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0 INLEIDING

Het doel van deze studie is het verzamelen, bestuderen en beoordelen van mogelijkheden die er bestaan

bij het opmaken van geluidsplanning en geluidsactieprogramma’s ter beheersing van het

omgevingslawaai, in het kader de uitvoering van de Europese Richtlijn Omgevingslawaai 2002/49/EG en

de Vlaamse implementatie "Besluit van de Vlaamse Regering van 22 juli 2005 inzake de evaluatie en de

beheersing van het omgevingslawaai".

Uitgaande van deze kaarten en informatie van de betreffende diensten is een eerste analyse gemaakt van

de problematiek van weg- en spoorverkeer. Er is geen wettelijk kader en er zijn geen wettelijke

limietwaarden.

Voor spoorverkeer worden er enkel geluidsbeperkende maatregelen uitgevoerd bij spooruitbreiding. Bij

wegverkeer is dit hetzelfde maar worden er daarenboven binnen het kader van een convenant met de

lokale overheden, de remediërende maatregelen deels gesubsidieerd.

In een eerste fase van de studie zijn verder op basis van een beperkte literatuurstudie, mogelijke

doelstellingen en mogelijke maatregelen ontwikkeld.

Hieruit heeft de opdrachtgever een dubbele doelstelling weerhouden:

 reductie van het aantal blootgestelden aan de gedifferentieerde referentiewaardes;

 reductie van het aantal ernstig gehinderden (%HA).

Hiervoor is in deze fase van het project verder onderzoek verricht naar de mogelijke identificatiemethode

voor “zwarte punten”. Een methode is voorgesteld om een automatische detectie van zwarte punten te

realiseren. Bovendien laat deze methode toe voor elk ontvangpunt de dominante bron te identificeren. In

de derde fase is deze methode mee gebruikt om de akoestische efficiëntie van de maatregelpakketten te

evalueren.

Op basis van contacten met alle betrokkenen, is gekomen tot een geheel van “weerhouden maatregelen”,

die toepasbaar zijn in de Vlaamse omgeving en een akoestische efficiëntie hebben. Voor deze

maatregelen is ook de administratief/juridische problematiek bekeken.

Uitgaande van de kennis van al deze gegevens, zijn twee maatregelpakketten voorgesteld met een

verschillend ambitieniveau.

In de derde fase is dan verder bestudeerd:

 de akoestische efficiëntie en vermindering van blootgestelden en ernstige gehinderden.

 de financiële kostprijs (op korte en lange termijn) en de kosten/batenanalyse van beide

maatregelpakketten.

 mogelijke interactie of conflict met reeds bestaande andere actieplannen of beleidsmaatregelen van de

(Vlaamse) overheid.

Het rapport wordt besloten met een definitieve beoordeling (akoestisch, juridisch en budgettair) van de

bestudeerde maatregelen en maatregelpakketten (stap 7 van de studie).
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0.1 PROJECTSITUERING

De zoektocht naar maatregelen tegen weg-, spoor- en stadslawaai is niet nieuw. Verschillende actoren

zoals de spoorwegen, wegenbouwkunde en agglomeratie zijn reeds geruime tijd bezig met het zoeken en

implementeren van reducerende maatregelen. Binnen Vlaanderen heeft men het Milieubeleidsplan waarin

een aantal doelstellingen met betrekking tot geluid gedefinieerd zijn betreffende het verminderen van het

aantal potentieel gehinderden en het verhogen van de oppervlakte en het aantal stiltegebieden.

Daarboven komt nu dat, ter uitvoering van de Europese Richtlijn Omgevingslawaai 2002/49/EG en de

Vlaamse implementatie "Besluit van de Vlaamse Regering van 22 juli 2005 inzake de evaluatie en de

beheersing van het omgevingslawaai", er een bijkomende juridische en vormelijke eis gesteld is tot studie

en reductie van “het omgevingslawaai en de hieruit voortkomende geluidshinder en schadelijke effecten te

vermijden, te voorkomen of te verminderen en een goede geluidskwaliteit te bewaren. Ter evaluatie en

beheersing van het omgevingslawaai worden de volgende maatregelen getroffen:

1. Het opstellen van geluidsbelastingkaarten en strategische geluidsbelastingkaarten.

2. Het opmaken van een geluidsplanning en het opstellen van geluidsactieprogramma’s op basis

van de geluidsbelastingkaarten.

3. Het voorlichten van het publiek.”

De geluidsactieprogramma’s dienen daarbij gericht te zijn op "het oplossen van de prioritaire problemen

voortvloeiend uit de overschrijding van toepasselijke milieukwaliteitsnormen en zijn in de eerste plaats

van toepassing op de belangrijkste zones zoals vastgesteld in de strategische geluidsbelastingkaarten".

