
In Noord-Nederland wordt veel geluidhinder
ondervonden van auto(snel)wegen, van

industrieterreinen en van de vliegbasis Leeuwarden.
De grootste overlast wordt echter veroorzaakt door
het rangeerterrein Onnen in de gemeente Haren.
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Rangeerterrein Onnen

OORSPRONKELIJK WERD ALLEEN IN HET
zuidelijk deel van het 3 kilometer lange ran-
geerterrein hinder ondervonden van de op
elkaar knallende goederenwagons en de nog-
al luid afgestelde omroepinstallatie. In juni
1984 is er door het plaatsen van een ahob (au-
tomatische halve overweg beveiliging) bij de
overweg Onnerweg een nieuw knelpunt bij-
gekomen. Ten gevolge van de komst van de-
ze ahob hebben enkele wijzigingen plaatsge-
vonden waardoor het rangeren niet meer be-
perkt kon worden tot de zuidkant van de
overweg (direkt ten noorden van de overweg
begint de woonbebouwing van Haren). De
feitelijke overlast wordt veroorzaakt door een
rangeerlokomotief die na een gerangeerd
stel wagons op het vertrekspoor te hebben ge-
zet, weer via een ander spoor terug moet rij-
den om een volgend blok gerangeerde wa-
gons op te halen. Dit wordt de omhaalbewe-
ging genoemd. Deze omhaalbeweging werd
vroeger op het vierde spoor uitgevoerd. Het
vierde spoor moest echter met de komst van
de ahob verdwijnen. Een ahob kan alleen
over drie sporen. Hierdoor en ook om de
spoorbomen omhoog te laten gaan, is het
noodzakelijk geworden dat de rangeerloko-
motief voorbij de overweg rijdt. Aanvankelijk
reed de lokomotief op tot 250 meter voorbij

de overweg om vervolgens, na groen licht
vanuit de centrale regelpost in Groningen,
weer meer of minder luidruchtig terug te rij-
den. De aktiviteiten zijn in het bijzonder hin-
derlijk vanwege het vroege tijdstip (ca. 03.30
uur) waarop deze beginnen. Normaliter ver-
keert de mens dan in een lichte slaap, die bij
een geringe verstoring in ontwakingsver-
schijnselen zal overgaan. Dit heeft op zijn
beurt weer tot gevolg dat het uitslaapgevoel
wordt gemist en men snel geïrriteerd raakt.

Klachten

Ongeveer een maand nadat met het range-
ren tot ca. 250 meter voorbij de overweg werd
begonnen, kwamen bij de gemeente Haren
de schriftelijke klachten binnen. Aanvanke-
lijk werd door de bevolking aangenomen dat
het hier om een tijdelijke situatie handelde,
maar na enkele weken had men door dat het
een blijvende zaak betrof. De situatie gaf aan-
leiding tot 50 schriftelijk ingediende klachten
en is hiermee als zeer ernstig te omschrijven.
Naar aanleiding van deze klachten en onder
druk van de gemeente heeft de NS toegezegd
het rangeren terug te brengen tot 20 meter
voorbij de overweg. Volgens de NS zou de
oude situatie dan vrij dicht benaderd wor-

den. De gemeente Haren stemde hiermee in
op voorwaarde dat deze situatie geen klach-
ten zou opleveren.
In november 1985 bleek een situatie gereali-
seerd te zijn waarbij de lokomotieven tot 65
meter voorbij de overweg rijden. Het aantal
schriftelijke klachten is hiermee met de helft
afgenomen, maar nog steeds ondervindt een
groot aantal bewoners ernstige hinder.

Klachtenpatroon

De hinder van het rangeerterrein wordt
voornamelijk veroorzaakt door de maximaal
optredende geluidsnivo's. Dit zijn kortstondi-
ge geluidspieken die veroorzaakt worden
door piepende remmen, het optrekken van
de diesellokomotieven en het op elkaar knal-
len van de wagons die geheuveld worden (de
te rangeren wagons laat men van een heu-
veltje aflopen en botsen daardoor op de voor-
gaande).
Aan de hand van de binnengekomen klach-
ten is geïnventariseerd hoe deze klachten zijn
verdeeld in de diverse geluidschillen. Onder-
staande tabel geldt voor de situatie waarbij de
lokomotief tot 250 meter voorbij de overweg
reed (fig 1)
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Fig 1 — Overzicht van de ligging van de
'klachtenwoningen' en de contouren van de maximale
geluidsnivo's in de 250 meter situatie.

