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1 Inleiding
1.1 Doel van dit document
Dit document geeft u een uitleg hoe u de website, www.geluidregisterspoor.nl, kunt
gebruiken om de geluidproductieplafonds (gpp’s) en alle achterliggende informatie
over de spoorwegen te raadplegen.
Het geluidregister spoor bevat een overzicht van de gpp’s die voor de spoorwegen
onder Rijksbeheer zijn vastgesteld. Ook vindt u hier de broninformatie die aan deze
gpp’s ten grondslag liggen.

1.2 Leeswijzer
Deze handleiding bestaat uit vijf hoofdstukken waarin het gebruik van het
geluidregister voor spoorwegen wordt toegelicht. In hoofdstuk 2 worden de
basisbegrippen en definities uitgelegd.
In hoofdstuk 3 wordt uitgebreid ingegaan op de diverse vensters en functionaliteiten /
knoppen van het register. Naast de werking wordt ingegaan op de dataopzet en
worden de onderlinge verbanden aangegeven. Tenslotte wordt in hoofdstuk 3 de
download van de data naar zogenaamde csv- en shp-bestanden toegelicht.
In hoofdstuk 4 zijn de contactgegevens opgenomen en hoofdstuk 5 bevat een
verklarende woordenlijst, gevolgd door de proclaimer.
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2 Basisbegrippen
In deze handleiding (en op de website) worden begrippen en definities gebruikt die
mogelijk niet direct duidelijk zijn. Dit hoofdstuk licht een deel van deze definities,
begrippen en kaders toe. Hoofdstuk 5 bevat een woordenlijst van veelgebruikte
termen met een korte uitleg.
Een akoestisch model (zoals ook het geluidregister) is opgebouwd uit twee hoofddelen:
de gemodelleerd geluidsbronnen en de gemodelleerde omgeving. In het geluidregister
spoor zijn deze twee delen ondergebracht onder enerzijds ‘Sporen’ (geluidsbronnen)
en ‘Infraobjecten’ (omgeving) anderzijds. Naast deze twee delen zijn
referentiepunten gemodelleerd. Alle drie de delen worden hieronder verder
toegelicht.

2.1 Sporen
De hoofdspoorwegen zijn opgebouwd uit spoorbanen. De spoorbanen zijn de basis voor
het geluidregister en zijn opgebouwd uit spoortakken en wissels. De hoofdspoorwegen
hebben een totale lengte van circa 3.000 km. De ligging van de sporen wordt
weergegeven op een kaart. Op basis van een unieke identificatie is aan iedere
spoortak informatie gekoppeld die nodig is voor de berekening van de gpp’s
(Geluidproductieplafonds) op de referentiepunten. Het gaat hierbij om:






Intensiteiten;
Materieeltypes;
Snelheidsprofielen;;
Bovenbouw;
Plafondcorrectiewaarden.

Deze zogenaamde (geluid)data voor de berekening van de gpp’s wordt beschikbaar
gesteld voor bijvoorbeeld het doen van akoestische berekeningen. De data is
gebaseerd op het gemiddelde van de realisatiecijfers van 2006, 2007 en 2008 tenzij
het een deel van het hoofdspoorwegenet betreft zoals opgenomen in het Besluit geluid
milieubeheer (Bgm), Bijlage 2, tabel 3: “Recent Project’.

2.2 Infraobjecten
De set van infraobjecten beschrijft de objecten die van invloed zijn op de
geluiduitstraling, en dus op de gpp’s. Deze set omvat zogenaamde
omgevingselementen die onder het beheer van de spoorwegbeheerder (ProRail) vallen
zoals:






Bruggen;
Tunnels;
(Stations) overkappingen;
Geluidschermen;
Perronranden.

4

2.3 Referentiepunten
De geluidproductie wordt getoetst op de “referentiepunten”. Dit zijn (virtuele) punten
die op 50 m van het spoor, 100 m uit elkaar en 4 m boven het maaiveld ter plaatse
liggen. Voor heel Nederland zijn er zodoende ongeveer 60.000 referentiepunten langs
het spoor.
Op elk referentiepunt is een geluidproductieplafond (gpp) vastgesteld op basis van
gemiddelde 2006, 2007 en 2008 of prognose voor ‘recent project’.. De geluidproductie
mag niet meer bedragen dan dit plafond. Per referentiepunt kunt u deze informatie
opvragen en de status van het referentiepunt bekijken.
De spoorwegbeheerder toetst voor elke realisatiejaar achteraf (op basis van realisatie
cijfers) of aan die voorwaarde (gpp) is voldaan. Ook wordt door de beheerder vóóraf,
bij het vaststellen van de dienstregeling van het komende jaar, vindt ook een toetsing
plaats zodat ten gevolge van de dienstregeling geen overschrijding plaatsvindt.
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3 Werking en gegevens
Dit hoofdstuk beschrijft de werking van de knoppen en keuzes die u kunt maken op de
website van het geluidregister.

3.1 Welkomstvenster
Op de openingspagina die u verwelkomt op de website www.geluidregisterspoor.nl
vindt u een inleidende tekst over het geluidregister en ook zijn er enkele internetlinks
te vinden naar andere websites waar u meer informatie kunt vinden. Rechtsboven
vindt u de link ‘Raadpleeg het Geluidregister’ waarmee u wordt doorgestuurd naar het
geluidregister zelf. Het scherm opent met de overzichtskaart van Nederland.

