
Log in

Centrale voorziening Geluidgegevens

Ministerie van Infrastructuur
en Waterstaat

Kaartlagen          Selectie

Aandachtsgebieden (3)

Referentiepunten (4)

Id  GPP Type 

40549 68,1 dB Rijksweg 

40548  68,4 dB Rijksweg 

1537448  67,7 dB Hoofdspoor 

40547  67,1 dB Rijksweg 

Geluidbronnen (6)

Download 0 200 m

Huidig

Referentiepunt  1537448

GPP  68.1 dB

Geluidwaarde 61,4 dB

Correctie dunnelijn 0,0

Wetsartikel Art 11.45 Lid 1

Plafondstatus Vigerend

Heersende waarde 59,9 dB

Algemeen          Realisatie

Introductie      Kaart      Rekentools      Bronhouder      Ontwikkelaars      Downloads      Documentatie Log in

Introductie klikmodel 
kaartgebruikers

Deze pdf bevat een verkenning van 
de toepassing van het kaartgebruik 
van de Centrale Voorziening 
Geluidgegevens (CVGG). 
Meer uitleg over het project via 
https://www.rivm.nl/cvgg

Op elke pagina van dit klikmodel 
staat een schets van de opeen- 
volgende schermen die gebruikers 
stap voor stap gaan doorlopen bij 
het ontsluiten van de data. Om de 
schets heen staan de functionali- 
teiten beschreven.

Kleurgebruik
In deze schetsen zijn tal van 
kleuren gebruikt voor het 
verbeelden van geluidbronnen, 
aandachts- en cumulatiegebieden, 
overdrachtsobjecten en 
referentiepunten. Soms zijn deze 
kleuren overgenomen uit 
bestaande systemen, soms zijn ze 
gekozen om verschillen aan te 
geven. Het definitieve palet wordt 
in een later stadium samengesteld 
en getest op herkenbaarheid en 
kleurenblindheid.

Paneel 1: Kaartlagen en lijsten van geselecteerde
objecten

Paneel 2: Detailgegegevens van een
geselecteerd object

Paneel 3: Kaartbeeld van gegevens uit het 
ge-uploade aanleverbestand

Actieve onderdeel

In de pdf geeft dit symbool aan hoe u van
de huidige naar de volgende pagina navigeert.

Voorbeeldpagina en benoeming hoofdblokken

Hoofdnavigatie
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Ik wil weten wat de gerealiseerde
geluidproductie is.

Log inIntroductie      Kaart      Rekentools      Bronhouder      Ontwikkelaars      Downloads      Documentatie

Centrale voorziening Geluidgegevens

Ministerie van Infrastructuur
en Waterstaat

Moet ik akoestisch onderzoek uitvoeren?
Welke geluidbronnen moet ik dan meenemen?

Toe- en afname van het geluid van wegen, 
spoor en industieterreinen?

Ik heb een initiatief Geluidontwikkeling Direct naar de kaart

1. Startpagina

Het portaal kent verschillende 
onderdelen die van de hoofd- 
navigatie worden ontsloten. Zo is 
er een apart klikmodel beschikbaar 
met de functionaliteit bij het 
aanleveren van gegevens door 
bronhouders. Dit document richt 
zich op het kaartgedeelte dat voor 
alle gebruikers beschikbaar is.

Op de startpagina van de centrale 
voorziening kan in de hoofd- 
navigatie voor Kaart worden 
gekozen. Ook is er onderin één van 
de aandachtsblokjes beschikbaar 
voor een directe link.

Bronhouders kunnen direct
inloggen of later tijdens het 
aanleveren.

Algemene introductie over het gebruik van de applicatie en de gegevens

Kaartviewer, wordt in deze pdf toegelicht

Mogelijke ontwikkeling in de toekomst

Portaal voor aanlevering en beheer van achterliggende gegevens (zia ook aparte pdf)

Informatie over API’s en andere technische gegevens

Standaardsets van gegevens, bijv. voor heel NL, per provincie e.d.