Het klachtenpatroon na 1985 (65 meter voor-
bij de overweg) is weergegeven in onder-
staande tabel.
Opmerkelijk is hier dat er slechts één klager is
in de schil waar het geluidsnivo meer dan 80

" dB(A) bedraagt. De reden hiervan is niet dui-
delijk. Ook mag aangenomen worden dat
voor een aantal mensen de situatie niet of
weinig veranderd is en ze daardoor niet op-
nieuw een klacht hebben ingediend. Er mag
dan ook verondersteld worden dat er meer
gehinderden zijn dan op grond van het aan-
tal klachten aangenomen kan worden. Voor
het overige kan uit deze gegevens worden af-
geleid dat er een duidelijk verband bestaat
tussen het maximale geluidsnivo en het per-
centage omwonenden met klachten. Gezien
de overschrijding van de normwaarde van 60
dB(A) voor het maximale geluidsnivo (nacht-
periode), die voor sommige woningen meer
dan 20 dB(A) bedraagt, is ernstige hinder
dan ook te verwachten. Ook op grond van het
kriterium dat het maximale geluidsnivo niet

meer dan 10 dB(A) boven het equivalente ge-
luidsnivo (een soort gemiddelde) uit mag
gaan is te verklaren dat de situatie tot ernstige
klachten leidt. Het maximale nivo ligt hier
voor sommige woningen tot 30 dB{A) boven
het gemiddelde nivo.

Doorgaand treinverkeer versus rangeren

Uit de klachten valt op te maken dat geen of
weinig hinder wordt ondervonden van het
doorgaande treinverkeer. Enerzijds is dit op-
merkelijk omdat de optredende maximale ni-
vo's nog hoger liggen dan bij het rangeren.
Anderzijds is dit te verklaren als de aard van
het geluid in 'oren'schouw wordt genomen.
Een trein uit het lijnverkeer komt op vastlig-
gende tijdstippen langsrijden. Hierdoor zal
een zekere gewenning optreden. Ook is het
geluid prettiger van karakter. Het geluid
neemt vrij snel toe tot het maximale nivo, ech-
ter niet plotseling, en verdwijnt ook weer na
vrij korte tijd (afhankelijk van de treinleng-
te). Het rangeren vindt al vroeg in de ochtend
plaats vanaf ca. 03.30 uur. Het geluid van het
heuvelen van de wagons zoals dit op de zuid-
kant van het terrein gebeurt, bestaat uit het
op elkaar klappen van de wagons, hetgeen
schrikreakties teweeg brengt. Daarnaast
werd hinder ondervonden van een omroep-
installatie waardoor allerlei mededelingen
werden omgeroepen. Aan de noordkant van
het terrem wordt het geluid veroorzaakt door
de lokomotief die de omhaalbeweging uit-
voert. De rangeerlokomotief komt langzaam
aangereden en remt luid knarsend en pie-
pend af, blijft dan enige tijd stationair draai-
end staan (stank) om vervolgens meer of min-
der luidruchtig te vertrekken. Na verloop
van enige tijd, de ene keer kort en de andere
keer lang, herhaalt deze procedure zich weer.
Er wordt dan een effekt gekreè'erd waarbij de
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in hun slaap gestoorde omwonenden wakker
blijven liggen tot de lokomotief vertrekt en
daarna weer indutten met het onplezierige
gevoel dat de lokomotief straks weer komt.

Zoneringsonderzoek

Een dergelijk onderzoek is verplicht voor de
terreinen waar een zogenaamde A-inrichting
gevestigd is of mag worden. Het rangeerter-
rein is een dergelijke inrichting. In dit onder-
zoek wordt onder meer bepaald waar de 50
en 55 dB(A) contouren op basis van het equi-
valente geluidsnivo liggen. De uitkomsten
hiervan zijn zodanig dat er slechts weinig hin-
der zou moeten zijn. Ook hieruit blijkt dat het
grote verschil tussen het gemiddelde geluids-
nivo en het maximale geluidsnivo de boos-
doener is.
In het vervolgonderzoek, het saneringson-
derzoek, heeft men dan ook besloten dat dit
terrein een aparte benadering nodig heeft,
waarbij ook onderzocht zal worden wat aan
maximale geluidsnivo's te verbeteren is. Zo
valt te denken aan voorzieningen waardoor
de wagons bij het heuvelen niet meer op el-
kaar botsen, aan zwaar geluidgedempte loko-
motieven en eventueel aan een verandering
van de werktijden, zodat het geluid in de
vroege ochtenduren verdwenen is.

Op 1 september 1982 werd het inrichtingen-
besluit van de Wet Geluidhinder van kracht.
Bestaande hinderwetvergunningen worden
vanaf dat moment mede beschouwd een ver-
gunning in het kader van de Wet Geluidhin-
der te zijn. Aan de inrichtingen die niet Hin-
derwetplichtig waren, werd een halfjaar de
tijd gegeven een vergunning in het kader van
de Wet Geluidhinder aan te vragen. De NS
had dus voor 1 maart 1983 een vergunning
aan moeten vragen. Op 6 november 1986 is
de vergunningaanvraag ingediend bij de
provincie.

Lakse houding NS

Indien de NS een Hinderwetvergunning of
een vergunning in het kader van de Wet Ge-
luidhinder op tijd had aangevraagd, dan zou
de wijziging in de bedrijfsvoering door het
plaatsen van de ahob in een wijzigings/uit-
breidingsvergunningaanvraag geresulteerd
hebben. Bij het beoordelen van deze aan-
vraag was dan wel aan het licht gekomen dat
dit niet zou kunnen. Nu zijn echter door de
lakse houding van de NS de omwonenden
het slachtoffer geworden. •


