Standaardisatie noise-mapping gewenst

nuwkeurigheid van geluidsstudies
:sultaten van geluidsstudies in Milieu Effect Rapportages liiken
altiid erg precies. De milieubelasting wordt in ciifers achter de
komma berekend, de aantallen gehinderden tot op de persoon
nrkeurig bepaald en de contouren zijn haarscherpe liinen op de
fi. Op de onzekerheidsmarges wordt echter niet of nauweliiks
ingegaan, ondanks dat de resultaten van effectstudies worden
gebruikt om belangrijke beslissingen te nemen.

p dit moment ontbrekener in
richtlijnenvoor een
Í
f uedertano
eenduidigemethodiekom
\-/
geluidseffectenop de omgeving te bepalen met behulpvan GIS.Dit kan leidentot
grote nauwkeurigheids-en dus beoordelingsverschillentussengeluidsstudies.
Standaardisatievan het noise-mapping
proces- het in kaart brengen van geluid is dientengevolgenoodzakelijk.Veel
aandachtdient daarbij te worden besteed
aan de balansin de nauwkeurigheidtussen de verschillendestappenin het notsemappingprocesen anderzijdsaan de
nauwkeurigheidvan het eindresultaatin
relatietot het doel van de studie.
in Milieu EífectRapportaGeluidstudies
gesspelenimmerseen belangrijkerol bij
de afwegingen rond de tracékeuzevan
snelwegenen de nieuwe hoge snelheidsspoorlijnen.Ook de problematiekrond
Schipholen de regionalevliegvelden
staatdezemaandenweer stevigin de
belangstelpolitiekeen maatschappelijke
ling. De Nederlandseoverheid(ministerie
van VROM)is bovendienbezig met het
project'ModerniseringInstrumentarium
Geluidsbeleid'(MIG).Gemeentenmoeten
- binnen wettelijkebandbreedten- hun
eigengeluidsbeleidvaststellen.Zij worden tevensverplichtom te laten zien wat
hun geluidsbeleidvoor gevolgenheeft.
De lokalegeluidssituatiemoet in kaart
worden gebrachten gemonitoord,waarbij het resultaatwordt vastgelegdin een
periodiekegeluidskaarten bijbehorende
rapportage.Burgersen bedrijvenkunnen
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op het lokale geluidsbeleidinvloed uitoefenenvia de verkiezingenof tijdens
inspraakronden.
is duidelijkeen belangrijk
Decentralisatie
elementvan MIG.Dit geldt ook voor de te
gebruiken systematiek:de
gemeentenworden
in de huidigeMIGplannenvooralsnog vrij gelaten in
de manier waarop
ze de geluidsniveausberekenen
en de eííecten
bepalen.Dit heeft
een groot nadeel.
Het resultaatvan
de studieis namelijk aÍhankelijkvan
de methodedie
wordt gebruikt.
Indien hierover geen afsprakenworden
gemaakt,betekent een geluidsniveauin
de ene gemeenteiets andersdan in een
andere.De berekendegeluidselfecten
zijn bovendientussengemeentenonderling niet te vergelijkenen/of te combineren. Dit kan tot veel verwarringleidenen
de rechtszekerheidvan burgers,bedrijven en overhedenin gevaarbrengen.
Europese wetgeving
De EuropeseCommissieMilieuvraagstukken pakt het probleemten aanzienvan
voor
een eenduidigebepalingsmethode
geluidseffecten
wél aan. Dezecommissie

