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SAMENVATTING

In opdracht van de N.V. Nederlandse Spoorwegen heeft TNO onderzocht hoe, bij een gelijke

geluidbelasting in L.,., de geluidhinder van Hogesnelheidstreinen (HST-en) zich zal verhouden tot

die van de trcinen die thans in Nederland rijden Aangezien de HST-en thans nog niet in Nederland

rijden. kon de vraag alleen op indirecte wijze worden beantwoord. Door middel van literatuuronder-

zoek. overleg met diverse onderzoekers en een lokatiebezoek kon met betrekking tot een aantal

gebruiks- en geluidkarakteristieken van de Hogesnelheidslijn (HSL) een voorspelling worden

gedaan over de te verwachten hinderlijkheid. Deze luidt dat er. bij een gelijke geluidbelasting in

L"*. van de HSL niet meer hinder verwacht hoeft te worden dan van bestaande lijnen. Dit betekent

dat de in Nedcrland vigerende regelgeving met betrekking tot spoorwegen ook toepasbaar is op de

HSL.
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l. INLEIDING

l.l Achtergronden

Binnen enkele jaren gaat de hogesnelheidstrein (HST) ook in Nederland rijden. Van een HST

spreekt men \4/:Inneer maximum snelheden van 250 km/uur of meer worden gehaald op nieuwe

lijnen en 200 km/uur of meer op aangepaste. bestaande lUnen [].
Gedurende het (intemationale) overleg zijn vele potentiële oplossingen voor de loop van

hogesnelheidslUn (HSL) geëlimineerd. Voor het Nederlandse deel van de veöinding is

beleidsvoomemen als volgt:

- de HST zal vanaf Amsterdam CS over de bestaande spoorlijn naar Schiphol rijden. vanaf

Nieuw Vennep over cen nicuwe lijn naar Rotterdam CS, dan over de bestaande spoorlijn

en vanaf Rotterdam Lombardijcn naar dc Belgische grcns over een nieuwe lijn t2l.

Binnen dit altematief zijn diverse tracés mogelijk. Een keuze hieruit wordt in een later stadium

gemaakt [2].

In veöand met de aansluiting op het Franse TCV-net wordt Frans materieel aangeschaft. en wel

materieel dat is afgeleid van de huidige TCV-Atlantique (TGV-A). Dit materieel is stiller dan dat

van de oorspnonkelijke TGV-Paris Sud-Est ffCV-PSE).

Over de geluidkarakteristiekcn van dc HSL is hct cen en ander bekend t3. 41. Voor het onderhavige

onderzoek is het vooral van bclang na lc gaan ol'er voldoende kennis is over bijzondere aspecten

van het geluid. zoals stijgsnelheden en trillingcn. om te kunnen inschanen of het geluid van de

TGV-A beoordeeld mag worden met hct vrgcrendc stelsel van regelgeving inzake treingeluid.

Het is niet zeker of het gcluid dat dmr de HSL wordt veroorzaakt. bij een gelijk geluidniveau

dezelfde mate van hinder vermzaakt als hct gcluid van de lijnen die thans in Nederland in gebruik

zijn. Factoren die hieóij een rol spclen. zi;n:

- bij de HSL is pcr treinpassagc dc gcluidpiek wellicht hoger. waardoor bij een gelijk Lo,o

het geluid verder draagr:

- bU de HSL is het geluid slechs enkelc malen per uur. en per pÍssage slechts zeer korte

tijd. aanwezig:

- het relatief grote aandeel van hoogfrequent geluid in het spectrum van het HSL-geluid zal

leiden tot een sterkere afstandsaÍhankelijke demping dan het geval is bij 'gewone' treinen:

de

het
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- de hoge snelheid van de HST veroorzaakt een snel aanzwellen van het geluid;

- de hoge snelheid van de HST veroorzaakt een drukgolf. die trillingen zou kunnen

veroorzaken.

In Frankrijk is thans een eerste onderzoek. dat een licht kan werpen op bovengenoemde belevings-

aspecten van de TGV-A. in uiwoering.