3.1.1 Systeem vereisten
Om het register te kunnen raadplegen heeft u minimaal nodig: MicroSoft-Silverlight

3.1.2 Niet beschikbaar
Als het systeem niet beschikbaar is, krijgt u hiervan een melding (zie Figuur 1).
Probeert u dan later nogmaals het geluidregister te benaderen. Wanneer het hierna
nog niet lukt het geluidregister te benaderen, neem dan contact op met het Loket
geluidregister spoor via info@geluidregisterspoor.nl.

Figuur 1: Als het geluidregister niet beschikbaar is, krijgt u deze melding te zien.

3.2 Startscherm / Kaart van Nederland
Als startscherm ziet u de kaart van Nederland in het midden. In het kaartbeeld vindt u
linksboven het navigatiepannel, rechtsboven een overzichtskaart en over de gehele
kaartweergave staat boven een knoppenbalk. Linksonder in de kaart staat een
schaalbalk afgebeeld en rechtsonder vindt u de datum van de laatste versie van het
geluidregister (zie Figuur 2). Meer informatie over de status van de laatste versie vindt
u in de proclaimer.
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knoppenbalk

navigatiepaneel
overzichtkaart

schaalbalk

versie

Figuur 2: Het startscherm van het geluidregister

3.3 Overzichtskaart
De overzichtskaart wordt in de rechterbovenhoek van uw venster weergegeven. De
kaartuitsnede omvat een groter gebied dan de kaart op het hoofdvenster, zodat u kunt
oriënteren waar u zich bevindt. Het rode rechthoek in de kaart geeft de uitsnede van
de kaart in het hoofdvenster aan. Door dit rode rechthoek te verslepen kunt u de
kaartuitsnede van het hoofdvenster aanpassen.

Figuur 3: De overzichtskaart geeft de kaartuitsnede van het hoofdvenster met een rode rechthoek
aan.

3.4 Navigatie
Er zijn verschillende mogelijkheden om op de kaart te navigeren naar verschillende
plaatsen.
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3.4.1 Navigatiepaneel
Het navigatiepaneel kan gebruikt worden om de kaart te verschuiven, in te zoomen of
de kaart te roteren. Het navigatiepaneel wordt half-doorzichtig weergegeven. Als u
met de muis boven het navigatiepaneel komt, wordt het navigatiepaneel donker
weergegeven.

Figuur 4: Het navigatiepaneel kan gebruikt worden om de kaart te verschuiven, in te zoomen of de
kaart te roteren.

Door op een windrichting (aangegeven met ‘N’, ‘E’, ‘S’, ‘W’) te drukken, verplaatst de
kaart een schermbreedte in die richting.
De roos van windrichtingen kan ook gebruikt worden om de kaart te roteren. Door op
de buitenste ring van de windroos te klikken en daarna te slepen wordt de kaart
geroteerd.
In- en uitzoomen kan door op de ‘+’ en ‘-’ knoppen te drukken of door de scrollbalk te
verplaatsen.
De kaartweergave wordt hersteld naar de beginweergave door op de wereldbol [
]
te klikken (zoomt zodat heel Nederland is te zien) en op de driehoek [
]te klikken
(oriënteert de kaart met het noorden naar boven).

3.4.2 Toetsenbord
Wanneer u 1x op de kaart klikt kunt u navigeren met behulp van uw toetsenbord. Met
behulp van de pijltjestoetsen kunt u dan de kaart verschuiven en in- en uitzoomen kan
door de ‘+’ en ‘-’ toetsen van het numerieke gedeelte op uw toetsenbord te
gebruiken.

3.5 Knoppenbalk
Op de knoppenbalk zijn knoppen geplaatst waarmee u de applicatie kunt aansturen.

3.5.1 Activeer zoomen en pannen
Met deze knop activeert u ‘zoomen en pannen’. Met de muisaanwijzer kunt u
via ‘klik-en-sleep’ de kaart verplaatsen. Indien uw muis over een ‘scrollwheel’
beschikt kunt die gebruiken om in en uit te zoomen. Er wordt in-/uitgezoomd op de
cursorpositie.
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Wanneer deze knop geselecteerd is en u de ‘shift-toets’ ingedrukt houdt, kunt u een
rechthoek op de kaart tekenen waarop vervolgens ingezoomd wordt. Wanneer u de
‘shift-toets’ en de ‘ctrl-toets’ tegelijk indrukt terwijl u de rechthoek tekent, dan
wordt uitgezoomd.

3.5.2 Selecteer project elementen
Met deze knop kunt u projectelementen selecteren. Wanneer deze knop is
geselecteerd kunt u een veelhoek, of lasso, op de kaart tekenen om de selectie
te maken. Met een muisklik op de kaart kunt u de verschillende hoekpunten aangeven
van de lasso. De lasso kunt u sluiten met een dubbelklik. Het venster ‘Project inhoud’
verschijnt na het aanmaken van de selectie en laat de elementen zien die (voor een
deel) binnen de veelhoek vallen. Als u enkele van deze elementen selecteert, worden
zij cyaankleurig op de kaart weergegeven.

3.5.3 Kaartinhoud aan/uit
Deze knop schakelt de legenda aan/uit. In de legenda (Figuur 3) kunt u via de
aankruisvakjes kiezen welke kaartlagen u wilt zien en de intensiteit van deze
kaartlagen op het scherm instellen.

Figuur 3: De legenda toont welke kaartlagen zichtbaar zijn. In dit voorbeeld zijn dat de
referentiepunten, spoortakken en geluidschermen.

3.5.4 Overzichtskaart aan/uit
Met deze knop schakelt u de overzichtskaart aan/uit.
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3.5.5 Hele scherm aan/uit
Met deze knop kunt u schakelen tussen de normale weergave en een weergave
op het gehele scherm.

