afwijkende meetpositie te kunnen relateren aan een berekende 
geluidproductie op een GPP-referentiepunt wordt de meting daarom 
gecorrigeerd voor het verschil in afstand tot de bron met behulp van de 
overdracht die in de standaardmethode [RMV 2012] zoals die ook voor 
de berekening van de GPP waarden wordt toegepast. Dit brengt een 
kleine extra onzekerheid met zich mee die wordt meegenomen in de 
betrouwbaarheidsmarge rondom de gemeten geluidproductie op het 
referentiepunt. De onzekerheid neemt toe naarmate benodigde correctie 
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groter is en hangt af van de afstand van het meetpunt tot de 
verbindingslijn door de referentiepunten op 50 meter afstand van de 
weg of het spoor. De onzekerheid in de overdrachtscorrectie bedraagt 
ongeveer ±20% van de absolute waarde van de correctie [Probst 2005]. 
Het gaat om relatief kleine correcties die een onzekerheid opleveren die 
klein is ten opzichte van de apparatuur en statistische onzekerheid. 
 
Ad d) Onzekerheden door stoorgeluid 
Dit treedt op wanneer op de meetlocatie geluidbronnen invloed hebben 
op het meetresultaat, die niet tot de beoogde bron (rijksweg of spoor) 
behoren. Bijvoorbeeld nabij gelegen industriële installaties, brommers, 
vliegtuigen etc. Deze bijdrage aan de onzekerheid is tot een minimum 
beperkt alle meetlocaties zorgvuldig te inspecteren op de afwezigheid 
van mogelijke stoorbronnen. In veel gevallen is er altijd enig 
andersoortig geluid aanwezig, maar de meetlocaties zijn zo gekozen dat 
de bijdrage van stoorbronnen ruim (10-15 dB) lager is dan de bijdrage 
van de rijksweg of het spoor. Dit wordt vergemakkelijkt doordat alle 
meetlocaties relatief dicht bij de beoogde bronnen liggen. 
 
Resulterende onzekerheid 
Genoemde onzekerheden zijn conform ISO1996-2[ISO2007] in de 
gemeten geluidproductie Lden verwerkt en op de referentiepunten als 
volgt meegenomen. 
 

( )222 2.0 ovdsmLden ∆++±≈d  

 
waarin 
m : onzekerheid apparatuur ± 1 dB voor klasse-1 en ± 2 dB voor 

klasse-2 met maandelijkse klasse-1 kalibratie 
s : statistische onzekerheid, bepaald aan de hand van de variantie 

van het verkregen steekproefgemiddelde uit maximaal 365 
dagwaarden Lden  

ovd∆  : geluidoverdracht meetpunt–referentiepunt volgens [RMV 2012] 
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Bijlage 2 Wegdekmetingen 

Ter bepaling van de akoestische kwaliteit van wegdekken wordt meestal 
gebruikt gemaakt de ‘Statistical Pass By Method’ [ISO2011] of de Close 
Proximity Method [ISO2012] 
 
De SPB methode is een ISO-gestandaardiseerde, relatief nauwkeurige 
methode waarbij het resultaat, de geluidreductie van een wegdek ten 
opzichte van DAB 0/6 (referentie), wordt gebaseerd op het gemiddelde 
van een groot aantal (100-200) voertuigen. De uitkomst geldt echter 
alleen op de plaats van meting en SPB metingen zijn niet geschikt om 
de geluidreductie op een omvangrijk wegennet in kaart te brengen. Als 
alternatief kunnen, rijdend op de weg, CPX metingen worden verricht, 
waarbij op korte afstand het geluid wordt gemeten van een of meer 
testbanden die in een aanhangwagen of een speciaal daartoe ontworpen 
voertuig wordt gemonteerd. Door de geluidniveaus tijdens het rijden te 
loggen kan met de CPX methode snel een indruk worden verkregen van 
de geluidreductie van een wegennetwerk. Bij de CPX methode kan men 
onderscheid maken tussen de ‘open’ en ‘gesloten’ uitvoering 
[RWS2007]. Het nadeel van een aanhangwagen of speciaal afgesloten 
voertuig is dat de meting in de praktijk alleen op de rechterrijbaan bij 
een maximale rijsnelheid van 80 km/u kan worden uitgevoerd.  
 