Zoals ruim bekend en nogmaals herhaald in de Europese Richtlijn, zijn er verschillende categorieën van

geluidsreducerende maatregelen die hiervoor beschikbaar zijn:

 geluidsreductie aan de bron:

 stille wegdekverhardingen;

 wegverkeersbeheer;

 snelheidsreductie;

 stille banden;

 voertuigen met een lage geluidsemissie;

 gedrag bestuurders;

 stillere trein-, tram-, metro-, en busvoertuigen.

 geluidsreductie aan de overdrachtweg:

 ruimtelijke ordening;

 geluidsschermen;

 tunnels;

 vegetatie (eerder reductie van hinder dan geluidsreductie).

 geluidsreductie bij de ontvanger:

 geluidsisolatie;

 bouwontwerp, gebouwen als schermen.
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Bovenstaande maatregelen kunnen zowel technische ingrepen zijn (motoren, schermen, …), als sociaal-

economische maatregelen zoals subsidies, bewustmaking, …

Het opstellen van een grote lijst van maatregelen is eenvoudig, maar de keuze, toepasbaarheid en

implementatie van deze maatregelen in de Vlaamse omgeving en in geluidsactieplannen is heel wat

moeilijker: praktisch, financieel, juridisch, planologisch, … Ook dient het toepassen van deze

maatregelen te passen in een globaal kader en in het streven naar bepaalde langetermijndoelstellingen.

Gezien deze richtlijn sterk verwijst naar het beantwoorden van de vragen en de noden van het brede

publiek, dienen zeker ook remediërende maatregelen voor lokale en subjectieve hinder en klachten te

worden bekeken.
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0.2 LITERATUURSLIJST

Bij het samenstellen van de lijst van maatregelen kan er uitgegaan worden van bestaande kennis uit

regionale, nationale en Europese onderzoeksprojecten.

Daarnaast is er heel wat informatie en zijn er heel wat voorbeelden beschikbaar betreffende actieplannen

in de ons omringende landen. Ook deze referenties zijn opgenomen.

Tijdens de verschillende fases van het project, is er coördinatie en integratie gezocht met de Vlaamse

context. Hierbij zijn meerdere relaties gemaakt met documenten uit de Vlaamse regio.

De volledige lijst van documenten tot op heden gekend en/of gebruikt is gegeven in bijlage A.

Teneinde het consulteren van deze documenten voor het vinden van verdere informatie te

vergemakkelijken werd nog een referentie opgegeven naar de betreffende stappen van de studie.

Stappen

1. evaluatie toestand: conflicten en knelpunten;

2. (a) indicatoren;

2. (b) strategieën, en doelstellingen, referentiewaardes;

3. lijst van potentiële maatregelen;

4. praktische haalbaarheid: Vlaamse context/beleidsdomein;

5. maatregelpakketten: kostprijs/doelbereik;

6. doorrekenen geluid + globaal effect;

7. definitieve beoordeling.
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0.3 MODEL WEGVERKEER

Het model wegverkeer is opgesteld en doorgerekend met het programma IMMI 6.3.1 en de rekenmethode

RMW/SRMII.

De projectgegevens zijn opgeslagen in twee bestanden:

 Vlaanderen - def.IPR: dit is het IMMI projectbestand met alle projectbestanden; het bevat bronnen,

gebouwen, schermen, bodemelementen, grids, instellingen voor de berekening, etc.

 Triangulatie terrein.TIN: dit is een beschrijving van het grondmodel op basis van een onregelmatig

raster; dit bestand is het resultaat van een optimalisatie van zeer uitgebreide terreingegevens, naar een

resolutie van 5 m.

Dit projectbestand bevat alle gegevens voor het volledige Vlaamse grondgebied. De gegevens zijn

georganiseerd op een manier die het mogelijk maakt, apart per provincie te werken. De twee belangrijke

agglomeraties Antwerpen en Gent zijn ook apart beschikbaar binnen hetzelfde bestand. Berekeningen

kunnen dus apart voor iedere provincie en voor iedere agglomeratie gestart worden. Bijkomend wordt

voor de vijf provincies een onderscheid gemaakt tussen belangrijke en aanvullende wegen.
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0.4 MODEL SPOORVERKEER

De strategische geluidskaarten voor het spoorverkeer voor Vlaanderen zijn opgesteld (rapport Technum,

08/05/2008, ref. 2) en goedgekeurd door de Vlaamse Regering (27.03.2009).

Voor de uitvoering van de studie werd gebruikt gemaakt van de berekeningsmethode SRM 2 voor

spoorverkeer en dit met behulp van het Geonoise (V5.41) in combinatie met Geomilieu Analyst V1.01.

Vooraf werden drie testgebieden uitvoerig getest en gevalideerd met de resultaten van immissiemetingen.