3.5.6 Open projectinhoud
Met deze knop kunt het venster ‘Project inhoud’ weergeven (analoog aan
projectelementen selecteren). Het venster ‘Project inhoud’ wordt later in deze
handleiding beschreven (paragraaf 3.7).

3.5.7 Download
De gehele dataset van het Geluidregister kan gedownload worden. Deze knop
opent het venster ‘Download’. Verderop in deze handleiding wordt het
downloadvenster uitgelegd (paragraaf 3.8). De dataset voor heel Nederland zal
gedownload worden. Mogelijk zal het in de toekomst mogelijk zijn om een selectie van
de data te downloaden.

3.5.8 Kaartcoördinaten aan/uit
De knop schakelt het tonen van kaartcoördinaten aan en uit. Als u met de
cursor over de kaart beweegt worden de coördinaten van de cursorpositie
getoond (Rijksdriehoekcoördinaten).

3.5.9 Info
Deze knop toont een infovenster met het versienummer van het
geluidregister.

3.6 Omgang met verschillende vensters
Tijdens het gebruik van de website kunt u verschillende vensters in het Geluidregister
openen. De kaart staat centraal in beeld en het onderste gedeelte wordt gebruikt om
aanvullende data te tonen. Aan de rechterkant kan de legenda weergegeven worden.
U kunt deze indeling zelf aanpassen.

3.6.1 Positie
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Aan de rechterbovenkant van ieder venster is een driehoek en een punaise
weergegeven. Als u op de driehoek klikt, verschijnt er een menu waarmee u het
gedrag van het venster kunt instellen. Dit kunt u per venster afzonderlijk instellen. In
plaats van de driehoek te gebruiken, kunt u ook met de tweede muisknop op de
titelbalk van het venster klikken. De opties voor vensterweergave zijn:
Floating

Zwevend

Bij zwevende schermen kunt u ze
willekeurig positioneren op het scherm
en is de grootte vrij instelbaar.

Dockable

Geparkeerd

U kunt het venster aan de zijkant van
het scherm parkeren. De
venstergrootte wordt aangepast als u
meerdere vensters parkeert.

Tabbed document

Tabbladen

Niet beschikbaar.

Auto hide

Automatisch verbergen

Hiermee reduceert het venster tot
enkel de titel en wordt de rest van het
venster verborgen. U kunt het venster
weer te voorschijn halen door op de
titel te klikken.

Hide

Verbergen

Hiermee verbergt u het venster.

Behalve voor de kaartweergave vindt u voor elke venster naast de driehoek en de
punaise een kruis (
). Door op dit kruis te klikken, sluit u het venster. Het venster
wordt hierbij geminimaliseerd en aan de linkerkant van het scherm als tabje
weergegeven. Indien u het venster alsnog wilt weergeven, kunt u het venster openen
door met uw muis over het tabje aan de linkerkant van het scherm te bewegen. U kunt
het venster vervolgens weer terugplaatsen door wederom op de punaise te klikken.

3.6.2 Verslepen
Als u gekozen heeft voor de optie ‘Dockable’ (parkeren) kunt u de titelbalk van het
venster verslepen naar een willekeurige positie of naar de pijl op de rand van het
scherm. Hiermee parkeert u het venster aan die kant van het scherm. Heeft u enkele
vensters reeds geparkeerd, dan kunt u nieuwe vensters weer binnen dit gedeelte
opnieuw verdelen.
Op het moment dat u een venster versleept, verschijnt op het midden van het scherm
ook een windroos waarmee u het venster kunt parkeren. Door het venster neer te
zetten op het midden van deze windroos, krijgt het dezelfde positie als het
onderliggende venster en kunt u wisselen tussen de twee vensters via een tabblad dat
aan de zijkant wordt weergegeven.
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3.7 Project inhoud / Data
In het venster ‘Project inhoud’ wordt de data van het Geluidregister getoond. In het
bovenste gedeelte van dit venster kunt u kiezen uit drie soorten infradata: sporen,
referentie punten en infraobjecten (zie Figuur 4). In het onderste gedeelte van het
venster wordt meer detailinformatie getoond over het gekozen object.

Figuur 4: Het venster 'Project inhoud' kent de onderdelen: sporen, referentiepunten en
infraobjecten.

Als u het venster ‘Project inhoud’ heeft geopend via de knop ‘Projectinhoud’ wordt
hier de gehele projectinhoud getoond. Als u dit venster opent doordat u een selectie
op de kaart heeft gemaakt, worden hier enkel de projectelementen getoond die
geselecteerd zijn.

3.7.1 Sporen
De verschillende spoorbanen worden per spoortak weergegeven. Een spoortak strekt
zicht uit ‘van wissel tot wissel’. De combinatie van Geocode, Objectnaam en Kantcode
geeft een unieke codering per spoortak. Via de ‘+’ knop kunt u de lijst uitklappen en
krijgt u een overzicht van de verschillende onderdelen van de spoortak. Indien het
vakje ‘WisselIndicatie’ is aangekruist, betreft het een onderdeel van een wissel.
Figuur 5 geeft een voorbeeld van het bovenste gedeelte van het venster ‘Project
inhoud’. In dit geval is een spoortak uitgeklapt om de afzonderlijke delen van de
spoortak weer te geven. Deze spoortak is vervolgens ook geselecteerd door op de regel
van de spoortak te klikken. De delen van de spoortak kunnen ook afzonderlijk
geselecteerd worden.
De geselecteerde spoortakken worden in cyaan op de kaart weergegeven en de
detailinformatie wordt in het onderste gedeelte van het venster ‘Project inhoud’
weergegeven. U kunt op de kaart snel naar de selectie zoomen via de knop ‘Zoom naar
selectie’ [

].
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Figuur 5: Informatie over sporen is opgedeeld in spoortakken. De spoortak “073__ - 1109 - Links” is
opgedeeld in drie stukken (geospoortak ID 2087, 2088 en 2089), waarvan de delen 2087 en 2089 een
onderdeel van een wissel vormen. Het andere stuk (2088) is geen onderdeel van een wissel.