Om tot een indicatief beeld van de huidige geluidreductie op 
Nederlandse rijkswegen te komen zijn door het RIVM in de periode 
maart-juni 2015 wegdekmetingen verricht, met een ‘open-voertuig’ 
variant van de CPX-methode (hierna: CPX_V). Daarbij is geen gebruik 
gemaakt van een aanhangwagen met een of meer testbanden, maar zijn 
de metingen verricht onder de auto zelf. Tijdens een aantal bezoekritten 
van de meetlocaties, is elke seconde de GPS-positie van het voertuig 
(een Mercedes-Vito4) en het geluidniveau onder het chassis gelogd, 
waarmee een beeld van de huidige geluidreductie op circa 80% van het 
rijkswegennet is verkregen. De meetmethode is niet geheel 
vergelijkbaar met de CPX methode (ISO Draft), maar biedt als voordeel 
dat de auto geen aanhangwagen nodig heeft en er in de lichte 
verkeersstroom bij snelheden van 90-120 km/u probleemloos kan 
worden gemeten. Bovendien wordt bij een meting onder het voertuig 
rechtstreeks gemeten aan de bron (primair de banden) in de werkelijke 
bedrijfsconfiguratie, inclusief de aslast en de invloed van het voertuig.  
 
Omdat niet overal met een constante snelheid kan worden gereden zijn 
in nabewerking alle meetresultaten genormeerd op een rijsnelheid (V) 
van 100 km/u met een correctie ∆Lp,1s= -25⋅log(V/100). Alle metingen 
zijn verricht binnen het snelheidsbereik van 80-120 km/u, op een droog 
wegdek en bij een temperatuur van 5-15°C. Overeenkomstig de CPX 
methode zijn de waarden gestandaardiseerd naar 20°C (α ≈ -0.05 dB/°C 
voor ZOAB, DZOAB en FDZOAB, α ≈ -0.1 dB/°C voor DAB).  Bij een 

 
4 Banden voor: 2x Continental VancoFourSeasons 195/65 R 16C 104/102 T M+S EC 72 dB, Banden achter: 2x 
Continental VancoFourSeasons 195/65 R 16C 104/102 T M+S EC 73 dB.  
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snelheid van 100 km/u heeft de meting een onderscheidend vermogen 
van 28 m.  
 
Om het geluidniveau onder het voertuig (hierna ‘voertuiggeluidniveau’)  
te kunnen relateren de geluidreductie volgens [RMV2012], is een 
ijkprocedure nodig waarbij een referentie-voertuiggeluidniveau voor het 
DAB-referentiewegdek uit [RMV2012] wordt bepaald. De ijkprocedure 
uitgebreid  is toegelicht in [RIVM 2015]. Voor het gebruikte voertuig 
bedraagt het voertuig-referentieniveau 100 ± 1 dB. 
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Bijlage 3 Overzichtstabellen resultaten 2013-2015 
rijkswegen en spoorwegen 

Headers Tabel 6 en Tabel 7 
 
Lxx Gemeten geluidniveau Lden op meetpunt in het jaar 

20xx 
j-d Maandwaarden van de gemeten Lden in 2015 
ndag Aantal gerealiseerde, geldige meetdagen 
Mxx Meetwaarde  op referentiepunt in het jaar 20xx; 
Rxx Rekenwaarde uit nalevingsrapportage beheerder jaar 

20xx 
Oxx Onzekerheid jaar 20xx, 95% betr interv: ± O dB 
Vxx= Mxx-
Rxx 

verschil meetwaarde vs rekenwaarde op referentiepunt 
in 20xx 

G15= M15-
M14 

toename meetwaarde 2015 ten opzichte van 2014 op 
referentiewaarde 

ovd overdracht in dB van meetpunt naar referentiepunt 
 

 
Alle meetlocaties en meetreeksen zijn ook te vinden op: 
http://www.rivm.nl/Onderwerpen/T/TrendMetingen_Geluid/GPP_meetne
t  
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Tabel 6 Ontwikkeling meetwaarden M2013-M2015 op referentiepunten langs rijkswegen, meetwaarde-naleving 2014 en toename 
M2015-M2014 

LOCATIE refpt L13 L14 j f m a m j j a s o n d L15 ndag15 ovd M13 M14 M15 O15 R13 R14 V13 V14 G15 
A2_BeesdO 32811 68.5 69.5 

             
0 1.3 69.8 70.8 

  
64.8 64.9 5 5.9 

 A35_Enschede 39995 69.1 68.9 
             

0 2.5 71.6 71.4 
  

65.6 65.7 6 5.7 
 A18_Didam 50245 

 
75 76 76.3 76.6 76.3 75.3 

       
76.1 106 -3.8 

 
71.2 72.3 2.2 65.6 65.8 

 
5.4 1.1 

A59_Geffen 7814 
 

76 
     

76 76.2 75.8 77.7 77.4 78.1 74.8 76.7 155 -3.6 
 

72.4 73.1 2.2 67.1 67.2 
 

5.2 0.7 
A12_Zevenaar 50347 80.6 80.4 

     
81.5 81.5 81.3 81.8 81.7 82.4 82.2 81.8 148 -6.2 74.4 74.2 75.6 2.4 69.3 69.4 5.1 4.8 1.4 