Teneinde tot een zo goed mogelijk onderbouwde besluiworming met htrekking tot de HSL te

komen. wordt inzicht in de geluidhinder ervan wenselijk geacht. Aan het NIPG is verzocht de

beschikbare kennis hierover te inventariseren en tot een zo goed mogelijke voorspelling van de

geluidhinder te komen. In dit onderzoek wordt nagegaan of er, behalve in Frankrijk, ook in andere

Europese landen met HSL-en ondcrzock naar de geluidhinder is uitgevoerd. In Japan uitgevoerd

onderzoek wordt om cen aanEl rcdenen. o.a. vanwege het verschil in materieel en de culturele

verschillen met tWest-EuÍopa. mindcr relevant geacht.

t2 Probleemíelling

De probleemstelling is als volgt geformuleerd:

lrce verhoudt zich. bij een gelijk gelurdniveau in L*. de geluidhinder van HST-en tot die van de

treinen die thans in Nedertand rildcnl'

lJ Uitwerking

Het onderzoek is als volgt urtgevcrrd

l. Allercerst zi.ln de rrppnncn van Caubcrg-Huygcn. dc TPD en andere relevante literatuur

(zie REFERENTIES) trcsturlecrd om informatie te verkrijgen over stijgsnelheden.

trillingen en andcre rspc.ctcn dre nret dc hindcr samcnhangen. Op grond hiervan is een

hypothese opgestcld mct bctrckking tot de verwachte gcluidhinder ten gevolge van de

HST tcn opzichtc van 'BewoÍlc' trcincn. bij gclijk geluidniveau.

Vervolgens is getracht dc bcschiUiing tc krijgen over de voorlopige resultaten van het

Franse belevingsondcrz-ock. tlicruit komt naar voren welke aspecten van het geluid van

speciaal belang zijn in vcöand met dc hinder. Hierbij is in het bijzonder aandacht besteed

aan eventuele schrikcÍÍcctcn (vanwege dc hoge piekniveaus en het plotselinge aanzwellen

1
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3.

4.

van het geluid dichtbij de spoorlijn) en trillingen. die in Nederland een belangrijke bron

van hinder voÍmen bij 'normale' treinen. zoals aangetoond in [10]. Tevens is nagegaan of

de resultaten van het hoofdonderzoek (dat in het najaar is gepland) op rijd beschikbaar

komen om in de besluitvorming in Nederland te worden meegewogen. Dit vormt een

eerste toetsing van de in fase I opgestelde hypothese. In deze fase is een werkbezoek

gebracht aan de Franse onderzoekers. terwijl tevens enige observaties bij de TGV-A

gedaan zijn.

Tegelijkertijd is nagegaan of in Engeland en Duisland belevingsonderzoek naar de HSL is

uitgevoerd en of er een inschatting is gemaakt van de geluideffecten.

Tenslotte wordt. op grond van dc uitkomsten van de vorige fasen. een aanbeveling gedaan

om al dan niet een aanvullende analyse uit te voeren op gegevens uit de bij TNO

beschikbare databank. waarin onder meer geluid- en hinderdata zijn opgenomen uit

onderzoek naar treingeluid in Nederland. Duitsland en Engeland. Deze analyse zou een

tweede toetsing inhouden van de in fase I gestelde hypothese.

Opbouw van het rapport

Het rapport is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 2 wordt op grond van besrudeerde literatuur

aangegeven of de HSL bijzondere gcluidkarakteristicken heeft en zo ja, welke. Voor elk van deze

karaktenstickcn wordt aangcgeven wat dit theoretisch betekent voor de waameming en beleving

van dc HSL.

Op grond daarvan wordt in 2.3 een hypothese met bctrckking tot de verwachte hinder opgesteld.

In hoofdstuk 3 wordt verslag gcdam van dc bcvindingcn uit het Fransc onderzoek. wordt beschre-

ven wat de Duitse cn Engelse collega's tc meldcn hebben en wordt in het kort hct bezoek aan de

lokaties beschreven. Op grond hiervan wordt dc in 2.3 opgestcldc hypothese kwalitarief geroetsr.

Hoofdstuk 4 bevat de conclusies.

1.4
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2. HBT GELTJID VAN DE HSL

2.1 De HSL in Nederland

Voor het Nederlandse deel van de HSL wordt uitgegaan van een uurdienst. wat neerkomt op 16

treinen per dag per richting ('s nachts wordt niet gereden). Daamaast is tussen Amsterdam en

Rouerdam gedurende de dagperiode een extra uurdienst voorzien, zodat tussen deze plaatsen een

halfuurdienst ontstaat t2l. De verkeersfrequentie is schematisch weergegeven in tabel l.