De Kantcode geeft het gedeelte van de wissel aan. De enige mogelijke opties zijn:
‘Voor’, ‘Links’ en ‘Rechts’. De kilometrering per spoortak(gedeelte) is gegeven door
de kolommen KM van en KM tot.
Door op een kolomkop te klikken kunt u de lijst sorteren op de kolom. Met de
trechterknop [

] kunt u een filter opgeven voor de data in de lijst.

Op het onderste gedeelte van het venster kunt u aangeven welke detailinformatie u
wilt raadplegen (zie Figuur 6).

Figuur 6: Voor sporen kunt u detailinformatie raadplegen over Intensiteiten, Snelheidsprofielen,
Bovenbouw en Plafondcorrectie.

Intensiteiten
Voor elk gedeelte van de spoortakken wordt intensiteitsdata gegeven (zie Figuur 7).
Voor elk materieelsoort, treintype (reizigers / goederen), profieltype snelheid
(doorgaand / stoppend), rijrichting (aflopende / oplopende kilometrering), dagdeel
(Dag, Avond, Nacht) en voor een specifiek kilometerbereik (kmvan – kmtot) wordt de
intensiteit opgegeven (rekeneenheden1/uur). Met behulp van de kolomkoppen kunt u
ook deze lijst sorteren en filteren.

1

Zie het Reken- en Meetvoorschrift geluid 2012 voor uitleg over het begrip ‘Rekeneenheid’
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Figuur 7: Het onderste gedeelte van het venster 'Project inhoud' geeft de detailinformatie. In dit
geval over GeoSpoortak 2087, waaronder ook de intensiteiten.

Snelheidsprofielen
Voor het Geluidregister zijn drie snelheidsprofielen beschikbaar: Reizigers Doorgaand,
Reizigers Stoppend en Goederen. Deze drie snelheidsprofielen zijn te raadplegen als
detailinformatie bij de spoortakken. Per kilometerstand (Km van / Km tot), treintype,
profieltype en rijrichting wordt de snelheid en remindicatie gegeven (zie Figuur 8). De
snelheidsprofielen zijn voor iedere materieelsoort gelijk en lopen op tot de maximale
baanvaksnelheid. Voor het gebruik van deze data in een akoestische model dienen de
verschillende profielen afgetopt te worden op de maximale snelheid voor de
akoestische categorie uit het Reken- en Meetvoorschrift en/of de maximale
materieelsnelheid.
De maximale materieelsnelheid is te vinden in het bestand ‘materieel.csv’ dat in het
downloadbestand aanwezig is (nadere beschrijving in paragraaf 3.8). In dat bestand
vind u ook de indeling van de treintypen naar de akoestische categorieën volgens het
Reken- en Meetvoorschrift. Voor een akoestisch model dient u volgens het Reken- en
Meetvoorschrift een minimale snelheid van 40 km/u te hanteren. Deze minimale
snelheid is niet in de snelheidsprofielen verwerkt. De berekeningen zijn wel conform
het Reken- en Meetvoorschrift uitgevoerd en daarbij is dus de minimale snelheid van
40km/uur gehanteerd.
Met behulp van de kolomkoppen kunt u deze lijst sorteren en filteren.

Figuur 8: De detailinformatie voor de snelheid van de geselecteerde spoortakken.
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Bovenbouw
Voor elke geospoortak is voor een kilometerbereik (Km van / Km tot) de bovenbouw
opgenomen. De akoestische bovenbouwcategorie en de spoorstaafruwheid worden met
de codes uit het Reken- en Meetvoorschrift weergegeven2 (zie Figuur 9). Dit geldt ook
voor de spoorstaafonderbreking (voegen; kolom ‘m’)

Figuur 9: De bovenbouw per kilometerbereik wordt uitgedrukt in de akoestische bovenbouwcode.

Plafondcorrectiewaarde
De plafondcorrectiewaarde is vermeld per geospoortak (zie Figuur 10).

Figuur 10: De plafondcorrectiewaarde van -meestal- 1,5 dB wordt opgegeven per spoortak.

3.7.2 Referentiepunten
Op de referentiepunten moet aan het gpp worden voldaan, tenzij het referentiepunt
een afwijkende status heeft: Vrijstelling, Opschorting of Ontheffing.
De detailinformatie voor de referentiepunten is onderverdeeld in twee stukken:
resultaat en bijlage (zie Figuur 11).

Figuur 11: De informatie over referentiepunten is onderverdeeld in Resultaat en Bijlage.

De referentiepunten die u selecteert worden in cyaan op de kaart aangegeven. Ook
hier kunt u snel naar de selectie zoomen met de knop 'Zoom naar selectie'.

Resultaat
De resultaten worden per referentiepunt getoond. Hier vindt u de huidige gpp waarde,
de geluidwaarde (Gw) de Correctie dunnelijn (Cdl), de ingangsdatum van het gpp, de
plafondstatus, de heersende waarde en het wetsartikel waarop de vaststelling is
gebaseerd.

2

Zie het Reken- en Meetvoorschrift geluid 2012 voor de verschillende spectra.
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Figuur 12: De gpp waarde worden per referentiepunt gegeven.

Bijlage
Besluiten van de minister over de gpp’s worden als bijlage bij de referentiepunten
toegevoegd.