A58_Oisterwijk 9517 
 

75.8 
             

0 -3.4 
 

72.4 
  

67.2 67.6 
 

4.8 
 A59_Nieuwkuijk 21683 

 
73.1 74.7 73.9 72.8 71.6 71.5 72.4 72.1 

     
72.8 149 -1.4 

 
71.7 71.4 2.1 66.8 66.9 

 
4.8 -0.3 

A2_Beesdw 32603 
 

71.7 73.3 72 71.8 71.6 71.2 71.9 71.6 70.7 70.8 70.4 70.8 70.4 71.4 263 -2 
 

69.7 69.4 2.1 64.8 65 
 

4.7 -0.3 
A28_Nunspeet 19245 78.1 77.9 

      
74.1 74.5 75.5 75.3 77 76.1 75.4 155 -6 72.1 71.9 69.4 2.4 67.2 67.3 4.9 4.6 -2.5 

A12_Ede 33401 
 

75.1 75.1 75 74.7 74 74.1 74 
      

74.5 118 -4.8 
 

70.3 69.7 2.2 65.8 65.8 
 

4.5 -0.6 
A16_Breda2 11230 71.4 71 72.3 71.4 70.7 70.6 70.5 70.5 71.2 72.8 71.5 70.3 70.6 70.2 71.1 280 1.1 72.5 72.1 72.2 2 67.7 67.8 4.8 4.3 0.1 
A59_Wagenberg 22489 70.3 71 

      
71.4 71.2 72.1 71.9 72.4 

 
71.8 106 -0.9 69.4 70.1 70.9 2.1 66.7 66.8 2.7 3.3 0.8 

A28_Pesse 42076 
 

74.2 76 75.2 74.6 73.9 74.3 74.6 
      

74.8 113 -5.5 
 

68.7 69.3 2.3 65.5 65.5 
 

3.2 0.6 
A35_Almelo 40615 72.4 70.2 

             
0 -0.6 71.8 69.6 

  
66.3 66.4 5.5 3.2 

 A32_Darp 47274 72.7 72.6 
       

73.9 73.5 73.2 74.5 71.6 73.4 92 -4.7 68 67.9 68.7 2.3 64.5 64.7 3.5 3.2 0.8 
A58_Bavel 10392 72.2 72.4 

      
72.7 72.7 73.3 72.8 74.1 74.3 73.3 129 -2.1 70.1 70.3 71.2 2.1 67.5 67.6 2.6 2.7 0.9 

A58_Oirschot 1632 
 

75.5 76 75.7 74.5 74.1 74.2 74.8 74.4 
     

74.6 106 -5.4 
 

70.1 69.2 2.3 67.4 67.5 
 

2.6 -0.9 
A6_Emmeloord 52758 

 
67.6 67.9 67.3 67.7 67.1 67.9 68.5 

      
67.7 112 -0.5 

 
67.1 67.2 2.1 64.6 64.7 

 
2.4 0.1 

A67_Venlo 51015 
 

73.7 
 

76.7 
  

72.4 72.5 
      

72.7 42 -4.4 
 

69.3 68.3 2.3 66.8 67 
 

2.3 -1 
A16_Breda1 11226 78.4 79 80 79.3 78.3 

         
79.3 47 -6.2 72.2 72.8 73.1 2.5 70.5 70.6 1.7 2.2 0.3 

A1_Bathmen 48995 69.2 69.2 
       

69.3 69.2 68.8 70.5 70.4 69.6 117 -2.2 67 67 67.4 2.1 64.8 64.9 2.2 2.1 0.4 
A29_Heijningen 5565 68.5 67.8 

     
69.5 69.9 69.7 70.1 70.2 71.3 71.2 70.3 154 -4.5 64 63.3 65.8 2.2 60.9 61.3 3.1 2 2.5 

A50_Loenen 58730 
 

71 71.7 71 71.4 70.3 70.4 70.6 70.1 
     

70.9 134 -0.5 
 

70.5 70.4 2.1 68.4 68.5 
 

2 -0.1 
A28_Zwolle 59925 

 
71.2 74.6 73 72.3 72.6 71.9 72.1 

      
72.8 147 -4.1 

 
67.1 68.7 2.2 65.3 65.4 

 
1.7 1.6 

A50_Emst 47653 66.1 66.4 
      

65.7 65.7 67.2 66.7 68.3 67.8 66.9 155 2.1 68.2 68.5 69 2.1 66.9 67 1.3 1.5 0.5 
A73_Venray 38588 