Tbl I Fr€quoítto waaÍm€e de HST+n n;den op de velsdrillsnde delen ran de HSL in Nederland, per etmaal

Arnsrmam-Rotprdam (bbal lan berde ndrtngen) 56

RotbÍdarn-B€lgisch€ gÍsns (toEal rran beid€ nchtngsn) 32

Bij het TGv-N(ord) materieel. dat is afgeleid van de TGV-A, zullen de treinstellen bestaan uit rwee

motorwageÍrs aan de uiteinden. waartussen acht rijruigen zijn gekoppeld. Z,e, zijn circa 200 meter

lang en kunnen aan elkaar gekoppeld worden tot een trein van circa 400 meter lengte.

2-2 Geluidkarakteristieken van de HSL

2.2.1 Piekniveaus

Waar de HST in Nederland gebruik maakl van bestaand spoor zonder ingrijpende aanpassingen

worden geen maximum rijsnelheden van meer dan 160 km/uur gerealiseerd [5]. In die gevallen

onderscheidt de HST zich akoestisch gunstig van anderc treinen [4].

Thompson en Ten Wolde [4J komen na analyse van de thans beschikbare gegevens tot de

corrlusie. dat de gemiddelde geluidniveaus van de TGV-A bU 300 km/uur ongeveer gelijk zijn aan

die van het huidige NS-materieel bU 160 km/uur.

Bij de snelheden waaÍover hier gesproken wordt, dus.tot 300 km/uur. vormt het rail-wiel contact de

voomaaÍnste geluidbron. De motorwagens dragen daar relatief weinig aan bij. Angst voor een

merkbare bijdrage van aemdynamisch geluid is bij deze snelheden overbodig. Tess. uitgevoerd
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door de Franse spoorwegen (SNCA. tonen aan dat aerodynamisch geluid pas bU snelheden die

ruim boven 300 km/uur liggen. merkbaar gaat budragen aan het totale geluidniveaus van de treinen

Í6,71.

Een passage van een TGV-A wordt gekenmerkt door wat de Frarsen 'les oreilles du chat' (katte-

oren) noemen: de motonpagens voor en achter geven een extra piek, zoals weergegeven in figuur l.

Deze 'katte-oren' worden hoogstwaarschijnlijk bepaald door het rolgeluid van de motorwagens, ten

gevolge van de blokkenremmen. Het is mogelijk dat bij nieuwe versies van de TGV dit effect

verminderd wordt. Bij de Duitse ICE is dit reeds het geval.

Fryur 1 NÍv€etFtdewÍl6p brj een passage van een TGV-A troimbl. Snelheid 300 kmtuur, abbnd 25 m. Bron: INRETS.

Leq(Soms) 25 mëtres L.un 23/09/7997
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Horaire Durée Leq SEL Max

13:44:33:700 3.450 94.1 99 .4 98 .9

Volgens de huidige inzichten zullen de gemiddelde niveaus per pÍssage (L-10) van de nieuwe

generatie HST+n (dus afgeleid van de TGV-A) niet of nauwelijks hoger zijn dan die van

traditionele treinen. De "echte" piekniveaus (SEL). die worden bepaald door de 'katte-oren'. liggen

iets hoger. Op grond hiervan zijn derhalve per p:§sage bij de HSL iets. maar niet veel. meer versto-

ringen en hinder te venvachten.
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2.2.2 Aant2llen passages en pÍssagetijden

Tussen Amsterdam en Rotterdam komen 56. tussen Rotterdarn en de Belgische grens 32 HST-

passages per etmaal. Bij een snelheid van 300 km/u is de duur van een passage van een treinstel

van 200 meter lengte ca- 4 seconden (waameming op ca. 25 meter van de lijn). Bij een trein van

twee treinstellen is dit ca. 7 seconden. De passagetijd is hier gedefinieerd als de tijd tussen L-10 dB

punten (zie figuur 2). Het geluidniveau is tijdens deze passagetijd aanzienlijk.

Fgwr 2 Method€ om de passagetrjd ls beíeken€n. Bron: [8].

t+t_>l
tl

ï
LR-rodB(A)

I

6a+L
= -----

V
(s)

De passagetijd kan ook anders gedcfiniccrd worden. namelijk als de tijd die verstrijkt tussen de

tijdstippen waaÍop de HSL hooöaar wordt en waarop de HSL net niet meer hooöaar is. Volgens

informatie van de Franse onderz.oeker Lambert bcdraagt de op deze wijze gedefinieerde passagetUd

van een TGV-A bij een snelheid van 300 km/uur gemiddeld 2l seconden respectieveluk 32

scconden. bij een en twee trcinstellcn. De observatie vond buiten plaats. op een plaats met een laag

achtergrondniveau (< 40 dB(A)). Hieöij bedenke men het volgende. Een al'stand van 25 meter is

I

ta
I

I MP1 I
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niet representatief voor alle waamemers langs het spoor. Op groter afstanden is de passagetijd

wellicht anders (niet persé langer. doordat de niveaus omlaag gaan). Vooís is de huidige TGV-A

langer dan de HST-en die in Nederland zullen rijden.