Daarna werd de geluidskaart voor de spoorwegen van fase 1 doorgerekend.

Het betreft een totaal traject van 360 km (prioriteit 2006: > 60 000 treinpassages) waarvan circa 280 km

buiten en 80 km binnen agglomeraties. De toekomstige berekening en evaluatie (2012: >30 000

treinpassages) zal gaan over 750 km (sporen in agglomeraties inbegrepen).

De bestudeerde zone betreft 1 km langs beide zijden van de spoorweg.

Figuur 0.1

Blauwe lijn: eerste fase – rode lijn: tweede fase
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1 WEERHOUDEN DOELSTELLINGEN, KWANTIFICERING EN
PRIORITISERING

In de eerste fase van het project werden een aantal mogelijke doelstellingen opgesomd. Elke doelstelling

werd gekarakteriseerd door een beoordelingsindicator, waardoor kan gefocust worden op prioritaire

zones. Voor het bereiken van de doelstelling moet een strategie uitgewerkt worden. Deze strategieën

kunnen verschillende pijlers van aanpak omvatten, die elk één of meerdere maatregelen omvatten. Zo

wordt er uiteindelijk tot homogene maatregelpakketten gekomen.

Naast de focus kunnen de doelstellingen nog verschillen van ambitie en/of timing:

 ambitieniveau: bepaald door de hoogte van de doelstelling;

 timing: bepaald door de tijdshorizon waartegen de doelstelling geformuleerd wordt.

Elke doelstelling wordt in eerste instantie gekenmerkt door een indicator: bijvoorbeeld één of meerdere

geluidsniveaus, het aantal personen boven een bepaald geluidsniveau, het aantal ernstig gehinderden of

slaapgestoorden, het aantal DALY’s (“Disability Adjusted Life Years”).

Bijkomend kan nog opgemerkt worden dat de EU niet verwacht dat de indicatoren en/of actiewaardes

voor strategische actieplannen dezelfde zijn als deze voor nationale of regionale planning.

Na evaluatie van de mogelijke doelstellingen en de gekozen doelstellingen in de ons omringende landen

werden uiteindelijk twee doelstellingen weerhouden:

 het verminderen van het aantal blootgestelden boven de gedifferentieerde referentiewaardes;

 het globaal verminderen van het aantal ernstig gehinderden (%HA).

De verdere akoestische en financiële evaluatie van de benodigde maatregelen in deze verdere studie moet

de Vlaamse Overheid een inzicht geven in de mogelijke ambitieniveaus.
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1.1 WEERHOUDEN DOELSTELLINGEN

1.1.1 Reduceren van het aantal blootgestelden

De meest voor de hand liggende doelstelling, en één van de twee weerhouden doelstellingen is de reductie

van het aantal blootgestelden. Dit is bijvoorbeeld ook al tot op zekere hoogte opgenomen in het Mina

(MilieuBeleidsplan). De grootheden opgelegd in de Europese Richtlijn (Lden, Lnight) zijn daarbij de

beoordelingsindicatoren. Bovendien hebben deze indicatoren in zich al een referentie naar hinder,

slaapverstoring en andere gezondheidseffecten.

De limietwaardes die hierbij gehanteerd zullen worden zijn vastgelegd door de Vlaamse Overheid. Dit is

gebeurd uitgaande van de standpunten (“position papers”) van Europese werkgroepen ter zake en na

overleg met de verschillende actoren is men tot een consensus gekomen over “Principiële

referentiewaarden” voor Omgevingslawaai. Deze zijn daarna verder uitgewerkt tot “Gedifferentieerde

Referentiewaarden”.

1.1.1.1. Nieuwe situaties

 Lden = 55 dB resp. Lnight = 45 dB.

 zijn respectievelijk representatief voor het optreden van hinder en voor slaapverstoring (op hoger

genoemde schaal).

1.1.1.2. Bestaande situaties

 Lden = 65 dB resp. Lnight = 55 dB.

 zijn respectievelijk representatief voor het optreden van ernstige hinder en voor ernstige

slaapverstoring, alsook voor het ontstaan van gezondheidseffecten.

Buiten wanneer anders gesteld worden deze geluidsniveaus bepaald op de meest blootgestelde gevels van

woningen en volgens de voorschriften van Bijlage I van de EURL 2002/49/EG.

1.1.1.3. Realiseren van de (gedifferentieerde) referentiewaarden

Bovenstaande referentiewaardes worden echter door de Vlaamse overheid als te algemeen beschouwd en

niet geschikt voor concrete toepassingen.