 
68.8 69.1 68.4 68 

 
67.5 67.4 

      
68.1 112 -2.2 

 
66.6 66.3 2.1 64.9 65.2 

 
1.4 -0.3 

A20_Maassluis 4051 68.6 67.7 
     

66.7 67.9 67.8 6z9.7 69.2 69.6 69.5 68.9 114 2 70.6 69.7 70.9 2.1 68.6 68.4 2 1.3 1.2 
A1_Stroe 19415 

 
74.3 74.7 74.2 73.3 72.1 72.6 73.1 72.4 

     
73.4 134 -4.5 

 
69.8 68.9 2.3 68.6 68.7 

 
1.1 -0.9 
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LOCATIE refpt L13 L14 j f m a m j j a s o n d L15 ndag15 ovd M13 M14 M15 O15 R13 R14 V13 V14 G15 
A2_Breukelen2 34204 69 68.7 

             
0 -0.5 68.5 68.2 

  
67.1 67.3 1.4 0.9 

 A2_Breukelen1 34203 72.7 72.4 73.1 72.4 72.2 72 71.8 72.6 72.5 72.5 73.6 73.2 72.4 71.9 72.6 278 -4.2 68.5 68.2 68.4 2.2 67.4 67.4 1.1 0.8 0.2 
A6_Lelystad 18328 70.6 68.4 

             
0 -2.2 68.4 66.2 

  
65.4 65.6 3 0.6 

 A37_Klazinaveen 41609 67.7 67.9 
             

0 -4 63.7 63.9 
  

62.4 63.4 1.3 0.5 
 A12_Zoetermeer1 14399 69.3 69.9 

             
0 1.8 71.1 71.7 

  
71.1 71.2 0 0.5 

 A1_Laren 35206 
 

72.3 72.9 72.9 72.6 72.1 72.6 72.5 72.1 
     

72.6 149 -5.8 
 

66.5 66.8 2.3 66.2 66.3 
 

0.2 0.3 
A15_Sliedrecht 20601 70.2 70 

     
70.2 70.1 70.3 71 70.7 72.1 72 70.8 137 -2.3 67.9 67.7 68.5 2.1 68.3 68.4 -0.4 -0.7 0.8 

A27_Hank 22357 
 

70.7 71.6 71.1 70.3 69.7 70 70.3 70.6 
     

70.5 154 -3.8 
 

66.9 66.7 2.2 67.6 67.7 
 

-0.8 -0.2 
A9_Velserbroek 3296 

 
70.5 72.7 7.3 70.2 69.4 68.6 69.6 

      
69.7 51 -1.8 

 
68.7 67.9 2.2 69.6 69.6 

 
-0.9 -0.8 

A73_Cuijk 2211 70.9 68.5 
             

0 -2.4 68.5 66.1 
  

66.7 67 1.8 -0.9 
 A17_OudGastel 11000 65.3 65.3 

     
65.9 65.9 65.4 7.3 7.3 67.6 66.7 66.2 89 0.3 65.6 65.6 66.5 2.1 66.4 66.5 -0.8 -0.9 0.9 

A13_Overschie 3950 
 

74.7 75.2 74.8 74.6 74.3 74.3 74.6 
 

76.5 76.5 76.4 76.7 75.4 75.4 180 -5.6 
 

69.1 69.8 2.3 71.1 70.2 
 

-1.1 0.7 
A12_Harmlen80 30179 

 
65.2 65.6 65 65.2 64.2 64.5 63.1 

      
64.7 110 3.6 

 
68.8 68.3 2.2 69.7 69.9 

 
-1.1 -0.5 

A9_Uitgeest 36260 
 

75.3 
     

75.5 7.3 76.7 7.3 76.2 77.4 76.3 76.6 40 -7.6 
 

67.7 69 2.7 68.8 68.9 
 

-1.2 1.3 
A20_RdamN 14094 

 
73.5 76.2 75.6 74.3 73.7 73.7 73.7 74 75.1 75.8 74.8 76.4 76.3 74.9 223 -5.5 

 
68 69.4 2.3 69.6 69.6 

 
-1.6 1.4 

A7_Benningbroek 17206 
 

65.1 66.1 65.7 65.5 65.2 65.4 
       

65.6 65 -2 
 

63.1 63.6 2.1 64.8 64.9 
 

-1.8 0.5 
A27_Vianen 20950 65.7 65.6 

     
66.6 66.4 67.6 67 67.1 67.8 66.3 67 145 0.6 66.3 66.2 67.6 2.1 69 69.2 -2.7 -3 1.4 