Aannemende dat alle treinen uit twee treinstellen bestaan, hoort men het geluid van de HSL, bU 56

passages per etrnaal. ca. 30 minuten (= 2 procent van de tijd). 6,5 Minuut (= 0.5 procent van de

tijd) hoort men het geluid van de HSL aanzienl{k. BU 32 passages hoort men gedurende ca. 17

minuten (= l,l procent van de tUd) geluid van de HSL, waarvan minder dan 4 minuten (= 0.3

pÍocent van de tijd) aanzienluk De rest van de tijd hmrt men niets van de HSL. Ter vergelijking:

in het Nederlandse veldonderzoek naar spoorweglawaai ll2l hoorde men bij de onderzochte lijnen

tussen I en I I procent van de tijd aanzienlUk (> OO dB(A)) treingeluid.

Blootstelling aan geluid met voorsoelbare geluidgebeurtenissen (vast spoorboekje) en aanzienlijke

stille perioden is minder hinderlijk dan blootstelling aan continu geluid [9]. Dit principe is ook

geconstateerd bij het veldonderzoek naar treingeluid Il0.ll,l2], waar de railbonus ten opzichte van

wegverkeer uit is voongekomen. Bij de HSL zijn aanzienlijk langere stille perioden dan op de

meeste bestaande lijnen. Dientengevolge is mindcr hinder te verwachten, zonder dat deze ver-

mindering overigens te kwantificeren is.

2.2.3 Frequentiespectrum

Het frequentiespectrum bij een passage van de TGV-A wordt gekenmerkt door relatief grote

aandelen van zowel laagfrequent gcluid als gcluid in het hogere middengebied (met concentraties

rond < 125 Hz en rond 3.000 Hz). Dit is weergegeven in figuur 3. Toch is ook het lagere midden-

gebied goed vertegenwoordigd. zodat men voor dc perceptie mag spreken van breedbandig geluid

met rclatief gmte aandclen lage en middclhoge tonen. Op dit aspect lijkt er geen principieel verschil

te zijn tussen HST-en en traditiorrclc intercity-treinen. Figuur 4 geeft het gemiddelde frequen-

tiespectrum van een aantal Duitse rruemty-tÍeinen bij snelheden van 158 km/uur [13]. Hier zijn

concentraties zichtbaar mnd < 100 Hz en rond 1.000 tot 2.000 Hz. Bij goed onderhouden rails is de

concentratie in het gcbied van 1.000 tot 2.000 Hz gcring.

Bovenstaande bespiegelingen leiden lot de volgende conclusies: op voorhand is niet te verwachten

dat deze verschillen met het spectrum van traditionele treinen als hinderlijker zullen worden

ervarcn. Speelt bij dc bcleving de brecdbandighcid de voomaamste rol. dan zal men niet meer

hinder ervarcn. Ook wanrrcer de lage tonen een voomame rol spelen bij de beleving, is geen

verschil te verwachten. Alleen wanneer de hmgfrequente componenten een voomame rol spelen bij
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de beleving. zou dit eventueel tot meer hinder kunnen leiden. De kans hierop achten wij klein,

omdat zowel 2.000 ats 3.000 Hz vallen binnen het raam van het spraakspectnrm.

Anderzijds is het is niet waarschijnlijk dat het afwijkende spectrum van de TGV-A tot minder

hinder zal leiden dan traditionele intercity's.

Fgttr 3 ftequennepectlrm van d0 TGV-A. o9 25 merr ahtad &m: [141
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Figwr 4 Gsmiddeld írequenliespecrum van een aanlai inleroty-treinen, brg goed en bij sledrt ondeóouden rails. Bron: [131
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Eild 6. Gemrclr Spekron voít VoíberíahíEír ron lO-Zugen auí Betonschwellengleisen mit schlechtem (Gleis 1) und

gubm (Gl€§ 2) Schienenzusrand. Es mrrden prcils 45 Spekren von rnsgGaml 19 VoÍb€ifahrten geminelt. Die mitÍere

Ge§drurÉrgkeit auí Gle6 1 b€tÍug 158 km/h und auí GleÈ 2 160 km/h.