Daarom is er, op initiatief van de Vlaamse overheid en op basis van meerdere overwegingen (beleid,

hinder, ...), gekomen tot “gedifferentieerde referentiewaarden”: deze waarden zijn niet meer

principieel, aangezien ze niet (enkel) meer vertrekken van de effecten van geluid, maar ook rekening

houden met een aantal andere overwegingen. Het zijn wel nog referentiewaarden, aangezien hun

betekenis nog steeds slechts is dat er naar kan worden “verwezen”, zonder dat daarmee al gezegd is welke

(wettelijke) implicatie een overschrijding van deze waarden moet hebben.

Hieronder vindt men deze waarden, die overgenomen zijn uit het consensusrapport van de Vlaamse

overheid van 19/09/2008 (ref. 26).
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1.1.1.4. Wegverkeer

Voor wegverkeer wordt voorgesteld te differentiëren op basis van wegcategorie.

Men kan namelijk drie groepen wegen onderscheiden, die verschillen in de prioriteit die het beleid

toekent aan hun verschillende functies:

 op de hoofd- en primaire wegen is bereikbaarheid de prioriteit. Daarbij moeten nieuwe

woonontwikkelingen ontmoedigd worden;

 op de secundaire wegen is verkeersleefbaarheid de prioriteit, zij het dat het bij het verzekeren van

deze leefbaarheid ook een zaak is om de bewoning rond de weg te beheersen;

 op de lokale wegen wordt er prioriteit gegeven aan de leefbaarheid.

wegindeling situatie Lden Lnight

[dB(A)] [dB(A)]

nieuwe woonontwikkeling 55 45

nieuwe wegen 60 50

hoofd- en primaire wegen

bestaande wegen 70 60

nieuwe woonontwikkeling 55 45

nieuwe wegen 55 45

>55 >45

stand-still

secundaire wegen

bestaande wegen

65 55

nieuwe woonontwikkeling 55 45

nieuwe wegen 55 45

>55 >45

stand-still

lokale wegen

bestaande wegen

65 55

Opmerking: lokale en secundaire wegen

Voor de beoordeling van het geluidsniveau bij woningen die:

 ofwel over minstens één gevel beschikken waarop de geluidsbelasting meer dan 20 dB lager is dan de
referentiewaarde;

 ofwel over tenminste één gevel beschikken die niet wordt blootgesteld aan een geluidsbelasting boven de
referentiewaarden én voorzien zijn van voldoende isolatie op alle gevels die wél worden blootgesteld aan een
geluidsbelasting hoger dan de referentiewaarden;

dient de toetsing te gebeuren ten aanzien van de met 5 dB verhoogde referentiewaarden.

Tabel 1.1.1

De toepassing in actieplannen vereist het werken met:

 broncategorisering: een opdelen van het wegennet in verschillende categorieën en een berekening per

categorie;

 zonecategorisering: verschillende limietwaarden voor verschillende types woningen.

Dit is ongebruikelijk, maar niet onmogelijk. Het werken met zones/gebieden (woongebied, KMO-

gebied, ...) is meer gebruikelijk. Er zouden hierbij dan zones rond de verschillende wegen kunnen

afgebakend worden.



Ref. LNE/LHRMG/OL200600061

D1283r03-20100615.doc 18/201

1.1.1.5. Spoorverkeer

Voor spoorverkeer gaat men uit van:

 een correctiefactor ten opzichte van wegverkeer “gezien de minder hinderlijke aard van

spoorverkeerslawaai” volgens de Europese werkgroep WGHSEA en andere;

 een bonus voor het doorwerken van beleidskeuzes uit het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen.

Daarnaast is een opdeling tussen hoofdlijnen en andere lijnen overwogen maar niet weerhouden (zie ref.

26).

principiële
referentiewaarden

correctie gedifferentieerde
referentiewaarden

gedifferentieerde
referentiewaarde
voor spoorwegen

situatie

Lden Lnight bonus als gevolg
van

beleidskeuze
stimulering

spoorverkeer

Lden Lnight

nieuwe woonontwikkeling 55 45 +7 - 62 52

nieuwe spoorwegen 55 45 +7 +5 67 57

spoorwegen

bestaande spoorwegen 65 55 +3 +5 73 63

in de buurt van stations extra versoepeling met 5 dB langs spoorwegen op minder dan 1 km van
station in stedelijk gebied?

intensiteitdrempel extra versoepeling met 3 dB indien intensiteit onder 30 000 bewegingen ligt?

in de buurt van vormingsstations verstrenging in geval van optreden van piep- en/of stootgeluiden?

Tabel 1.1.2

Ter vergelijking: deze waarden komen ongeveer overeen met de waarden ten aanzien van spoorwegen uit

het ontwerp-KB 1991, die bij gebrek aan wettelijk vastgestelde waarden tot op heden veelvuldig worden

geciteerd, bijvoorbeeld in het kader van MER.