A12_Zoetermeer2 14391 
       

74.1 73.9 74.1 75.3 75.2 76.3 76.2 75 118 -2 
  

73 2.1 70.3 70.4 
   A37_Hollandscheveld 41146 68.5 

      
70.7 71.4 71.4 74.3 73.1 73.7 

 
72.8 100 -3.4 

  
69.4 2.2 65 65.3 
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Tabel 7 Ontwikkeling meetwaarden M2013-M2015 op referentiepunten langs spoorwegen 
LOCATIE refpt L13 L14 j f m a m j j a s o n d L15 nd15 ovd M13 M14 M15 O15 R13 R14 V13 V14 G15 
Zenderen 10670 67.5 66.2 

             
0 -0.5 67 65.7 

  
62.4 62.6 4.6 3.1 

 Geffen 15724 71.1 71 
             

0 -6.9 64.2 64.1 
  

63.9 65 0.3 -0.9 
 HSLZ_Mookhoek 40684 53.5 55.2 

             
0 -0.8 52.7 54.4 

  
52.8 52.6 -0.1 1.8 

 Kampen 39949 55.8 56 
             

0 2.4 58.2 58.4 
  

56.7 57 1.5 1.4 
 Betuweroute 39213 69 69.9 

             
0 -1.2 67.8 68.7 

  
66.9 67.7 0.9 1 

 Esch 17550 67.1 67.1 
             

0 -5.8 61.3 61.3 
  

62.5 62.3 -1.2 -1 
 Arnhem 14225 66.2 66 

      
65.4 65 64.5 64 64.8 66.1 64.9 140 -1.7 64.5 64.3 63.2 2.1 62.8 63.3 1.7 1 -1.1 

Staphorst 6544 68.6 67.6 
     

70.3 69.6 69.5 70 70.3 70 68.6 69.8 163 -5.7 62.9 61.9 64.1 2.3 62.1 62.1 0.8 -0.2 2.2 
De Lutte 10937 65.3 64 

        
65.8 62.8 65.8 64.4 64.9 60 -3.6 61.7 60.4 61.3 2.6 55.6 55.6 6.1 4.8 0.9 

Lochem 11649 59.3 59.8 
             

0 -4.6 54.7 55.2 
  

52.3 51.9 2.4 3.3 
 Baambrugge 24648 63.9 63.6 65.6 65.7 65.9 64.6 63.9 63.8 64.2 66 64.9 65.7 65.3 64.6 65.1 247 -1.2 62.7 62.4 63.9 2.1 64.7 64.7 -2 -2.3 1.5 

Papekop 28444 67.9 67.4 
      

67.7 66.7 65.4 66.3 64.8 65.6 66.3 118 -2.9 65 64.5 63.4 2.2 65.1 65.1 -0.1 -0.6 -1.1 
Heukelom 33755 72.2 69.2 

      
70.4 71.1 68.8 70.5 70.5 70.6 70.5 144 -5.3 66.9 63.9 65.2 2.3 64.5 64.5 2.4 -0.6 1.3 

Brummen 12614 67.7 68.3 
      

64.3 64.6 64.4 64.2 65.1 65.2 64.6 140 -7.2 60.5 61.1 57.4 2.6 59.7 59.7 0.8 1.4 -3.7 
Sliedrecht 37856 72.5 73.3 

     
71.2 72.6 71.5 72.5 72.9 71.9 71.8 72.2 152 -6 66.5 67.3 66.2 2.4 67 67 -0.5 0.3 -1.1 

Overberg  29612 56.3 56.6 
              

-3.7 52.6 52.9 
  

55.3 55.4 -2.7 -2.5 
 Leersum 29106 65.3 64.2 63.8 65.7 64.7 63.3 63.1 64.5 63.6 63.7 61.6 63.3 64.3 63 63.8 309 -2.6 62.7 61.6 61.2 2.1 63.2 63.2 -0.5 -1.6 -0.4 

Oostzaan 24491 61.6 61.6 
     

62.6 61.7 62.4 63 63.8 
 

62.9 62.7 102 -3.9 57.7 57.7 58.8 2.2 59.2 59.2 -1.5 -1.5 1.1 
Dordrecht 32000 65.6 67.3 

         
69.1 68.9 65.9 68.6 41 -4.7 60.9 62.6 63.9 2.5 62.5 62.5 -1.6 0.1 1.3 

Schalkwijk 30576 68.1 67.9 67.3 68.1 67.4 69.5 69 68.2 67.7 67.9 
 

69.7 69.5 67.2 68.5 242 -4.1 64 63.8 64.4 2.2 64.7 64.7 -0.7 -0.9 0.6 
Haelen 19832 70.7 69.2 