3.7.3 Infraobjecten
Infraobjecten beslaan zaken als geluidschermen, perronranden, bruggen, tunnels,
overkappingen en zijwanden. Deze objecten hebben invloed op de geluidsoverdracht
van de spoorbaan naar de omgeving en zijn daarom ook opgenomen in het
Geluidregister.
Wederom kunt u een item uit de lijst selecteren. Het geselecteerde element wordt in
cyaan weergegeven op de kaart.

Figuur 13: Informatie over infraobjecten beslaat onder andere bruggen en perronranden.

Geluidstoeslag
Als u bij de infraobjecten een brug met geluidstoeslag selecteert, krijgt u ook
informatie over de geluidstoeslag van dit object. De geluidstoeslag wordt gegeven per
octaafband en voor elke spoorvoertuigcategorie . In het voorbeeld van Figuur 14 is de
toeslag 10 dB.

Figuur 14: De geluidstoeslag voor een brug wordt gegeven per octaafband en per akoestische
categorie voor het spoorvoertuig.
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3.8 Downloaden
Via de downloadknop kunt u aangeven de data te willen downloaden. Deze data bevat
veel specialistische informatie. U kunt deze data downloaden om te gebruiken voor
een akoestische berekening. De data die u download dient u in het geval van een eigen
akoestische berekening voor de gehele omgeving te verrijken met specifieke
omgevingsdata.
Het venster uit Figuur 15 geeft twee stappen aan om de data te verkrijgen. Eerst dient
u op de knop ‘Voorbereiden’ te drukken en daarna op ‘Starten’ om de download te
starten. Uw browser toont een dialoogvenster waarop u kunt aangeven waar u de data
wilt opslaan. De download bevat een zip-bestand met daarin alle data uit het
Geluidregister, ongeacht de selectie die u mogelijk in een eerdere stap hebt gemaakt.

Figuur 15: Via het downloadvenster kunt u de informatie naar uw computer downloaden.

In het gedownloade bestand vindt u tekstuele bestanden (in pdf-vorm), tabulaire
bestanden (in csv-vorm) en ruimtelijke bestanden (in shp-vorm). De pdf-bestanden
bevatten toelichtende teksten. De shp-bestanden kunt u gebruiken om de elementen
op een kaart af te beelden. De gerelateerde csv-bestanden kunnen via een koppeling
met de shp-bestanden afgebeeld worden op de kaart. Deze koppeling is voor de
bovenbouw, intensiteiten en snelheden gebaseerd op de SpoortakId. Deze Id is te
vinden in de eerste kolom van de csv-bestanden en in de derde kolom van
geosprtk.shp. De ruimtelijke informatie in shp-bestanden is weergegeven in
Rijksdriehoekcoördinaten en beschikt zodoende ook over z en m coördinaten.

3.8.1 PDF bestanden
Eerste vaststelling
In het pdf-bestand ‘Eerste vaststelling.pdf’ vind u een lijst van de referentiepunten
met een overzicht van het gpp, de heersende geluidproductie en op basis van welk
artikel uit de Wet Milieubeheer het gpp is vastgesteld.

Bijlagen
Voor referentiepunten waarover de minister een besluit heeft genomen zijn bijlagen in
pdf opgenomen. Het nalevingsverslag wordt ook als bijlage toegevoegd.

Proclaimer
In dit bestand vind u de proclaimer terug, zoals die ook aan het einde van dit
document is opgenomen.
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3.8.2 CSV bestanden
Bovenbouw
De bovenbouwinformatie wordt geleverd als csv-bestand. De eerste regel van het
bestand geeft de datum van de dataset weer, de tweede regel de kolomnamen en
vanaf de derde regel wordt de data gepresenteerd.






SpoortakId:
KmVan:
KmTot:
Bb:
m:



Ruwheid:

Id voor de koppeling met geosprtk
kilometerstand vanaf
kilometerstand tot
akoestische bovenbouwcode (zie het Reken- en Meetvoorschrift)
codering voor railonderbreking (zie het Reken- en
Meetvoorschrift)
railruwheidsklasse (zie het Reken- en Meetvoorschrift)

Geluidproductieplafonds
De geluidproductieplafonds voor de referentiepunten zijn te vinden in het csv-bestand
‘geluidproductieplafonds.csv’. De eerste regel van het bestand geeft de datum van de
dataset weer, de tweede regel de kolomnamen en vanaf de derde regel wordt de data
gepresenteerd.





ReferentiepuntId:
Plafondwaarde:
Geluidwaarde:
Cdunnelijn:





Ingangsdatum:
Reden:
Plafondstatus:

Id voor de koppeling met referentiepunten
Huidige plafondwaarde (dB)
Geluidproductie zonder Cdunnelijn
Correctie voor dit referentiepunt als er sprake is van een dunne
lijn.
Ingangsdatum van het geluidproductieplafond
Reden van de vaststelling
Huidige plafondstatus

Geluidtoeslag
De geluidtoeslag voor bruggen wordt opgegeven per octaafband en per akoestische
voertuigcategorie. De geluidtoeslag is gegeven in het csv-bestand ‘geluidtoeslag.csv’.
De eerste regel van het bestand geeft de datum van de dataset weer, de tweede regel
de kolomnamen en vanaf de derde regel wordt de data gepresenteerd.





BrugId:
Categorie:
Octaafband:
Toeslag:

Koppeling naar het veld Id in brug.shp
Spoorvoertuigcategorie conform Bijlage IV, RMG2012
Octaafband (Hz)
Geluidtoeslag (dB)
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Intensiteit
De intensiteiten zijn gekoppeld aan geospoortakken De intensiteiten zijn opgegeven in
het csv-bestand ‘intensiteit.csv’. De eerste regel van het bestand geeft de datum van
de dataset weer, de tweede regel de kolomnamen en vanaf de derde regel wordt de
data gepresenteerd3.