2.2.4 Stijgrijden

Uit onderzoek naar impuls-achtige geluiden is geblcken dat de srijgtijd (in de Angelsaksische

literatuur onset of rise velocity genoemd) doorgaans veöand houdt met hinder. StUgIUden kunnen

worden ingedeeld in drie klassen [5J:
a. stijglud à 1.000 dB/s:

b. stijgtijd circa 50 dB/s:

c. stijgXijd < l0 dB/s.

(U
ctl(u
ÍL

90

dB

70

50
90

dB

70



TNO rapport

NIPG %.MI

Bij stijgtijden hven 1.000 dB/s is er sprake van impulsgeluid. Dit is beduidend hinderlijker dan

continu geluid. Voorbeelden zijn geluiden van hameren. schieten, heien. alle op korte afstand

gemeten.

Bij laagvliegende militaire straaljagers worden stijgtijden van gemiddeld zo'n 50 dB/s gemeten.

Hierbij is de hinder aanzienlijk, zowel door het geluidniveau sec als door het ploselinge aanzwellen

van het geluid.

Passages van allerlei verkeersmiddelen vallen in de laatste categorie. Schrikreacties doen zich

hierbij, afgezien van incidentele situaties zoals bij claxonneren of hard remmen, nauwelijks voor.

Hoe past de TGV in deze driedeling? Inspectie van het niveau-tijdsverloop van de TGV-A bij

verschillende snelheden (als weergegeven in I3]) leidt tot de volgende indicatieve (op face-value.

dus niet exact hpaalde) stijgtijden:

Tful 2 lírdrcah€v€ §tgiden (rn dBr§) op het stlbb deel van de curve. ti1 veaóiller6e snelheden Meepunt 25 meteÍ van ds ràrls

10

1 20 knr/uur

Í60 km/uut

?2ol,tnlvur

300 kn/uur

I

l1

10

15

10

12

Í3

'16

Hoewel deze op face-value bepaalde waarden wellicht nict erg accuraat zijn, maakt deze benadering

wel duidelijk dat de stijglijden voor de HSL ook bij hogere snelheden meer aansluiten bij de klasse

van < l0 dB/s dan bd die van ca. 50 dB/s. Deze indicatieve stijgtijden gelden op 25 meter van de

rails. Naarmate de afstand groter wordt (en over het algemeen zullen aan HSl-geluid blootgestelde

mensen op gÍoteÍe afstanden dan 25 meter wonen) nemen de stijgtijden af.

Daar komt nog brj. dat de railafstraling zorgt voor een tijdige aankondiging van de trein. zoals

blijkt uit figuur 5.
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FQwr 5 Niveau-trldsverloog bij een passage van een TGV-A treinstel. Snelheid 300 kmtuur, ahbnd 25 m. Bron: INREIS.

Op grond van bovenstaande argumcntcn bchoeft er geen vrees te bestaan voor extra hinder ten

gevolge van het plotselinge aaruwcllen van het gcluid.

?.2-S Trillingen

Bij hoge melheden is ten bchoevc van dc vciligheid. hct comfort van de reizigers en ter vermijding

van schade aan het materieel ecn pcrfecte ligging van het spoor vereist. Door de bovenbouw

zwaarder uit te voeren. biedt deze meer wecrsund tegen de krachten die zijdelingse verschuiving

veroorzaken. Anderzijds zal het rollend materieel lichter uitgevoerd zijn. waardoor de optÍedende

krachten verminderen. Het zwaarder uitvocren van de bovenbouw geschiedt door zwaardere rails

(60 kg/m in plaau van 54 kglm) loe te p:§sen. door zwaardere (belonnen) dwarsliggers te

gebruiken en door een dikker en beter omsluitend ballastbed van steenslag aan te brengen.

Deze factoren zullen bijdragen aan het verminderen van de kans op trillingen. Auteur dezes kan

echter op grond van deze gegevens niet inschatten hoe de kans op hinder door trillingen van de

HSL zich in de Nederlandse situatie zal verhouden tot de kans op hinder door trillingen die
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veroorzaakt worden door het huidige materieel. Bd het huidige materieel vonnen trillingen, vooral

veroorzaakt door zware goederentreinen. de belangrijkste specifieke bron van hinder [0].
In de literatuur over de TGV worden trillingen nooit genoemd als probleem. De andere bodemge-

steldheid maakt een voorspelling van de Nederlandse uit de Franse situatie onmogelijk.

23 Hypothese omtrent de te verwachten hinder

De gegevens betreffende de piekniveaus. die niet of nauwelijks hoger zijn dan bij traditioneel

materieel. en de gegevens betreffende de spectrale aspecten en stugtijden leiden niet tot een

veronderstelde grotere of kleinere kans op hinder.