De waarden liggen ook in de buurt van de waarden die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG)

werden overeengekomen tussen het gewest en de NMBS, namelijk om bij wijzigingen aan spoorwegen

zoveel mogelijk rekening te houden met de volgende drempelwaarden:

omgerekend inMilieuovereenkomst
BHG - NMBS dag (07-22) nacht (22-07) Lden Lnight

[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]

saneringsdoel 65 60 68 60

saneringsdrempel 70 65 73 65

Tabel 1.1.3

Het aantal personen dat hier niet aan voldoet, zullen we het aantal blootgestelden noemen.
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1.1.2 Reduceren van het aantal "ernstig gehinderden"

Naast het verminderen van het aantal blootgestelden aan te hoge geluidsniveaus, is er een tweede meer

algemene doelstelling geformuleerd: het reduceren van de geluidshinder van het verkeer in het algemeen.

Er is namelijk in verschillende studies aangetoond dat ook lagere geluidsniveaus een zekere hinder

veroorzaken. Voor de evaluatie ervan is de parameter “%HA” (percentage Highly Annoyed – percentage

Ernstig Gehinderden) weerhouden, zoals voor gesteld in de Europese aanbeveling ter zake, ref. 31.

WG-HSEA definities

Meerdere wetenschappelijke studies zijn reeds uitgevoerd naar de relatie tussen verkeersgeluid en

gezondheidseffecten, en de mogelijkheid om deze te kwantificeren.

De mate waarin geluid hinder veroorzaakt, hangt af van het geluidsniveau en andere kenmerken van het

geluid. Hinder hangt ook af van niet-akoestische factoren, zoals angst voor de geluidsbron en de

overtuiging dat anderen de blootstelling zouden kunnen verminderen. De demografische variabelen

geslacht en sociaal-economische status spelen nauwelijks een rol bij het ervaren van hinder van een

gegeven geluidsbron.

De omvang van geluidshinder wordt veelal aangegeven met het percentage bevolking dat ‘ernstig

gehinderd’ wordt (%HA). ‘Ernstig gehinderd‘ zijn degenen die, volgens een gestandaardiseerde methode,

op een beoordelingsschaal van 0 tot 100 (met als uitersten ‘helemaal niet door de betreffende geluidsbron

gehinderd‘ en ‘heel erg door de betreffende geluidsbron gehinderd’) ten minste 72 scoren. Ernstige hinder

door geluid van weg-, rail-, en vliegverkeer begint op te treden vanaf een Lden-waarde van 42 dB aan de

meest belaste gevel van de woning. Boven dit niveau neemt het percentage ernstig gehinderden toe met

een toenemend geluidsniveau en deze toename is groter voor vliegtuiggeluid dan voor wegverkeersgeluid,

terwijl de toename voor spoorverkeersgeluid geringer is dan voor wegverkeersgeluid (zie figuur).

% HA(weg) = 9,868 * 10-4 (Lden - 42)3 – 1,436 * 10-2 (Lden - 42)2 + 0,5118 (Lden - 42)

% HA(spoor) = 7,239 * 10-4 (Lden - 42)3 – 7,855 * 10-2 (Lden - 42)2 + 0,1695 (Lden - 42)

Hierbij is Lden (day-evening-night level) de nieuwe maat voor geluid die wordt gebruikt in Europa. In deze

geluidsmaat wordt rekening gehouden met het feit dat geluid in de avond en nacht als hinderlijker wordt

ervaren dan gedurende de dag. Daarom wordt bij de berekening van de Lden voor de avondperiode (19h00

- 23h00) een toeslag van 5 dB aangehouden en voor de nachtperiode (23h00 - 07h00) een toeslag van

10 dB.



Ref. LNE/LHRMG/OL200600061

D1283r03-20100615.doc 20/201

Figuur 1.1.1

Percentage ernstig gehinderden voor verkeer (%HA)

In bovenstaande figuur wordt het verwachte percentage ernstig gehinderden weergegeven voor

verschillende typen transport. Op de horizontale as is het geluidsniveau uitgezet en op de verticale as de

kans dat iemand met een dergelijk geluidsniveau op de meest belaste gevel ernstig gehinderd is door

geluid. De bovenste curve is voor geluid door vliegverkeer, de middelste voor geluid door wegverkeer en

de onderste voor geluid door spoorverkeer.

In tabelvorm leidt dit tot:

Lden weg spoor
[dB(A)] [%HA] [%HA]

55 6,4 2,5

57,5 8,1 3,4

60 10,3 4,7

62,5 12,9 6,4

65 16,1 8,5

67,5 20,0 11,2

70 24,6 14,4

72,5 30,1 18,3

75 36,5 22,9

77,5 43,9 28,3

80 52,5 34,6

Tabel 1.1.4

Bij een geluidsniveau Lden als gevolg van wegverkeer van 60 dB is ongeveer 10% van de bevolking

ernstig gehinderd. Bij een geluidsniveau van 70 dB is dit ongeveer 25%.