SpoortakId:
KmVan:
KmTot:
Materieelsoort:
Treintype:
Profiel:
Rijrichting:
Dagdeel:
Rekeneenheid:

Koppeling naar het veld Id in geosprtk.shp
Kilometerstand vanaf
Kilometerstand tot
Omschrijving materieel (zie materieel.csv)
Reizigers / Goederen
Snelheidsprofiel (Doorgaan / Stoppend)
Rijrichting t.o.v. kilometrage: O (Opgaand) / A (Aflopend)
Dagdeel (D: dag, A: avond, N: nacht)
Intensiteit (rekeneenheden/uur) conform Bijlage IV RMG2012

Logboek
In dit csv-bestand worden wijzigingen bijgehouden die gedaan zijn ten opzichte van de
eerste vaststelling. De eerste regel van het bestand geeft de datum van de dataset
weer, de tweede regel de kolomnamen en vanaf de derde regel wordt de data.



Logtijd:
Omschrijving:

Tijdstempel voor de logregel
Omschrijving

Materieel
De eigenschappen van de verschillende materieeltypen wordt gegeven in het csvbestand ‘materieel.csv’. De eerste regel van het bestand geeft de datum van de
datasetweer, de tweede regel de kolomnamen en vanaf de derde regel wordt de data
gepresenteerd.





Materieelsoort:
Remsysteem:
Snelheid:
Voertuigcategorie:

Omschrijving materieel
Type remsysteem
Maximale snelheid materieel (km/u)
Akoestische categorie volgens het Reken- en Meetvoorschrift

In de materieelbeschrijvingen is te vinden dat de HSL-SHUTLLE in categorie 88 is
geplaatst. Het Reken- en Meetvoorschrift kent deze categorie niet. De HSL-SHUTTLE is
ingedeeld in akoestische categorie 8, met als uitzondering dat de maximale snelheid
220 km/u is4.

3

Het bestand met intensiteiten kent ongeveer 1,5 miljoen rijen. Niet alle software kan deze
hoeveelheid aan data inlezen.
4
Zie het Reken- en Meetvoorschrift geluid 2012, bijlage IV.
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Plafondcorrectiewaarde
De plafondcorrectiewaarde is in het model gekoppeld aan de geospoortakken. De
correcties zijn opgegeven in het csv-bestand ‘plafondcorrectie.csv’. De eerste regel
van het bestand geeft de datum van de dataset weer, de tweede regel de kolomnamen
en vanaf de derde regel wordt de data gepresenteerd.





SpoortakId:
KmVan:
KmTot:
Correctie:

Koppeling naar het veld Id in geosprtk.shp
Kilometerstand vanaf
Kilometerstand tot
Plafondcorrectie (dB)

Snelheid
De snelheden van de spoorvoertuigen zijn ook gekoppeld aan de geospoortakken. De
snelheden zijn opgegeven in het csv-bestand ‘snelheid.csv’. De eerste regel van het
bestand geeft de datum van de dataset weer, de tweede regel de kolomnamen en
vanaf de derde regel wordt de data gepresenteerd.









SpoortakId:
KmVan:
KmTot:
Treintype:
Profiel:
Rijrichting:
Remmend:
Snelheid:

Koppeling naar het veld Id in geosprtk.shp
Kilometerstand vanaf
Kilometerstand tot
Reizigers / Goederen
Snelheidsprofiel (Doorgaan / Stoppend)
Rijrichting t.o.v. kilometrage: O (Opgaand) / A (Aflopend)
Remmend profiel (J: Ja, N: nee)
Snelheid (km/u)

3.8.3 SHP bestanden
Bruggen
De ruimtelijke informatie over bruggen is opgeslagen in het shp-bestand ‘brug.shp’.










FID:
Shape:
Id:
Objtype:
Objnaam:
Geocode:
Kmvanaf:
Kmtot:
Plek:

uniek nummer
shapevorm
uniek nummer
objecttype (BR)
objectnaam
geocode waarin de brug zich bevindt
kilometerstand vanaf
kilometerstand tot (kan ‘null’ zijn)
locatie van de brug (T)

De z-waarde in het shp-bestand geeft de hoogte van de brug.
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Geluidschermen
De ruimtelijke informatie voor de geluidschermen is te vinden in het shp-bestand
‘gldschrm.shp’.












FID:
Shape:
Id:
Objtype:
Objnaam:
Geocode:
Kmvanaf:
Kmtot:
Plek:
Reflectie:
Tophoek:

uniek nummer
shapevorm
uniek nummer
objecttype (GS)
objectnaam
geocode waarin het scherm zich bevindt
kilometerstand vanaf
kilometerstand tot (kan ‘null’ zijn)
locatie van het geluidscherm (L: links, R: rechts)
reflectiecoëfficiënt
Aanduiding voor tophoekcorrectie

De z-waarde in het shp-bestand geeft de schermhoogte als hoogte bovenkant spoor +
schermhoogte. De m-waarde geeft de hoogte in NAP van het plaatselijke maaiveld.
NB: het verschil tussen de m- en z-waarde is niet per definitie de schermhoogte t.o.v.
bovenkant spoor (BS)5.

Geospoortakken
De ruimtelijke informatie over de spoortakken is gegeven in het shp-bestand
‘geosprtk.shp’.