Algemene documentatie en factsheets Toegang voor bronhouders

Log inIntroductie      Kaart      Rekentools      Bronhouder      Ontwikkelaars      Downloads      Documentatie
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0 40 km

Aandachtsgebieden    Zoom verder in

Referentiepunten    Zoom verder in     

Geluidbronnen

Overdracht van geluid    

Achtergrondkaart
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Centrale voorziening Geluidgegevens

Ministerie van Infrastructuur
en Waterstaat

2. Kaart Nederland

De kaartviewer opent met een 
overzicht van Nederland. In het 
eerste paneel links de beschikbare 
kaartlagensets.  Wanneer objecten 
niet in de kaart kunnen worden 
getekend wordt gemeld dat er 
verder moet worden ingezoomd, 
aan de rechterzijde van het paneel 
kunnen de kaartlagensets worden 
aangezet (vinkje) of uitgezet 
(streepje). 

Kaartlagenpaneel
Met het symbool     kunt u
de volgorde van de kaart-
lagen zelf instellen door
ze naar boven of onder te
slepen. Het         symbool
opent de set en toont de
sub-lagen en legenda. 

Algemene zoekfunctie op de kaart

Kaartlaag uit

Kaartlaag aan

Opties voor het manipuleren
van de kaart. In dit geval: schuiven
van de kaart

Schuifje om het zoom-niveau
te bepalen
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Amerikal
Amerikalaan, Den Bosch

Amerikalaan, Drunen

Amerikalaan, Hengelo

Amrikalaan, Maastricht-Airport

Amerikalaan, Utrecht

Amrikalaan, IJsselstein

Amerikalei, Amersfoort

Amerikaweg, Domburg

Amerikaweg, Steenbergen

Amerikaweg, Oss

Amerikaweg, Zoetermeer

Zoek op de kaart

Amerikalaan, Den Bosch

Amerikalaan, Drunen

Amerikalaan, Hengelo

Amrikalaan, Maastricht-Airport

Amerikalaan, Utrecht

Amrikalaan, IJsselstein

Amerikalei, Amersfoort

Amerikaweg, Domburg

Amerikaweg, Steenbergen

Amerikaweg, Oss

Amerikaweg, Zoetermeer

0 40 km

Amerika|
Aandachtsgebieden    Zoom verder in

Referentiepunten    Zoom verder in     

Geluidbronnen

Overdracht van geluid    

Achtergrondkaart
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Ministerie van Infrastructuur
en Waterstaat

3. Zoeken

De zoekknop schuift open om te 
zoeken op straat- of gebiedsnaam, 
postcode of andere te koppelen 
geo-locatie-service.
Ook kan er met de hand worden 
ingezoomd naar een bepaalde 
locatie. 

Zodra (een deel van) de tekst is 
ingevoerd, verschijnen de 
suggesties waaruit gekozen kan 
worden. Zodra er wordt gekozen 
uit een van de suggesties, spingt 
de kaart naar de juiste uitsnede.

Suggesties op basis van
ingevoerde (deel-)tekst
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0 200 m

Aandachtsgebieden

Referentiepunten

Niet van toepassing

> 0,5 dB onder GPP

0 - 0,5 dB onder GPP

Boven GPP

Geluidbronnen

Overdracht van geluid

Achtergrondkaart

80

 Naleving Bron GPP Monitor

Centrale voorziening Geluidgegevens

Ministerie van Infrastructuur
en Waterstaat
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4. Referentiepunten

De kaartlaag toont de referentie- 
punten op de kaart die horen bij 
bepaalde bronnen. In de kaartlaag 
staat een schakelknop met vier 
opties. Op basis van de gekozen 
optie worden de referentiepunten 
anders ingekleurd.

Zo kunt u bijvoorbeeld kiezen voor 
Bron waardoor de punten dezelfde 
kleur krijgen als de bron waar ze bij 
horen.

Bij GPP krijgen de punten de kleur 
die hoort bij de waarde van het 
Geluidproductieplafond en bij 
Monitor de kleur van de meest 
recente waarde van de 
monitoringsronde.

