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Datum 18 november 2015
Onderwerp Geluid in de omgeving vanwege rangeerterrein Arriva aan de Crayensteynstraat te Dordrecht

Inleiding
In de nacht van 13 op 14 oktober 2015 zijn door de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid de 
optredende geluidbelastingen in de omgeving het rangeerterrein van Arriva aan de 
Crayensteynstraat te Dordrecht gemeten. Aanleiding voor de geluidmetingen zijn klachten van 
omwonenden. 

In de voorliggende notitie wordt beschreven:
- de situatie en (geluid)gebeurtenissen tijdens de metingen.
- optredende geluidbelastingen ter plaatse van de woningen ten gevolge van kortstondige 

piekniveaus (maximale geluidniveaus LAmax).
- bronvermogens stationaire bronnen op basis van metingen en berekende immissieniveaus 

ter plaatse van de woningen (maximale geluidniveaus LAmax en langtijdgemiddeld 
beoordelingsniveau LAr,LT).

Voorschriften
Voor de beoordeling van de geluidbelastingen is uitgegaan van de eisen zoals weergegeven in 
Afdeling 2.8 ‘’Geluidhinder’’ van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Hierin zijn voor de nachtperiode 
grenswaarden voor langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus en maximale geluidniveaus van 
respectievelijk 40 en 60 dB(A) opgenomen. 

Voor bronnen met een bijzonder tonaal karakter, zoals bijvoorbeeld snerpend booggeluid, piepende 
remmen, ontluchting van remleidingen en stationaire machinale bronnen kan een strafcorrectie van 
5 dB op de LAr,LT niveaus worden toegepast, e.e.a. zoals in de “Handleiding meten en rekenen 
Industrielawaai” (1999) is aangegeven. Een straffactor voor de equivalente bijdrage van 
piekgeluiden met hoge stijgsnelheid is in dit geval niet aan de orde. 

Het Activiteitenbesluit en de Circulaire voorzien niet in een beoordeling van de cumulatieve 
geluidbelasting vanwege de inrichting en het doorgaand treinverkeer. Daarnaast wordt het 
doorgaande treinverkeer niet als onderdeel van de inrichting beschouwd. Geluidbelastingen ten 
gevolge van doorgaand treinverkeer blijven derhalve buiten beschouwing.

Situatie en (geluid)gebeurtenissen
- Aankomst ter plaatse om 2:00 uur. Bij aankomst stond trein ‘’Ida Gerhardt’’, type Arriva 

Spurt, van de MerwedeLingelijn opgesteld op de spoorbaan aan de Crayensteynstraat 
zijde. Dit treinstel bestaat uit 3 geledingen.

- Bij aankomst produceerde motorcompartiment M1 gedurende ca. 1 minuut een stationair 
geluidniveau (geluidmeter nog niet geïnstalleerd).
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immissieniveau LAmax van 47,7 dB(A). In de volgende tabel zijn de spectrale A-gewogen 
geluidniveaus weergegeven.

Frequentie [Hz] 31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Totaal

A-gewogen geluidniveau 13,5 19,1 28,1 33,1 37,8 41,7 43,0 41,2 34,3 47,7

- 5:12:02 uur: opstartend geluid, vermoedelijk van de elektrische motor, met een 
immissieniveau LAmax van 44,3 dB(A). In de volgende tabel zijn de spectrale A-gewogen 
geluidniveaus weergegeven.

Frequentie [Hz] 31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Totaal

A-gewogen geluidniveau 16,1 29,8 33,3 37,1 35,9 39,5 36,9 28,7 14,5 44,3

- 5:12:16 uur: treincombinatie begint te rijden met een geleidelijk op- en aflopende 
geluidbelasting waarbij na 15 seconden het hoogste maximale immissieniveau LAmax van 
61,7 dB(A) optreedt. 15 seconden daarna is het geluidniveau gezakt tot 47 dB(A). In de 
volgende tabel zijn de spectrale A-gewogen geluidniveaus weergegeven tijdens de hoogste 
piek om 5:12:31 uur weergegeven.

Frequentie [Hz] 31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Totaal

A-gewogen geluidniveau 19,0 24,7 42,5 51,2 52,5 58,0 56,0 50,6 34,6 61,7
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Overige geluidgebeurtenissen zonder relatie met het rangeerterrein (blijven buiten beschouwing):
- 2:41 uur: busje van Strukton Railinfra rijdt met een aanhangwagen met losliggende 

rammelende platen op de onverharde weg parallel aan c het spoor langs met een 
maximaal geluidniveau LAmax van 76,4 dB(A), gemeten op ca. 10 meter afstand op de brug.

- Ca. 10 passages van goederentreinen op het andere railtraject van Dordrecht Centraal 
richting Dordrecht Zuid. maximaal geluidniveaus LAmax van ca. 57 dB(A) ter plaatse van de 
kruising Toloysenstraat met de Crayensteynstraat en een LAmax van ca. 74 dB(A) ter plaatse 
van de brug.

- 3 passages van doorgaande treinen op het parallelspoor achter de opgestelde trein met 
een maximaal immissieniveau LAmax ter plaatse de gevel van Crayensteynstraat 27 op 5 
meter hoogte van:

o 59,4 dB(A) ten gevolge van een langzaam rijdende trein om 5:42 uur. De 
voornaamste geluidbron is gehobbel over de spoorwegovergang. Tevens is 
snerpend booggeluid hoorbaar.

o 56,1 dB(A) ten gevolge van een langzaam rijdende trein om 5:03 uur. De 
voornaamste geluidbron is gehobbel over de spoorwegovergang. Tevens is 
snerpend booggeluid hoorbaar. Ook wordt een LAmax van 55,4 dB(A) gemeten ten 
gevolge van een onbekend schrapend/resonerend geluid.

o 78,2 dB(A) ten gevolge van een harder voorbij rijdende trein. De voornaamste 
geluidbron hierbij is snerpend geluid van staal op staal, vermoedelijk ten gevolge 
van booggeluid of remmen. Ook wordt een LAmax van ca. 58 dB(A) gemeten ten 
gevolge gehobbel over de spoorwegovergang.

Conclusie
Op basis van de meetresultaten wordt het volgende geconcludeerd:
- Ervan uitgaande dat de gemeten stationaire geluidbronnen beide effectief 15 minuten in de 

nachtperiode optreden, is het gesommeerde langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus 33 dB(A). 
Hiermee wordt ruimschoots voldaan wordt aan de grenswaarde van 40 dB(A). De equivalente 
geluidemissie kan als laag- tot middenfrequent worden gekarakteriseerd (maatgevende 
octaafbanden 125 en 250 Hz).

- Het piekgeluid tijdens het wegrijden van de treincombinatie overschrijdt met een LAmax van 61,7 
dB(A) de eis van 60 dB(A). De piekgeluidemissie kan als midden- tot hoogfrequent worden 
gekarakteriseerd (maatgevende octaafbanden 1.000 en 2.000 Hz).

- De kortstondige piekgeluiden dragen niet relevant bij aan het langtijdgemiddelde 
beoordelingsniveau. 

- Door personeel van Arriva zijn geen handelingen geconstateerd die een onnodige of onnodig 
hoge geluidemissie tot gevolg hebben gehad.