      
69.4 69.2 68.2 68.3 68.7 69.6 68.9 144 -9.2 61.5 60 59.7 2.7 59.9 59.9 1.6 0.1 -0.3 

Heeze 19340 67.2 66.4 
     

66.4 67.1 67 65.5 65.3 65.1 65.1 66.1 160 -7.6 59.6 58.8 58.5 2.6 60.7 60.7 -1.1 -1.9 -0.3 
Nijkerk 7089 65.3 64.6 60.4 62 63.9 63 63.1 63.7 63.3 62.9 61.9 61.8 60.1 59.7 62.5 296 -2.1 63.2 62.5 60.4 2.1 59.1 59.1 4.1 3.4 -2.1 
Holten 10035 72.8 72.5 

      
70.1 72 70.9 71.4 71.3 69.9 71.1 160 -9 63.8 63.5 62.1 2.7 61.7 61.7 2.1 1.8 -1.4 

Delft 29782 
       

65.3 64.7 65.2 65.9 66.9 67.1 
 

65.9 127 -4.4 
  

61.5 2.2 66 99 
   Markelo 11814 

       
63 62.7 63.4 62.8 62.7 62.9 63.3 63 172 -4.7 

  
58.3 2.2 52 52 

   Hulten 33060 75.4 73.5 
      

73.1 74.6 75.1 76.7 75.6 74.3 75.1 143 -5.6 69.8 67.9 69.5 2.4 68.5 68.5 1.3 -0.6 1.6 
Westervoort2 13919 

       
64.1 64.1 64.6 65.6 66.5 67.4 0 65.8 84 -6.3 

  
59.5 2.6 59.3 59.3 

   Overberg2 29591 
           

65.3 61.3 61.4 63 62 -6.7 
  

56.3 5.3 49.3 49.2 
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LOCATIE refpt L13 L14 j f m a m j j a s o n d L15 nd15 ovd M13 M14 M15 O15 R13 R14 V13 V14 G15 
Oosthuizen 24266 

 
61.6 62.5 63.5 63.4 63.3 61.9 61.2 

     
 63 102 -3.4 

 
58.2 59.6 2.2 58.7 58.7 

 
-0.5 1.4 

Oudewater 28499 
 

70.7 71.6 71.7 70.8 70.8 71.2 
      

 71.2 97 -6.2 
 

64.5 65 2.4 64.8 64.8 
 

-0.3 0.5 
Voorhout 25683 

 
66.2 67 67.6 67.2 65.7 65.4 68.6 

     
 66.9 120 -5.8 

 
60.4 61.1 2.5 60.9 60.9 

 
-0.5 0.7 

Onna 3796 
 

64.3 64.3 64.8 66.3 65.6 64.7 64.9 
     

 65.2 112 -6.7 
 

57.6 58.5 2.4 56.2 56.2 
 

1.4 0.9 
EttenLeur 32643 

 
73.6 72.8 71.5 70.7 71.5 71.4 70.8 

     
 71.5 137 -9.2 

 
64.4 62.3 2.8 64.1 64.1 

 
0.3 -2.1 

Hoog Soeren 9371 
 

66 67.1 66.9 
         

 67 43 -3.2 
 

62.8 63.8 2.2 65.4 65.4 
 

-2.6 1 
Hengelo 52060 

 
65.3 

           
 