Rijkswegen

Provinciale wegen

Hoofdspoor

Industrieterreinen

 Naleving Bron GPP Monitor

≤ 54 dB

55 - 59 dB

60 - 64 dB

65 - 69 dB

70 - 74 dB

≥ 75 dB

 Naleving Bron GPP Monitor

≤ 54 dB

55 - 59 dB

60 - 64 dB

65 - 69 dB

70 - 74 dB

≥ 75 dB

 Naleving Bron GPP Monitor

Schuif om de transparantie
van de kaartlaag in te stellen

Geopende kaartlaag-set
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48dB

49dB

50dB

51dB

48dB

0 200 m

Kaart schuiven

Selecteren

Vrije selectie

80

Aandachtsgebieden

Referentiepunten    

Geluidbronnen

Rijkswegen

Provinciale wegen

Gemeentelijke wegen

Waterschapswegen

Hoofdspoor

Lokaal spoor

Industrieterreinen

Industriebronnen

Luchtvaart

Windturbines

Schietterreinen

Overdracht van geluid

Achtergrondkaart

 GPP BGE Cumulatie

Log in

Centrale voorziening Geluidgegevens

Ministerie van Infrastructuur
en Waterstaat
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5. Geluidbronnen

De geopende kaartlagenset 
Geluidbronnen bevat een legenda 
van alle typen geluidbronnen. 
Elk type kan afzonderlijk worden 
aan- en uitgezet aan de 
rechterzijde van het paneel.
Bovenin de kaartlagenset staat een 
rij schakelknoppen om bronnen 
van een bepaalde categorie aan en 
uit te ztten in de kolom. Onder het 
scherm zijn de verschillende 
bronnen getypeerd.

GPP = Bronnen met 
referentiepunten en een 
Geluidproductieplafond.
BGE = Bronnen met een 
basisgeluidemissie
Cumulatie = Bronnen die worden 
meegenomen bij cumulatie (met 
bijv 1dB contouren bij luchtvaart)

Op de achtergrondkaart staat de 
kaartlaag Aandachtsgebieden ook 
aan. In deze laag staan de 
aandachtsgebieden van 
verschillende soorten (gemeente- 
wegen, hoofdspoor, rijkswegen) 
als overlappende, semi-transpa- 
rante lagen lichtgrijs, zodat de 
overlappende gebieden zichtbaar 
worden.

Bij muis over het menu
verschijnt informatie over
het gebruik van de tools.

3 aandachtsgebieden
(gemeentewegen, hoofdspoor, 
rijkswegen)

2 aandachtsgebieden
(gemeentewegen, hoofdspoor)

1 aandachtsgebied
(gemeentewegen)

Rijkswegen

Provinciale wegen

Hoofdspoor

Industrieterreinen

Industriebronnen

 GPP BGE Cumulatie

Gemeentelijke wegen

Waterschapswegen

Lokaal spoor

 GPP BGE Cumulatie

Luchtvaart

Windturbines

Schietterreinen

 GPP BGE Cumulatie
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0 200 m

80

Aandachtsgebieden

Referentiepunten    

Geluidbronnen

Rijkswegen

Provinciale wegen

Gemeentelijke wegen

Waterschapswegen

Hoofdspoor

Lokaal spoor

Industrieterreinen

Industriebronnen

Overdracht van geluid

Achtergrondkaart

Log in

Centrale voorziening Geluidgegevens

Ministerie van Infrastructuur
en Waterstaat

Introductie      Kaart      Rekentools      Bronhouder      Ontwikkelaars      Downloads      Documentatie Log in

 GPP BGE Cumulatie

+

6. Selecteren

Met de selectietool actief kunt u 
op de kaart een kader trekken om 
de onderdelen die u wilt 
selecteren.
In dit voorbeeld zijn de 
geluidbronnen van de categorie 
Cumulatie verborgen.
Deze worden dan ook niet 
geselecteerd voor detailgegevens.

U kunt ook selecteren met de tool 
eronder. Door punten op de kaart 
te zetten kunt u een polygoon 
tekenen waarbinnen dan de 
objecten geselecteerd worden.
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0 200 m

Log in

Centrale voorziening Geluidgegevens

Ministerie van Infrastructuur
en Waterstaat
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Kaartlagen          Selectie

Aandachtsgebieden (3)

Referentiepunten (4)

Id  GPP Type 

40549 68,1 dB Rijksweg 

40548  68,4 dB Rijksweg 

1537448  67,7 dB Hoofdspoor 

40547  67,1 dB Rijksweg 

Geluidbronnen (6)

Download

7. Selectie

Alle objecten (van de kaartlagen 
die aan staan) binnen het 
selectiekader zijn nu geselecteerd. 
Geselecteerde objecten worden 
geaccentueerd door een zwarte 
outline, lijnobjecten krijgen een 
dikkere lijn en ook de punten die 
uiteinden van wegsegmenten 
verbeelden worden groter.