De relatief geringe aantallen passages en de korte passagetijden leiden tot een kleinere kans op

hinder. Met betrekking tot tri[ingen is geen voorspelling te maken. Daarom wordt dit laatste íspect

niet in de afweging meegenomen.

Al bij al leidt de voorgaande arulyse tor de hypothese, dat bij gelijk geluidniveau, geluid van de

HSL niet meer hinder zal veroorzaken dan het geluid van 'gewone' treinen.
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3. BESCHIKBARE HINDERGEGEVENS

In dit hoofdstuk wordt aangegeven wat er empirisch bekend over de hinder door de HSL. waar

mogelijk in relatie tot de geluidkarakleristieken die in hoofdstuk 2 zijn besproken.

3.1 Franse gegevens

Tot voor kort bestond er alleen enige kennis over hinder ten gevolge van de TGV-PSE. Deze

kennis was uitsluitend gebaseerd op een laboratoriumonderzoek van Vemet et al. [6] en is niet

relevant voor de vragen die thans voorliggen.

Recent is in Frankrijk de pilot-studie afgerond voor een eerste veldonderzoek naar de geluidhinder

van de TGV-A. Het rapport van deze pilot-studie [7] is nog niet vrijgegeven door de opdrachtge-

ver. het Franse Ministère de l'Environnement. op het moment waarop dit rapport wordt geschreven.

Daarom kan slechts worden weergegeven wat mondeling is meegedeeld tijdens een werkbezoek aan

de Franse onderzoeker.

In de herfst van l99l zijn 39 vrije interviews uitgevoerd bij omwonenden van de TGV-A. Enkelen

van hen wonen tussen 25 en 100 meter van de lijn. het merendeel tussen 100 en 400 meter en

enkelen op een gÍotere afstand. Het aantal p:§sagcs per dag is op sommige lokaties 54, op andere

76 en op weer andere 130 (dit is dus in dc meeste gevallen aanzienlijk meer dan in de Nederlandse

situatie zal gaan plaatsvinden). Dc omwonendcn hadden ten tijde van de interviews een half jaar tot

anderhalf jaar ervanng met de TGV-A. Dc equivalcnte gcluidniveaus (LA"q, 8-20 h). waaraan de

omwonenden waren blootgestcld. vanecrdcn van 40 tot ó4 dB(A). De interviews bestaan uit vier

delen. Voor elk van de delcn wordcn dc bclangrijkstc rcsullaten - voor zover bekend - vermeld.

3.1.1 De omgeving in het algemeen

De TGV-A is voor het grootste deel aangclegd door landelijk gebied met een laag ach-

tergrondgeluidniveau: ca- 40 dB(A) oÍ lager. Hoeveel lager is niet bekend, dmrdat bij het meten

een onderdrempel van 40 dB(A) is aangehouden.

De geconstateerde verstoringen zijn zowel van auditieve als van visuele aard. Beide aspecten

worden in het landelijke gebied bclangrijk gevonden.
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Tevoren was men bevreesd voor lawaai. problemen met het gebruik van het land. problemen voor

het vee en andere dieren (herten e.d.) en visuele aantasting van het landschap. Dit leidde tot hevige

protesten tegen de komst van de TGV.

Nu is een veelgehoorde reactie dat de aanleg van het tracé meer hinder veroorzaakte dan de TGV

zelf. Men had door de aanleg meer last van stof. herrie en trillingen.

3.1.2 Het geluid van de TGV

Het beeld dat men van de TGV hceft. wordt getypeerd met de termen 'modem'. 'actief' en

'vooruitgang'. Maar ook met 'niet passend in het landschap'.

Het geluid wordt vergeleken met dat van een vliegtuig ('sifflement'. wat zich laat vertalen tot:

geÍluit. gesis of gehuil) en met een vrachtwagcn ('grondement'. wat zich laat vertalen tot:

gerommel. gedreun. gebulder). Deze mogelijke vertalingen in het Nederlands bieden weinig houvast

om tot een waardering van het gcluid te komen: een trcin die met gehuil of gebulder langs komt

doet onvnendelijker aan dan een lrein dic met gefluit of gerommel langs komt. Waarschijnlijk zal

het hcle scala aan belevingen wel aanwezig zijn. Het is wel duidelijk. dat zowel de hoge als lage

tonen in het frequentiespectrum bry dc *'aamcming van het geluid een rol spelen.