In recent onderzoek wordt nog verder gegaan en zijn de blootstellingseffectrelaties met de bijkomende

invloeden van een stille zijde van de woning en de invloed van geluidisolatie op de hinder en de

slaapverstoring meegenomen (zie ref. 32).
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45LforL

A18,0LA0039,0

45LforQ70,0LQ016,0

l0,1Ll022,0L

L

i,deni,den

ii,deni

i,denii,deni

ii,denii,den

i,den

Met: Ii de isolatie van de gevel i

Ai de aanwezigheid van een stille zone in een omgeving van 200 m (“Ambient Noise”)

Qi de aanwezigheid van een stille gevel aan het gebouw (“Quiet Façade”)

Deze uitbreiding is in het algemeen niet weerhouden.

Anderzijds wordt er voorgesteld de eerste paragraaf van deze formulering toch te weerhouden voor het in

rekening brengen van een verbeterde geluidsisolatie. Zoals ook kan gezien worden in onderstaande figuur

wordt geluidisolatie slechts gedeeltelijk meegenomen in de reductie van de Lden-waarde.

Figuur 1.1.2
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1.2 REFERENTIEWAARDES EN GRENSWAARDES IN HET BUITENLAND

Tot vergelijking met de weerhouden Vlaamse doelstellingen en ter algemene informatie worden hieronder

de weerhouden doelstellingen in de ons omgevende landen en regio’s weergegeven.

1.2.1 Groot-Brittannië

Wetgeving voor omgevingslawaai is geen nationale materie. Engeland, Schotland, Wales en Ierland

hebben ieder hun eigen wetgeving. Deze wetgeving is gelijkaardig maar niet altijd identiek.

Een eerste DRAFT van de actieplannen voor Engeland is beschikbaar sinds Augustus 2009. In deze tekst

wordt uitgelegd dat er in Engeland geen referentiewaarde of grenswaarde voor verkeerslawaai bestaat.

Enkel geluidsplanningswaardes zijn beschikbaar in PPG24. Voor strategische geluidskartering en

actieplannen worden er geen grenswaardes gebruikt.

1.2.2 Frankrijk

Frankrijk heeft een gedetailleerde geluidswetgeving en legde referentiewaardes en grenswaardes vast,

zowel voor planning, als voor strategische geluidskartering en actieplannen.

Figuur 1.2.1

Grenswaarde voor plannen en MER Frankrijk1

1 Bron: http://www.bruit.fr/FR/info//3./Routes/nouvelles/ou/modifiees/:/seuils/reglementaires/923/0304
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Artikel 3 van het decreet van 24 maart 2006 geeft een grenswaarde voor strategische geluidskartering.

Deze waarden zijn vastgelegd in artikel 7 van de verordening van 4 april 2006.

Voor wegverkeerslawaai worden de volgende grenswaardes gebruikt:

 Lden = 68 dB(A);

 Lnight = 62 dB(A).

1.2.3 Groothertogdom van Luxemburg

In februari 2009 heeft het Groothertogdom zijn “Projet de plan d'action de lutte contre le bruit des

grands axes routiers de plus de six millions de passages de véhicules par an. Février 2009.”

gepubliceerd. In deze publicatie worden de volgende grenswaarde voor wegverkeerslawaai genoemd:

 Lden >= 70 dB(A);

 Lnight >= 60 dB(A).

Dezelfde publicatie verwijst ook naar de Duitse 16. BImSchV voor grenswaardes voor planning en voor

MER-studies.

1.2.4 Duitsland

Duitsland heeft een heel complex en uitgebreid systeem van referentiewaardes en waardes voor planning

opgesteld. Afhankelijk van de applicatie wordt verwezen aan verschillende wetteksten zoals DIN 18005,

16. BImschV, etc.

Figuur 1.2.2

Grenswaarden omgevingslawaai Duitsland2

2 Bron: http://www.duesseldorf.de/umweltamt/laerm/richtwerte.shtml
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Enkel voor strategische lawaaikartering en actieplannen bestaat geen algemene wetgeving qua referentie-

of grenswaarde. Enkele “Bundesländer” hebben wel uit eigen initiatief een soort alarmdrempel

vastgelegd, die als een isolijn in de geluidskaarten ingetekend wordt. In het algemeen worden er geen

kaarten van de overschrijding van deze alarmdrempel berekend. Voor wegverkeer worden meestal

volgende drempels gebruikt:

 Lden = 70 dB;

 Lnight = 60 dB.

1.2.5 Nederland

De Wet geluidshinder (Wgh) is een complexe wet waarin een groot aantal normen voor toelaatbare

geluidsbelasting van woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen is opgenomen. De toelaatbare

geluidshinder in woningen en andere gebouwen is geregeld in het Bouwbesluit. De in de Wet

geluidshinder vermelde voorkeursgrenswaardes zijn strenge normen die dikwijls (en vooral binnen grote

agglomeraties) worden overschreden.