bereidt een richtlijn voor over omgevingsgeluid,inclusieí aandachtvoor standaardisatieen harmonisatie van alle
stappen in het nolse-mappingproces.
Het is de bedoeling van de Europese
Commissiedat steden met meer dan
100.000inwoners elke vijf jaar geluidskaarten produceren en actieplannen
opstellen. De resultaten van deze studies
zullen worden verzameld door de Europese Commissieen zij zal de resultaten
publiceren. De Commissie zal deverzamelde data als basis voor Europese
geluidsdoelstellingengebruiken en een
strategie opstellen om deze doelen te
bereiken. De Europesewetgeving en de
bijbehorendestandaardisatieis op dit
moment in voorbereiding. Het verdient
de voorkeur wanneer de Nederlandse overheid
hiervast zoveel
mogelijkbij aansluit in plaats van
straks te moeten
harmoniseren.
De onderdelen
van het noisemapping proces
(frguur l) worden
hiema toegelicht,
waarbij wordt
ingegaanop de
invloedvan deze
stappen op de
beoogdekwaliteit en de tijdsduur van
een geluidseffectstudie.Hopelijk wordt
hiermee een aanzet gegeventot een
gedachtevormingrond de standaardisatie
van de bepalingsmethodenvan geluidsefíecten.
-opslag
Datauerzameling,
en -conuersie
Voor een geluidseífectstudieis het noodzakelijk om een centrale databasemet de
relevante gegevensop te bouwen voor
verwerking in een GIS.Deze gegevens
naar l)
kunnen worden onderscheiden
van de bron en aspecde geluidsemissie
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lbtiift vooralsnog giswerk
gegevensis een hoge dichtheidvan datapunten (waarnemingen)nodig om deze
variatieaídoendete kunnen vastleggen.
betekentdit dat een
Voor geluidsstudies
hoge iníormatiedichtheidnodig is op de
snel
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de
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Figuur 1: schematisatie van het noise-maPPing Proces'
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Berekening geluidsbelasting
In het algemeenworden de geluidsbelastingen berekenden niet gemeten.Hierbij
worden computermodellengebruiktdie
gebaseerdziin op uitgebreidemetingen
'70 en '80 zijn verricht.De
die in de jaren
rekenmethoden,vastgelegdin de wetgeen relatiefexact.
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Het rekenenheeít in relatietot meten een
aantalvoordelen.Ten eerstekan een toekomstigesituatienatuurlijkniet worden
gemeten.Ten tweedeis het voor de
meestestudies,gezienhet benodigde
aantalmeetpunten,praktischonmogelijk
om aan de hand van metingeneen vollete krijgenvan
dig en representatieíbeeld
is
de rechtszeslot
Tot
geluidssituatie.
de
groter,
aande
betrokkenen
van
kerheid
niet
geziende rechtszekerheid
afhankeliikis van moeilijk reproduceerbare meetfouten.
Voor studiesnaareen definitievetraceliggingis het volgenvan de voorgeschre
noodzaak.Ze
ven berekeningsmethoden
geveneenduidigheiden rechtszekerheid
We zien echtervaak dat voor MER-en
dezelfderegelsvoor
beleidsstudies
wordenvoorgeluidsbelastingberekening
geschreven,terwijl die nauwkeurigheid
voor dezestudiesniet nodigis. Bovenverkregen
dienwordende gedetailleerd
in een laterefasevan
geluidsbelastingen
met
de studieveelalweer gecombineerd
minder nauwkeurigegegevens.Dit heeft
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Figuur 2: dichtheid van rekenpunten aÍhankelilk van de te verwachten variatie in geluidsbelasting.

3: continu beeld van de geluidsbelastingen na interpolatiè op basis van de
runten,

tot gevolgdat computerssoms dagen
staante rekenen,terwiil een voor die studie voldoendenauwkeurigresultaatmet
een eenvoudigermodel al binnen enkele
minuten zou kunnen worden bereikt.
Eenvoorbeeldis het GlS/geluid-systeem
van NSTechnischOnderzoek.Hiermee
van het hele
kunnen de geluidseííecten
Nederlandsespoor worden berekend.
van de rekenregels
Vereenvoudiging
bleek hier noodzaak,omdat de rekentijden andersveel te lang zoudenworden.
Bovendienis de nauwkeurigheidvan het
resultaataangepastaan het doel van de
studieen het beoogdedetailniveau.
Contourbepaling
worden bepaald
De geluidscontouren
door interpolatievan de geluidsbelastingen die berekendworden op een raster
van rekenpunten(zie figuur 2). Er zijn
geenrichtlijnenvoor de dichtheidvan het
De ligrasteroí de interpolatiemethode.