Nu men ervaring heeft met dc TCV hjkl dc hinder mee te vallen ten opzichte van de verwachting

die men hieromtrent had. Ook de slaapvcríonng is minder dan gevreesd doordat er niet 's nachts

gereden wordt. Veelal stelt men dat mcn al gcwcnd is aan de TGV (807o). wat niet wil zeggen dat

men gccn hinder nrcer orulcn'rntlt: ccn cnkclrng rapponeen nog erge hinder en ruim één kwart

rapponeert hinder. (N.8. Vanwcgc dc klcrnc steekprocf cn dc aard van het onderzoek mag men

dezc kwantitatieve aanduidingcn nrct veral gcnrcnisc ren. )

Hindcr door de TGV doct zrch v«rral op tlc vrocgc ochtend (tussen 6 en 8 uur) en in de late avond

(na 2l uur) voor. vanwege dc slaapverstonngen die de TGV dan veroorzaakt. Eén derde van de

ondervraagden meldt dat dc slaap wel eens t-crstoord wordt.

Ook op vrijdag (laat in dc mrddag en gcdurcndc dc avond) en zondag (idem) wordt extra hinder

ondervonden. Dit hangt samen met cen rntcnsrcverc dicnstregcling in die perioden. Forenzen reizen

dan naar (hun tweede) hurs etc.

De derde situatie waann sprakc ts van mccr hinder dan 'normaal' is in de zomer. wanneer men

buiten zit ery'of de ramen opcn hccÍi. Bijna dc hclft van de ondervraagden meldt dan hinder te

ondervinden.

14
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Trillingen vorïnen voor ca. een kwart van de ondervraagden een bron van hinder. Dit is weinig in

vergeluking met de hinder door trillingen in Nederland).

Wanneer men in of bij het huis is, schrikt niemand van het ploselinge aanzwellen of van het hoge

niveau van het geluid. Een enkele omwonende vermeldt ooit van de TGV geschÍokken te zijn, toen

hij in het veld. dichtbij de spoorlijn. met het vee bezig was. Op welke afstand van de lijn hij zich

toen bcvond. vertelt de historie niet- Dit versterkt de overnriging dat het plotselinge aanzwellen van

het lawaai geen grote rol speelt bij het ontstaan van hinder.

3.1.3 Waarderingvan geluidwerende maatregelen

Van dc drie soorten geluidwerende maatregelcn die men rond de TGV aantreti. te weten verdiepte

aanleg. aarden wallen of geluidschemrcn. wordt de eerste verreweg het meest positief en de laaste

het meest negatief gewaardeerd. Het zijn de visuele kenmerken (landelijk gebied!) die hier de

doorslag geven.

3.1.4 Toekomstverwachtingen

De omwonenden van de huidige TGV-A verwachten dat het TGV-verkeer in de toekomst

intensiever zal wordcn naarmate hct netwerk van de TGV-lijnen wordt uitgebreid. Sommigen maakt

dit nict uit. anderen maken zich hierover wel zorgen. In het bijzonder vrezen deze laatsten de

cventucle komst van nachttreinen.

32 Engelse en Duitse gegevens

3.2.1 Engelse gegevens

In Engeland is contact opgenomen met Dr. J.G. Walker van het Institute of Sound and Vibration

Research (Universiteit van Southampton). Deze onderzoeker gaf leiding aan het grote Britse

treinlawaai-onderzoek aan het eind van dc zeventiger en begin van de tachtiger jaren en is ook

daama betrokken gebleven bij veel ondezoek in opdracht van British Rail.

15
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De HST-en die russen Londen en Parijs/Brussel zullen rijden (de TransManche HST-en) zijn in

beginsel gelijk aan de Franse TGV-A. met dien verstande dat de piekniveaus van deze treinen

waarschijnlijk iets lager zijn vanwege verbeteringen in het ontwerp. Deze treinen rijden nog niet.

dus zijn er geen hinderstudies uitgevoerd. Dit soort studies is ook niet uitgevoerd met betrekking

tot de Intercity 225, tot dusver de snelste Brise trein.

De stijgtijden van de TGV-A bU 290 kmfu verschillen volgens Walker niet significant van die van

een raditionele lntercity bU 160 lon/u. Op het stijlste deel van de curve bedragen de stijgtijden

respectievelijk ca. 22 en 16 dB/s. zoals blukt bU inspectie van figuur I uit een tweetal artikelen van

Walker I en 6].