In artikel 24 van het hoofdstuk 4 van het Besluit Omgevingslawaai wordt het concept van plandrempels

uitgelegd:

1. In een actieplan wordt een plandrempel aangegeven, uitgedrukt als een geluidsbelasting Lden en

geluidsbelasting Lnight, vanwege de betreffende geluidsbronnen, ofwel aan de gevel van de woningen

of andere geluidsgevoelige gebouwen, ofwel aan de grens van geluidsgevoelige terreinen.

2. De plandrempel kan voor verschillende categorieën van gevallen verschillend zijn.

3. In het actieplan wordt in elk geval aangegeven welke maatregelen worden overwogen of in uitvoering

zijn, om te voorkomen, of ongedaan te maken, dat de plandrempel wordt overschreden.

4. Het actieplan geeft tevens de planning en de te verwachten effecten van de maatregelen aan.

Er worden geen vaste waarden voor de plandrempel gegeven.

 Amsterdam: 68 dB(A);

 Wegverkeer (autowegen): 65 dB(A);

 Spoorverkeer: 70 dB(A).
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1.3 PRIORITISERING

Het efficiënt aanpakken van geluidshinder vereist dat prioritair de zwaarst belaste zones aangepakt

worden. Dit gebeurt best met een (automatische) detectiemethode van deze zones, meestal zwarte punten

genoemd. (“hot-spots”). Dit zijn locaties waarin de bestaande situatie het verst afwijkt van de voor het

pakket relevante doelstelling.

Voor elk van de geluidsbelastingsindicators (blootgestelden, ernstig gehinderden, ...) is een priotisering

aangewezen.

Voor dergelijke prioritisering van de bronnen wegverkeer en spoorverkeer zijn de geluidsniveaus op een

lawaaikaart onvoldoende. Het kan wel nuttig zijn om bijvoorbeeld op een kaart de overschrijding van

grens- of richtwaarden te tonen hoewel dat geen informatie bevat over het aantal blootgestelde personen.

Ook de statistische tabellen die door de EU geëist worden, geven enkel een globale informatie over het

aantal blootgestelden aan specifieke waarden van een geluidsbelastingsindicator. Deze tabellen bevatten

geen informatie over de lokalisatie binnen het studiegebied van de blootgestelden.

Actieplannen bevatten zowel algemene maatregelen (bijvoorbeeld: beperking van vrachtverkeer in het

stadsgebied gedurende de nacht, veranderen van de modale mix met als doel een groter aandeel voor

openbaar vervoer, ...) maar ook maatregelen (geluidsschermen, verandering van wegdekverharding,

aanpassing van snelheid, ...) die lokaal toegepast moeten worden.

Het is dus belangrijk om een beoordelingsmethode te gebruiken die een meer plaatselijke informatie

uitgeeft. De prioritisering van bronnen gebeurt op basis van deze plaatselijke informatie. Algemeen is een

bron voor wegverkeer of voor spoorverkeer een lijnelement dat kleiner is dan een straat of een spoorlijn.

In feite wordt in het rekenmodel voor de lawaaikaartberekening iedere keer een nieuwe bron ingegeven

als de emissie verandert. Een rekenmodel bestaat dus niet uit straten en spoorlijnen maar uit segmenten

van straten en spoorlijnen. Het is belangrijk om deze opsplitsing voor de prioritisering te behouden: de

prioritisering geeft aan voor welke straatsegmenten of spoorlijnsegmenten prioritair maatregelen moeten

toegepast worden.

Hierna worden eerst de beschikbare methodes beschreven. In de volgende paragraaf wordt dan een

verbeterde methode voorgesteld om de zwarte punten te bepalen.

Algemeen kan men drie types methoden onderscheiden om zwarte punten te bepalen:

 type 1: een eenvoudige berekening van de overschrijding van een geldende relevante grens- of

referentiewaarde;

 type 2: een koppeling van berekende geluidsniveaus of van overschrijdingen met het lokaal aantal

betrokkenen;

 type 3: een berekening van indicatoren voor hinder (Lden) en slaapverstoring op basis van

dosis/effectrelaties, Lden/Lnight en aantal gehinderden.

Het berekenen van zwarte punten (type 1) is eenvoudig (differentiekaarten). Het berekenen van de types 2

en 3 zijn recent in het programma IMMI opgenomen: beschikbaar vanaf versie 2009-1 (oppervlakte) en

2010-1 (lineair). De actueel beschikbare methoden behoren tot de types 2 en 3 en zijn in de volgende tekst

beschreven.
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1.3.1 Overschrijdingskaarten

naam type formule IMMI waar gebruikt?