ging van de contouris door dezevrijheid
van subiectievefactorenaÍhankelijk,teren
wijl daar grotebeleidsbeslissingen
'kleine' drama'svan aÍhangen.Neembijvoor gevelvoorbeeldde subsidieregeling
isolatierond Schiphol.Bewonersbinnen
een bepaaldecontourontvangentienduizendenguldens,terwijl de buren niets
krijgen,omdat de contourdoor de tustuin (b)lijktte lopen.
senliggende
Een nauwkeurigen volledigbeeldvan de
in de omgevingvan de
geluidsniveaus
bron kan door interpolatiealleenworden
berekend,indien de dichtheidvan de
rekenpuntenvoldoende hoog wordt
gekozen.Zoalsvermeldmoet de dichtheid nabij de bron hoog zijn en is ver van
de bron of parallel
aan een lijnbron
een lageredichtheid voldoendeen
gewenstin verband met de oplopenderekentijd
(zie figuur 2).
Uiteraardis de
benodigdedichtheid van de rekenpunten ook
aÍhankelijkvan het
gewensteschaalen detailniveau
van de studie.Dit
blijft aÍhankelijk
van het t)pe onderzoek.
De in Nederlandgangbareakoestische
softwareheeftvoor de bePalingvan
door middelvan intergeluidscontouren
polatie,een regelmatigrastervan rekenpunten nodig.Bij de keuzevan de
dichtheidvan dezerasterswordt een

compromisgeslotentussenrekentijden
nauwkeurigheid.Het zoubeter ziin
indien de dichtheidvan de rekenpunten
zou kunnen variërenen, zoalseerder
betoogd,aangepastzou kunnenworden
De
aan de variatiein geluidsbelasting.
rekentiidwordt ook hierdooraanzienlijk
beperkt,terwijl een hogerenauwkeurigheid wordt bereikt.
Bij interpolatieis GISniet aÍhankelijkvan
een regelmatigrastervan rekenpunten.
Uit een pilotstudywaarbij de geluidscontouren zijn bepaaldmet behulpvan GIS
bleek dat 90%van de rekentijdeenvoudig
kon worden bespaard.Figuur2 toont een
deel van het geluidsmodelmet een variabele dichtheidvan rekenpunten.Het continue geluidsbeeldvan figuur 3 is
berekendop basisvan dit model.In
totaal is gebruikgemaaktvan circa 1.000
rekenpuntenvoor een gebiedvan 3 x 2
kilometer. Het betreft 600 rekenpuntenin
een regelmatigrastervan 100x 100
meter,aangevuldmet ongeveer400 extra
locaties.
rekenpuntenop geselecteerde
Een geschikteliggingvan rekenpunten
kan automatischworden bepaaldin GIS.
In de gangbareakoestischesoftware kan
een vergelijkbaarresultaatvoor de
geluidscontourenpas worden verkregen
met een rastervan 25 x 25 metervan in
totaal 9.600rekenpunten.Dit zou leiden
tot circa fi'enkeer zoveel rekentijdl
Verdergaandeoptimalisatieis mogelijk
met geavanceerdereinterpolatiemethoden die in hun systematiekrekening houden met de ruimtelijkespreidingvan
geluid (gebaseerdop geostatistiek).