In de lijst worden de objecten bij 
muis-over geel geaccentueerd 
(selectie binnen de selectie) en het 
corresponderende element op de 
kaart krijgt een dikke gele outline, 
in dit voorbeeld een referentiepunt 
behorende bij het hoofdspoor.

Klikken op de regel (of op het 
object in de kaart) opent 
detailinformatie (pag. 9).
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Id  GPP Type 

40549 68,1 dB Rijksweg 

40548  68,4 dB Rijksweg 

1537448  67,7 dB Hoofdspoor 

40547  67,1 dB Rijksweg 

Geluidbronnen (6)

Download 0 200 m

Referentiepunt  1537448

GPP  68,1 dB

Geluidwaarde 61,4 dB

Correctie dunnelijn 0,0
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Plafondstatus Vigerend

Heersende waarde 59,9 dB

Algemeen          Realisatie
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8. Detailgegevens

Naast de selectie in het eerste 
paneel verschijnt een tweede 
paneel met detailinformatie over 
het gekozen object. In dit voor- 
beeld heeft het tweede paneel 
twee tabs, met algemene infor- 
matie en informatie over de 
gerealiseerde geluidproductie in 
jaren afgezet tegen het Geluid- 
productie- plafond.

Die informatie kan een lijst, tabel 
of diagram bevatten. Afhankelijk 
van het type gekozen object 
verschijnt er andere detail- 
informatie. Welke informatie bij 
welk type object getoond wordt, 
wordt in het Informatiemodel 
vastgelegd.

Tweede paneel met
detailgegevens van het
gekozen object

Informatie geplitst in
losse tabs

Centrale voorziening Geluidgegevens

Ministerie van Infrastructuur
en Waterstaat

Kaartlagen          Selectie

Aandachtsgebieden (3)

Referentiepunten (4)

Id  GPP Type 

40549 68,1 dB Rijksweg 

40548  68,4 dB Rijksweg 

1537448  67,7 dB Hoofdspoor 

40547  67,1 dB Rijksweg 

Geluidbronnen (6)

Download 0 200 m

Introductie      Kaart      Rekentools      Bronhouder      Ontwikkelaars      Downloads      Documentatie

Download

67,7 dB

GPP

2018

2017

2016

2015

2014

2013

-0,2

+0,4

-0,4

-1,6

-1,8

Algemeen          Realisatie
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Referentiepunten (4)

Id  GPP Type 

40549 68,1 dB Rijksweg 

40548  68,4 dB Rijksweg 

1537448  67,7 dB Hoofdspoor 

40547  67,1 dB Rijksweg 

Geluidbronnen (6)

Download 0 200 m

Huidig
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Download

67,7 dB

GPP

2018

2017

2016

2015

2014

2013

-0,2

+0,4

-0,4

-1,6

-1,8

Algemeen          Realisatie

Geluidbronnen GPP

Rijkswegen

Provinciale wegen

Hoofdspoor

Industrieterreinen

Industriebronnen

Geluidbronnen BGE

Gemeentelijke wegen

Waterschapswegen

Lokaal spoor

Download selectie

Geluidbronnen Cumulatie

Windturbines

Luchtvaart

Schiettereinen

Overig

Referentiepunten

Aandachtsgebieden

Kies de onderdelen die u wilt opnemen in het bestand.

Annuleer Download

9. Gegevens downloaden

De download-knop opent een 
keuzevenster over de huidige 
pagina heen en de onderliggende 
pagina wordt afgedekt. In de 
exportfunctie staan de kaartlagen/ 
gegevens die in het onderliggende 
scherm actief waren al aangevinkt. 
Deze selectie kan tijdens dit 
moment nog worden aangepast 
alvorens de gegevens worden 
gedownload.