  
-7.5 

 
57.8 

  
52.9 53.9 

 
3.9 

 Bergentheim 42366 
 

60 57.6 58.2 58.3 
        

 58 64 -3.6 
 

56.4 54.4 2.3 56.6 56.6 
 

-0.2 -2 
Raalte 44248 

 
59.6 59.4 60.9 61 

        
 60.5 76 -6.2 

 
53.4 54.3 2.4 52 52 

 
1.4 0.9 

Diepenveen 8223 
 

69.6 68 66.8 66.4 66.8 65 64.7 
     

 66.6 141 -3.4 
 

66.2 63.2 2.2 64.5 64.5 
 

1.7 -3 
Geldermalsen 14986 

 
57.3 56.1 

  
58 56.3 57.4 

     
 56.9 54 -4.3 

 
53 52.6 2.3 57.8 57.8 

 
-4.8 -0.4 

HoekVanHolland 30139 
 

65.8 65.2 66.1 66.4 65.3 65.2 64.5 
     

 65.6 105 -8.7 
 

57.1 56.9 2.7 55.5 55.5 
 

1.6 -0.2 
Didam 47083 

 
59.4 57.6 58.7 60 60.8 59.9 58.6 

     
 59.6 133 -3.5 

 
55.9 56.1 2.2 55.6 55.6 

 
0.3 0.2 

Deurne 18211 
 

72.9 71.1 71.2 67.3 72.4 
       

 70.8 85 -6.1 
 

66.8 64.7 2.6 63.1 63.1 
 

3.7 -2.1 
Oirschot 17623 

 
71.6 71.1 71.7 69.7 71.5 71.9 72.6 72.7 

    
 71.6 163 -6.3 

 
65.3 65.3 2.4 65.9 65.9 

 
-0.6 0 

Puttershoek 40588 
 

52.7 54.7 55 55 56 54.1 
      

 55.1 100 5 
 

57.7 60.1 2.6 58.2 58.2 
 

-0.5 2.4 
Beilen 5877 

 
65 64.9 64.4 64.4 64.2 63.7 63.8 

     
 64.3 141 -5.9 

 
59.1 58.4 2.3 58.2 58.2 

 
0.9 -0.7 

Apeldoorn 9500 
 

70.9 
 

70 70.6 71.5 72.3 71.9 69.6 
    

 71.6 110 -8.3 
 

62.6 63.3 2.7 59.1 59.1 
 

3.5 0.7 
Almelo 10592 

 
71.7 72.5 72.9 73.6 73 71.8 71.9 70.9 

    
 72.6 150 -6 

 
65.7 66.6 2.4 62.4 62.4 

 
3.3 0.9 

Tricht 30777 
 

68.9 68 68.7 67.4 68.5 68.1 67.5 
     

 68.2 130 -4.4 
 

64.5 63.8 2.2 63.6 63.6 
 

0.9 -0.7 
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Bijlage 4 Meetresultaten geluidemissies per treincategorie 2013 en 2015 

In 2015 zijn op de locaties Delft, Markelo en Westervoort uit Figuur 6 geluidmetingen gecombineerd met rijsnelheid en 
materieeltype. Het doel van de metingen is niet tot een gedetailleerde actualisatie van alle geluidemissies uit het RMV 
(per categorie en frequentieband). De meetmethode en apparatuur zijn daar niet toereikend voor. Wel kan een goede 
indicatie worden verkregen van de A-gewogen (breedbandige) geluidemissie en hoe deze zich tot de rekenwaarde 
verhoudt.  
 
Door de geluidmetingen op tijd te koppelen aan de gegevens van de Quo-Vadis systemen kan de geluidproductie per 
treintype afzonderlijk worden gemeten en worden vergeleken met de waarde volgens de RMV. Voor elke treinpassage is 
de geluidproductie per wagon, E* in dB bepaald. Dit is de geluidproductie genormeerd op 1 wagon per uur, van de 
betreffende categorie. Als eis aan het aantal benodigde treinen om een representatief gemiddelde geluidemissie te 
verkrijgen, is een maximale statistische onzekerheid van minder dan 0,5 dB aangehouden (klein ten opzichte van 
microfoon onzekerheid van ± 2 dB). De resultaten uit 2015 zijn weergegeven in Tabel 8. 
 
Tabel 8 Meetresultaten geluidemissie materieel, E* in dB bij 1 wagon/uur, gemeten in 2015 bij Quo-Vadis posten Delft, Westervoort en 
Markelo; aangehouden referentiesnelheid E*: 100 km/u cat 4 en 120 km/u overige categorieën, statonz: statistische onzekerheid, 
totonz totale onzekerheid, inclusief apparatuur onzekerheid 
locatie cat type E*RMV aantal E*meting verschil statonz standdev totonz 
Delft 22 PC ICR 65.2 913 64.5 -1 0.2 3.1 2.0 
Delft 4 CAT 4 64.3 27 58.6 -6 1.1 2.9 2.3 
Delft 81 EMU DDAR III mDDM 59.2 648 58.4 -1 0.3 3.8 2.0 
Delft 82 EMU DDZ V mDDZ 59.2 340 58.6 -1 0.3 2.9 2.0 
Delft 83 EMU ICM IV 59.2 696 58.0 -1 0.3 3.5 2.0 
Delft 83.5 EMU ICM III 59.2 733 57.8 -1 0.3 3.7 2.0 
Delft 84 EMU SLT IV 59.2 1765 54.4 -5 0.1 2.5 2.0 
Delft 85 EMU SLT VI 59.2 2650 54.2 -5 0.1 2.5 2.0 
Delft 86 EMU VIRM ABv / PC DDM 59.2 4180 56.1 -3 0.1 3.1 2.0 
Delft 8 CAT 8 59.2 14034 55.6 -4 0.1 3.8 2.0 
Markelo 80 DMU LINT 59.2 8596 65.3 6 0.1 2.7 2.0 
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locatie cat type E*RMV aantal E*meting verschil statonz standdev totonz 
Westervoort 88 EMU/DMU GTW 2/8 59.2 5053 54.9 -4 0.1 3.2 2.0 
Westervoort 92 EMU ICE (1/2) 67.2 533 64.1 -3 0.3 3.0 2.0 
 
Bij de uitwerking van de bronmetingen uit 2013, bij Hulten, Geffen en Esch [RIMV 2015] zijn geluidemissies niet juist 
afgeleid. In Tabel 9 zijn de gecorrigeerde resultaten opgenomen.  
 