Aí2lHSL-oost
Om aan te geven
wat de invloed
kan zijn van de
bepalingsmethod
op het resultaat
van de efíectstudie, volgt hier een
voorbeeldvan eer
projectwaaraan
de auteursvan dit
artikel hebben
meegewerkt.Het
gaat om de MERstudienaar de
A12 en de hoge
snelheidstreinnaar Frankfurt(HSL-oost
Aanvankelijkzoudenbij dezestudiehet
woningenen het
aantalgeluidsbelaste
worden
aantalgeluidsgehinderden
bepaalddoor overlayvan de geluidscon
tourenen gebiedenmet woning-en
inwoneraantallen op basis van í-cijferige
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postcodegebieden.
Dit is een gebruikelijke methodebij MER-studies.
Degeluidsklassendie in de studie wordengebruikt (met een klassenbreedte
van5 dB(A)),worden begrensddoor contourendie vlak bij de bron dichterbij
elkaarliggendan verdervan de bron.
Eenenkel postcodegebiedin de omgeving van het spoor wordt daarom door
eenaantal opeenvolgendecontouren
doorsneden.Er kan in dat geval onmogelijk exactworden bepaald hoeveel
woningenin een bepaaldegeluidsklasse
vallen.Bovendienoverlappende postcodegebieden
de spoorzone.Op het spoor
wordendan woningen 'geteld',terwijl die
daarnatuurlijkniet staan.
De opdrachtgeversen onderzoekersvondendezemethodedan ook te groí en
beslotenwerd om in het veld alle woningendicht bij het spoor te inventariseren
en vastte leggenin een digitaalbestand.
Hetbetreft de eerstelijnsbebouwingin de
woonkemenen de woningen op 150
meteraan weerszijdenvan de bronnen in
hetbuitengebied.
In totaal gaat het om
ongeveer4.000woningen.
Denauwkeurigheidvan de analyseis
verhoogddoor binnen dezebandbreedte
uit te gaanvan de exactelocatiesvan de
woningen(ziefiguur 4) en daarbuiten
van de genoemdepostcodegebieden.
Zonderdezeinspanningzou het aantal
woningendie nu een geluidsbelasting
van meerdan 70 dB(A)ondervinden40%
te hoog zijn ingeschat.Voor de (fictieve)
toekomstigesituatie zonder de hoge
snelheidstreinzou de fout zelís 250%ziin
geweest.
Uit dit voorbeeldbliikt tevensdat de
beschikbaredigitale gegevensnog niet in
alle gevallenvoldoende informatie
geven.Veldwerkkan noodzakelijkblijken. Op dit moment worden ook de
hoogtegegevens
in de omgeving van de
geluidsbron
veelalnog in het veld opge-
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nomen. De hoogtegegevenszijn relevant,
omdat gebouwen en andere obstakelsde
geluidsbronaíschermen.Aan de hand
van kaartmateriaal en deze inventarisatie
maakt een akoestischadviseur de data
gereedom als input te kunnen dienen
voor een geluidsmodel.Dezeconversieslag (en bijbehorendegeneralisatievan
de data) wordt handmatig uitgevoerd.
Door het landelijkbeschikbaarkomen
van het Actueel Hoogtebestandvan
Nederlandzoudeze handmatigeen tijdrovende bezigheid geautomatiseerdkunnen worden (zie Íiguur 5). Dit verhoogt
de efficiëntie en de standaardisatie.Dit
laatste,omdat het bewerken van data
voor het geluidsmodelniet langer aÍhankelijk is van persoonlijkeinzichten van
de geluidsdeskundige.
Presentatie
Door de omgevingsdatate coníronteren
met de geluidscontourenworden de
geluidseffectenbepaald.Dit kan bijvoorbeelddoor een visualisatievan geluidscontourenop een kaart ofdoor het
kwantiÍiceren van geluidseífecten,zoals
de bepalingvan het aantalgehinderden.
Inmiddelszal duidelijkzijn dat de
betrouwbaarheidvan de resultaten
aÍhankelijk is van de nauwkeurigheidvan
de gebruikte methoden en invoerdata. De
presentatievan de resultatenis dan ook
onvolledigzonderinzicht te gevenin de
nauwkeurigheid;aan de resultaten moeten onzekerheidsmargesworden gekoppeld. Hierbij kan bijvoorbeeldgedacht
wofden om naast het aantal gehinderden
ook de onzekerheidvan dit resultaat te
bepalen.Het zou de voorkeurverdienen
om de visualisatievan haarscherpecontourlijnen te vervangendoor gelijkmatige overgangen,zoals in Íiguur 3, ofaan
te geven wat de breedteis van de onzekerheidsbandvan de contour.
Momenteel suggereertde presentatiewij-

Figuur 5: geneÍerenvan e€n akoestischmodel uit topografischeond
en 3-D inÍormatiê.

ze in geluidsstudiesdat de resultaten
exact zijn. Dit is echter niet het geval.
Wanneer de presentatievan de resultaten
van geluidseííectstudiesniet gepaard
gaat met inzicht in de nauwkeurigheid,is
onduidelijk wat de waarde is van de uitgevoerdegeluidsstudie;daardoor kan
niet oncontroversieelworden bepaald
welke keuze of welke beslissingwat
betreft geluid significant de beste is.
Vooruitlopend op een structurelestandaardisatievan het noise-mappingproces,
geven een inschatting en een weergave
van onzekerheidsmargesvan de resultaten meer waarde aan de huidige geluidseffectstudies.Dat inzicht in
nauwkeurigheiden kwaliteit moet een
essentieelonderdeelgaan vorrnen van de
presentatieen van de conclusiesvan
geluidseífectstudies,zoals nagestreefd
dient te worden bij gedegenonderzoek.
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FiguuÍ4: bèpalingvan het aantal geluidsbelastewoningen door combinatievan de geluidscontourên
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en de nabijgelegenwoningen.
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