FID:
Shape:
Id:
Objtype:
Objnaam:
Geowissel:
Kantcode:






GGeoSprtk:
Kmvan:
Kmtot:
Wissel:

Uniek nummer
Shapevorm
Uniek nummer
Objecttype (Wissel)
Objectnaam
Geocode (met subcode) van de startwissel van de spoortak
Kantcode van de wissel waar de spoortak aan ligt (‘Links’,
‘Rechts’, ‘Voor’)
Geocode (met subcode) voor dit spoordeel
Kilometerstand vanaf
Kilometerstand tot
geospoortak maakt een deel uit van een wissel (‘J’ / ‘N’).

De z-waarde in het shp-bestand geeft de hoogte van ‘Bovenkant spoor’ van de
spoorbaan in NAP. De m-waarde geeft de kilometrering (in meters).
De wissellengte kan bepaald worden door twee maal de lengte van een wisseldeel
(‘links’, ‘rechts’, of ‘voor’) te nemen. Per wissel zijn de verschillende wisseldelen
even lang.

5

Om de schermhoogte t.o.v. bovenkant spoor te berekenen dient u de hoogte van de spoortak
op te zoeken.
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Overkappingen
De ruimtelijke informatie over overkappingen is opgeslagen in het shp-bestand
‘ovrkpg.shp’.










FID:
Shape:
Id:
Objtype:
Objnaam:
Geocode:
Kmvanaf:
Kmtot:
Plek:

uniek nummer
shapevorm
uniek nummer
objecttype (OK)
objectnaam
geocode waarin de overkapping zich bevindt
kilometerstand vanaf
kilometerstand tot (kan ‘null’ zijn)
locatie van de overkapping (T)

Perronranden
De ruimtelijke informatie van perronranden is te vinden in het shp-bestand
‘prrnrnd.shp’.










FID:
Shape:
Id:
Objtype:
Objnaam:
Geocode:
Kmvanaf:
Kmtot:
Plek:

uniek nummer
shapevorm
uniek nummer
objecttype (PE)
objectnaam
geocode en subcode waarin de perronrand zich bevindt
kilometerstand vanaf
kilometerstand tot (kan ‘null’ zijn)
locatie van de perronrand (L: links, R: rechts)

De z-waarde in het shp-bestand geeft de perronhoogte aan als hoogte van bovenkant
spoor + perronhoogte. De m-waarde geeft de hoogte in NAP van het plaatselijke
maaiveld. NB: het verschil tussen deze twee is niet per definitie de perronhoogte
t.o.v. bovenkant spoor (BS).

Referentiepunten
De posities van de referentiepunten zijn te vinden het shp-bestand ‘refpunt.shp’.






FID:
Shape:
Id:
Ingdatum:
Einddatum:

uniek nummer
shapevorm
uniek nummer
ingangsdatum
einddatum

De z-waarde in het shp-bestand geeft de hoogte in NAP aan van het referentiepunt.
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Tunnels
De ruimtelijke informatie over tunnels is opgeslagen in het shp-bestand ‘tunnel.shp’.










FID:
Shape:
Id:
Objtype:
Objnaam:
Geocode:
Kmvanaf:
Kmtot:
Plek:

uniek nummer
shapevorm
uniek nummer
objecttype (TU)
objectnaam
geocode waarin de tunnel zich bevindt
kilometerstand vanaf
kilometerstand tot (kan ‘null’ zijn)
locatie van de tunnel (T)
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4 Contactgegevens




Vragen over de werking van het geluidregister kunt u stellen via: info@geluidregisterspoor.nl
Informatie over de wetgeving vindt u bij InfoMil en AgentschapNL
Geluidregister hoofdwegennet: http://www.rijkswaterstaat.nl/geotool/

Voor klachten over geluid ten gevolge van het spoorverkeer belt u de afdeling
Publiekscontacten van ProRail. Deze is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag,
van 08:00 tot 22:00 uur via het gratis nummer 0800-7767245.
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5 Woordenlijst
Baanvak

Gedeelte spoor tussen twee (grotere) stations wat kan
bestaan uit een of meerdere sporen (spoorwegen)

Baanvaksnelheid

Maximale snelheid die is toegestaan op een baanvak

Bgm

Besluit geluid milieubeheer, regels inzake gpp’s voor wegen
en Spoorwegen.

Bovenbouw

Spoorconstructie van ballastbed, dwarsligger en spoorstaven.

Dunne lijn

Spoortak die behoort tot het hoofdspoorwegennet die niet
intensief bereden wordt.

Dunne lijn correctie

De geluidswaarde op de referentiepunten langs een dunne
lijn kan lager zijn dan 50,5 dB. De gpp waarde hierlangs is
standaard ingesteld op een minimum van 52dB.

Geluidproductie

Hoeveelheid geluid in dB dat door het spoor gegenereerd
wordt inclusief geluidtoeslagen en exclusief correcties.

Geluidtoeslag

Optelling van een aantal dB door extra geluid bijdrage van
een infraobject, zoals een stalen brug.

Geluidplafondkaart

Kaart zoals bedoeld in Art. 11.17 Wm die de wegen en
spoorwegen aangeeft waarop gpp’s van toepssing zijn.

Geocode

Gebiedscode

Geospoortak

Gedeelte van een spoortak.

gpp

GeluidProductiePlafond. Het gpp is de berekende waarde in
dB op een referentiepunt, inclusief alle correcties en die
niet overschreden mag worden.

Gw

Geluidwaarde. De berekende waarde in dB op het
referentiepunt, zonder toepassing correctie dunne lijn.