De gedownloade gegevens kunnen 
vervolgens bij geluidbelasting- 
berekeningen worden toegepast.

Log inLog in
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Centrale voorziening Geluidgegevens

Ministerie van Infrastructuur
en Waterstaat

Ik heb een initiatief Geluidontwikkeling Direct naar de kaart

Moet ik akoestisch onderzoek uitvoeren?
Welke geluidbronnen moet ik dan meenemen?

Toe- en afname van het geluid van wegen, 
spoor en industieterreinen?

10. Initiatiefnemers

Vanaf de startpagina van de 
Centrale Voorziening Geluid- 
gegevens is voor initiatiefnemers 
een korte route beschikbaar om te 
komen tot de juiste gegevens voor 
een initiatief.
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Amerikal
Amerikalaan, Den Bosch

Amerikalaan, Drunen

Amerikalaan, Hengelo

Amrikalaan, Maastricht-Airport

Amerikalaan, Utrecht

Amrikalaan, IJsselstein

Amerikalei, Amersfoort

Amerikaweg, Domburg

Amerikaweg, Steenbergen

Amerikaweg, Oss

Amerikaweg, Zoetermeer

Zoek op de kaart

0 40 km

Amerikalaan, Den Bosch

Amerikalaan, Drunen

Amerikalaan, Hengelo

Amrikalaan, Maastricht-Airport

Amerikalaan, Utrecht

Amrikalaan, IJsselstein

Amerikalei, Amersfoort

Amerikaweg, Domburg

Amerikaweg, Steenbergen

Amerikaweg, Oss

Amerikaweg, Zoetermeer

Amerika|1
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Zoom in op de kaart of zoek uw locatie door
adres of postcode in te vullen.

10.1 Locatie bepalen

Er opent zich een specifieke versie 
van de kaartviewer. In het eerste 
paneel staan (nog) geen kaart- 
lagen. In plaats daarvan staan de 
stappen die een initiatiefnemer 
doorloopt om te komen tot een 
juiste selectie en keuze.

In stap 1 wordt gevraagd de locatie 
van het initiatief te markeren.
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49dB

48dB

50dB

48dB

51dB

Aandachtsgebieden

Referentiepunten     

Geluidbronnen

Rijkswegen

Gemeentewegen

Luchtvaart (48dB Lden/20Ke contour)

Windturbines (43 dB)

Overdracht van geluid

Achtergrondkaart

1 Zoom in op de kaart of zoek uw locatie door
adres of postcode in te vullen.

2 Op de kaart staat een marker op de aangegeven
locatie. Binnen een geluidaandachtsgebied (de
grijze zones) is nader akoestisch onderzoek 
nodig. Ook geluidbronnen van 'cumulatie-
gebieden' komen mee in het akoestisch
onderzoek. 

Op mijn locatie Alle

10.2 Gegevens rond uw 
locatie 

De kaart zoomt in naar de gekozen 
locatie en plaats en marker. 

De tweede stap legt uit wat de 
gebruiker ziet. Eronder staan de 
kaartlagen, waarbij er, zoals in de 
geopende kaartlagenset Geluid- 
bronnen een schakelknop is om te 
wisselen tussen de geluidbronnen 
die direct met de gekozen locatie 
te maken hebben of alle geluid- 
bronnen.

Als volgende stap kan de gebruiker 
nu met het selectiekader (of de 
polygoon- selector) een uitsnede 
maken zoals op pag. 7 t/m 10 en 
de achterliggende gegevens 
downloaden voor nader akoestisch 
onderzoek.

Aandachtsgebied
gemeentelijke wegen

Contouren Luchtvaart
cumulatiezones

In dit geval is de gekozen
locatie binnen het cumulatie-
gebied van Windturbines
hoewel de contour op de kaart
niet zichtbaar hoeft te zijn
(de locatie kan binnen het gebied
vallen zonder dat de grens in beeld
zichtbaar is).

Schakelknop om te wisselen tussen 
de geluidbronnen die direct met de 
gekozen locatie te maken hebben, 
of alle geluidbronnen

Aandachtsgebied 
Rijkswegen

CVGG Kaartgebruikers v2.5
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