Tabel 9 Gecorrigeerde resultaten uit (RIVM 2015) geluidemissiemetingen 2013 bij Hulten, Geffen en Esch;  
aangehouden referentiesnelheid E*: 100 km/u cat 4 en 120 km/u overige categorieën Onz resultaten E* ± 1dB 

  SRM1 Hulten Geffen Esch 
cat type E*dBA aantal E* dBA verschil aantal E*dBA versch aantal E* dBA versch 
1 RMV category_1 64.0 620 64.6 1 6698 65.2 1 3489 65.4 1 
2 RMV category_2 65.2 15623 64.7 0 6181 64.8 0 60 64.7 0 
3 RMV category_3 61.3 531 58.6 -3 2318 60.2 -1 1197 62.0 1 
4 RMV category_4 64.3 5480 63.6 -1 390 62.3 -2 125 62.6 -2 
8 RMV category_8 59.2 42496 55.8 -3 25997 58.7 0 19720 57.9 -1 
9 RMV category_9 67.2 2 65.0 -2 83 65.5 -2 185 65.2 -2 
            

11 EMU Mat 64 II 64.0 620 64.6 1 6698 65.2 1 3489 65.4 1 
22 PC ICR 65.2 15623 64.7 0 6181 64.8 0 60 64.7 0 
31 EL BR186 (Traxx) 61.3 87 58.7 -3 37 59.3 -2 1 63.7 2 
32 EL BR189 61.3 132 59.2 -2 19 60.9 0 1 60.1 -1 

33 
EL Lok 
1600/1700/1800 61.3 141 57.5 -4 95 60.3 -1 72 60.3 -1 

34 EMU SGM_II 61.3 33 59.5 -2 412 60.3 -1 222 61.8 1 
35 EMU SGM_III 61.3 138 58.8 -2 1755 60.2 -1 901 62.2 1 
41 WAG FCCPPS 64.3 20 58.9 -5 2 58.8 -6 16 58.8 -5 
43 WAG LAEKS 64.3 127 65.0 1 5 64.4 0 

   44 WAG LAERS 64.3 846 63.9 0 118 60.7 -4 7 61.2 -3 
45 WAG SGMR1 64.3 1975 63.8 -1 31 62.4 -2 20 65.4 1 
46 WAG SGNS1 64.3 2379 63.6 -1 213 63.3 -1 13 62.7 -2 
47 WAG SGNS2 64.3 116 59.8 -4 17 60.4 -4 9 59.8 -4 
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  SRM1 Hulten Geffen Esch 
cat type E*dBA aantal E* dBA verschil aantal E*dBA versch aantal E* dBA versch 
48 WAG TANOOS 64.3 17 62.3 -2 4 64.6 0 59 63.3 -1 
49 WAG TAPPS 64.3 

   
0 

  
1 62.0 -2 

80 DMU LINT 59.2 
      

4 60.2 1 
81 DDAR III mDDM 59.2 1237 57.6 -2 8736 59.2 0 3848 59.2 0 
82 EMU DDZ V mDDZ 59.2 10 57.8 -1 0 

     83 EMU ICM III 59.2 1929 58.7 0 1628 59.2 0 18 59.8 1 
83.5 EMU ICM IV 59.2 12631 58.4 -1 8056 58.8 0 68 58.9 0 
84 EMU SLT IV 59.2 8273 53.1 -6 278 54.8 -4 412 54.8 -4 
85 EMU SLT VI 59.2 8884 52.9 -6 228 54.4 -5 409 54.5 -5 
86  VIRM ABv/PC DDM 59.2 9465 56.7 -2 6653 58.3 -1 14884 57.8 -1 
87 EMU VIRM mBv(k) 59.2 12 57.2 -2 383 57.9 -1 5 60.4 1 
88 EMU/DMU GTW 2/8 59.2 6 55.5 -4 1 52.5 -7 

   89 PC ICK 59.2 49 58.8 0 21 59.3 0 72 59.2 0 
91 EMU Thalys 67.2 2 65.0 -2 0 

     92 EMU ICE (1/2) 67.2 0 
  

83 65.5 -2 185 65.2 -2 
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