Heersende waarde

de geluidproductie zonder dunnelijn-correctie en zonder
werkruimte voor de heersende situatie: 2006, 2007 en 2008.
Dit betekent onder meer dat voor referentiepunten langs de
Betuweroute, HSL en Hanzelijn geen heersende waarde
gedefinieerd is (-500dB), omdat op deze lijnen in de periode
2006 tot 2008 niet of nauwelijks gebruikt werden.

Hoofdspoorwegen

Spoorweg aangewezen als hoofdspoorweg op grond van
artikel 2 van de Spoorwegwet.
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Infraobject

Infrastructureel object zoals brug, tunnel, overkapping,
geluidscherm perronrand en zijwand.

Intensiteiten

Hoeveelheid treinen (in rekeneenheden/uur).

Kantcode

Plaatsaanduiding van een wissel: V: voor, L: linkerbeen, R:
rechterbeen.

Km van / Km tot

Kilometeraanduiding van het spoor.

Plafondcorrectiewaarde Getalswaarde waarmee de berekende geluidproductie
gecorrigeerd wordt om het gpp te vormen.
Plafond status

Een gpp op een referentiepunt kan vier verschillende
statussen hebben:
Vigerend:
gpp dat op een referentiepunt van kracht is. Dit volgens de
artikelen 11.19, Lid 2 Wm en Artikel 11.20 Wm.
Ontheffing:
Referentiepunt waar een (tijdelijke) ontheffing geldt voor
het gpp op verzoek van de beheerder, conform Art 11.24
Wm.
Vrijstelling:
Een gpp is vrijgesteld (tijdelijk) van naleving. Dit kan om
verschillende redenen:
- In geval van extra verleende capaciteit onder speciale
voorwaarden (Art. 11.23 Wm);
- Totdat maatregelen zijn getroffen of totdat de
maatregelen volgens het besluit zouden moeten zijn
getroffen (voor projecten die zijn opgenomen in tabel 3 van
Bijlage II van het Bgm);
- Totdat maatregelen zijn getroffen of totdat de
maatregelen volgens het besluit zouden moeten zijn
getroffen (voor projecten die onder het overgangsrecht
vallen) Invoeringswet Artikel XI lid 5
Opschorting:
Een gewijzigd gpp kan direct van kracht worden, of er kan
een opschorting van de werking van het wijzigingsbesluit
gelden op grond van Artikel 11.36 Wm of van Artikel 11.63
lid 3 Wm (verlaging a.g.v. MJPG). Het bestaande gpp blijft in
dat laatste geval dus gewoon van kracht (al dan niet met een
vrijstelling van naleving of een ontheffing) voor wat betreft
de werking richting de naleving door de beheerder.

Realisatiecijfers

Intensiteiten en snelheden en typen die daadwerkelijk in een
bepaald jaar (realisatiejaar) hebben gereden.
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Referentiepunt

Fictief punt waarop het gpp bepaald wordt.
Referentiepunten bevinden zich op 50 m afstand van het
buitenste spoor en om de 100 m. De referentiepunten
kunnen dus ook middenin een woning gepositioneerd zijn. Dit
vormt voor het systeem van gpp’s geen probleem.

Rekeneenheid

Afhankelijk van het spoorvoertuigtype een locomotief, een
treinstel, een rijtuig of een wagen.

Remindicatie

Geeft aan of volgens het snelheidsprofiel treinen afremmen.

RGM

Regeling geluid milieubeheer, regels inzake gpp’s voor
wegen en spoorwegen.

RMG2012

Reken en Meetvoorschrift Geluid 2012, geeft de regels voor
het berekenen en meten van de geluidsbelasting en
geluidproductie ingevolge de Wet geluidhinder en Wet
milieubeheer.

RMV2006

Reken en Meetvoorschrift geluidhinder 2006, geeft de regels
voor het berekenen en meten van de geluidsbelasting en
geluidproductie ingevolge de Wet geluidhinder.

Snelheidsprofielen

Karakteristiek van de snelheid van de treinvoertuigen.

Spoorbaan

zie Spoorweg

Spoorbundel

Verzameling van naast elkaar liggende spoorbanen, niet
behorend tot een emplacement.

Spoortak

Gedeelte van de spoorbaan (van ‘wissel tot wissel’).

Spoorweg

weg bestemd voor verkeer over spoorstaven of geleiderails

Wm

Wet milieubeheer. In het hoofdstuk 11 van deze wet staan
de artikelen met betrekking tot geluid.
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6 Proclaimer
De informatie van het Geluidregister die u wordt verstrekt, is samengesteld met de
grootst mogelijke zorg. Deze informatie wordt verstrekt door en onder
verantwoordelijkheid van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (vanaf nu: het
Ministerie).
De verstrekte data zijn de meest actuele bij het geluidregister bekende data. Het
Ministerie wijst u er op dat deze data als gevolg van besluitvorming kunnen wijzigen.
Het Ministerie kan om die reden niet garanderen dat de informatie na verloop van tijd
nog steeds juist is. Indien de gegevens worden gebruikt bij de onderbouwing van een
formeel besluit, raadt het Ministerie daarom aan te controleren of deze data op de
datum van het besluit nog actueel is. Tevens wordt bij deze datalevering via het
internet (http://www.geluidregisterspoor.nl) een nadere verklaring meegezonden van
hoe dit databestand is opgebouwd en hoe het gelezen en gebruikt dient te worden. Dit
wordt meegeleverd in het bestand met de naam:
Handleiding Geluidregister Spoor.pdf.
Bij twijfel omtrent de juistheid van de verstrekte dataset, dan wel indien u fouten of
onvolkomenheden constateert in de verstrekte dataset, verzoeken wij u daarover per
email contact op te nemen met het Ministerie via het volgende adres:
info@geluidregisterspoor.nl.
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