3.2.2 Duise gegevens

In Duisland is contact opgenomen met Dr. D. Cottlob. hoofd van de Afdeling Effecten van Geluid

en Trillingen van het Umweltbundesamt. Uit zijn informatie blukt dat er in Duisland geen

onderzoek is gedaan naaÍ te verwachten hinder van de Intercity Express en de Transrapid

magnetische hogesnelheidstrein. Ook data over stijglijden ontbreken, maar op grond van de geluid-

karakteristieken en persoonlijke ervaring worden geen schrik-effecten verwacht die sterk afwijken

van wat men bij 'normale' intercity's aantreft.

3.3 Lokatiebezoek

Op advies van Dr. Lamben. de Fransc onderzocker van INRETS. is langs het tracé van dc TG\/-A

ten zuiden van Parijs een bezock gcbracht aan Plancheville en Rouvray-St-Florintin. De ligging van

deze lokaries is aangegeven in bijlage l. De lokaties zijn gekozen omdat de snelheid van de 'I'GV-

A daar 300 kmluur bedraagr. de bercikbaafieid van en het zicht op de baan goed is. heL ach-

tergondgeluidniveau en het stoorlawaai gering is (40 dB(A) of lager). Bij Plancheville is een

waameqting gedaan bij ecn geluidscherm. Tussen Plancheville en Rouvray is een waameming

gedaan op een viaduct over de HSL. Bij Rouvray zijn waamemingen gedaan op railhoogle op ca.

15 mcter en op ca- 150 meter afstand.

Er zijn geen geluidmetingen verricht (er zijn. of worden in de naaste toekomst. voldoende goed

uitgevoerde geluidmetingen verricht), maar het geluid van dc TGV is op zijn fenomenologie. zijn

ve nchijningsvorm. beoordeeld.

t6
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Aan hetgeen in het voorafgaande reeds is beschreven hoeft weinig te worden toegevoegd. De komst

van een TGV wordt ruimschoots op tijd aangekondigd dmr een langzaam aanzwellend gefluit

(waarschijnlijk de afstraling van de rails). dat overgaat in een breedbandig geluid dat duidelijk als

treingeluid herkenbaar is. Bijgeluiden als ratelen. piepen of sissen e.d. komen niet voor. Hierdoor

komt zekerop enige afstand (150 meter) trct geluid als'egaal'en'niet-agressiefl over.

t7
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4. CONCLUSIES

4.1 Kwalitatieve toetsing van de hypothese omtrent de te verwachten hinder

De piekniveaus van de HST-en die in Nederland gaan rijden (een verbeterde versie van de huidige

TGV-A) zullen bij snelheden van rond 300 kmfuur niet of nauwelijks hoger zijn dan die van het

huidige NS-materieel bij circa 160 km/uur. Derhalve zijn er per passage niet of nauwelijks meer

verstoringen en niet meer hinder te venvachten.

De korte passagetijden en de als gevolg daarvan lange stille perioden zullen leiden tot minder

hinder dan op conventionele lijnen met een gelijk equivalent geluidniveau.

Uit de beschrijving van het HSl-geluid door omwonenden blijken spectrale kenmerken bij de waar-

neming wel een rol te spelen. In welke richting (gunstige of ongunstige) dit uitwerkt, blijft echter

onzeker.

Er is geen extra hinder te venrachten door een eventueel ploseling aanzwellen van het geluid. Men

hoort de trein tijdig aankomen.

Aan de hand van de beschikbare gegeve,ts en eigen intpressies kan de hypothese, dat bij gelijk

geluidniveau, geluid van de H§L niet nteer hinder :al veroonaken dan het geluid van 'gewond

reinen, vooralsnog u,orden bevesti gd.

Het spreekt voor zich dat de toetsing van de hypothese. zoals die heeft plaasgevonden. ruet

gebruikelijk is. Het is dan ook geen kwantitatieve. doch een kwalitatieve toetsing.

42 Behoefle aan nadere gegevens

Ecn kwantitatieve toetsing van de hypothese is slechs mogelijk wanneer de uitkomsten van een

uitgebrcid veldonderzoek beschikbaar zijn. tn Frankrijk wordt naar verwachting (er is nog geen

opdracht verleend) in het najaar zo'n onderzoek uitgevoerd. De resultaten daarvan komen

halvenvege 1993 beschikbaar.

Op grond van wat nu bekend is. is een aanvullende analyse van gegevens uit de bij TNO

beschikbare daubank. waarin onder meer geluid- en hinderdata zijn opgenomen uit ondezoek naar
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treingeluid in Nederland. Duitsland en Engeland. niet zinvol. De databank bevat geen gegevens die

een nieuw licht zouden kunnen werpen op hetgeen hier besproken is.

t9
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