Overschrijdingkaart 1 Lden – referentiewaarde

Lnight - referentiewaarde

Ja bijlage 4 van de Europese richtlijn; frequent in
Duitsland

Beschrijving De meest eenvoudige methode bestaat erin de overschrijdingen te visualiseren door een

verschilkaart op te stellen tussen het actuele geluidsniveau en het gewenste geluidsniveau.

Dit kunnen wettelijk opgelegd niveaus zijn, maar kunnen voor Vlaanderen evenzeer

algemene, locale of gedifferentieerde milieukwaliteitsnormen zijn.

De meeste softwarepakketten hebben deze functie standaard beschikbaar. Een voorbeeld is

hieronder gegeven.

Geluidsmap Zonering Differentiemap
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1.3.2 Percentage Ernstig Gehinderden

naam type formule IMMI waar gebruikt?

%HA 3 Wegverkeerslawaai:

%HA = 9,868*10-4 (Lden-42)3 – 1,436*10-2 (Lden-42)2+ 0,5118 (Lden-42)

Spoorverkeerslawaai:

%HA = 7,239*10-4 (Lden-42)3 - 7,851*10-3 (Lden-42)2+ 0,1695 (Lden-42)

Ja Aanbevolen door
de werkgroep
HSEAN van de
Europees
Commissie

Beschrijving Deze methode wordt het meest gebruikt op international niveau in de EU voor het visualiseren van

de hinderbeleving op strategische geluidskaarten. De hinderindicator sluit aan bij de formules

voorgesteld door de Europese “Working Group 2” en de “HSEA” in hun aanbevelingen.

Het betreft eigenlijk hinder tijdens de dag-, avond- en nachtperiode. Specifieke formules zijn op

statistische basis ontwikkeld voor elk van de verschillende bronnen van verkeerslawaai: weg, spoor,

vliegtuig. De hinder is gedefinieerd ter hoogte van de zwaarst belaste gevel van de woning. Initieel

werden twee parameters gedefinieerd: %A (“annoyed”) gehinderden en %HA (“highly annoyed”)

ernstig gehinderden. De formule %HA wordt het meest gebruikt en is ook weerhouden als mogelijk

Vlaams hindercriterium.

Uitgangspunt: Het resultaat van een berekening ter hoogte van de meest belaste gevel met, aan de

woning gekoppeld, het aantal bewoners.

De procedure omvat volgende stappen:

 berekening van de gevelbelasting (en kennis van het aantal bewoners per gebouw);

 keuze van een evaluatiezone (raster, cirkel, ...), bv. 100 x 100 m;

 keuze van de parameter: %A, %HA.

Daarna berekent de software:

 vorming van een zone rondom het betreffende punt;

 verzamelen van alle gevelpunten binnen deze zone;

 samentellen van alle geluidshinder volgens deze parameter in deze zone;

 deze totale geluidshinder wordt toegekend aan het betreffende (centrale) punt.

Uiteindelijk bekomt men een rasterkaart met de geluidshinder in elk punt. Deze kan eventueel

vergeleken worden met een rasterkaart met de verdeling van de bewoning.
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1.3.3 Percentage Ernstig Slaapgestoorden

naam type formule IMMI waar gebruikt?

%HSD 3 Wegverkeerslawaai:

%HSD = 20,8 – 1,05Lnight + 0,01486(Lnight)

Spoorverkeerslawaai:

%HSD = 11,3 - 0,55Lnight + 0,00759 (Lnight)

Ja Aanbevolen door de werkgroep
HSEAN van de Europees Commissie

Beschrijving Deze methode is het meest gebruikt op international niveau in de EU voor het visualiseren van de

hinderbeleving op strategische geluidskaarten. De hinderindicator sluit aan bij de formules

voorgesteld door de Europese “Working Group 2” en de “HSEA” in hun aanbevelingen.

Het betreft eigenlijk hinder tijdens de nachtperiode. Specifieke formules zijn op statistische basis

ontwikkeld voor elk van de verschillende bronnen van verkeerslawaai: weg, spoor, vliegtuig. De

hinder is gedefinieerd ter hoogte van de zwaarst belaste gevel van de woning. Initieel werden 2

parameters gedefinieerd: %SD (“sleep disturbed”) slaapgestoorden en %HSD (“highly sleep

disturbed”) ernstig slaapgestoorden.

Uitgangspunt: Het resultaat van een berekening ter hoogte van de meest belaste gevel met, aan de

woning gekoppeld, het aantal bewoners.

De procedure omvat volgende stappen:

 berekening van de gevelbelasting (en kennis van het aantal bewoners per gebouw);

 keuze van een evaluatiezone (raster, cirkel, ...), bv. 100x100 m;

 keuze van de parameter: %SD, %HSD.

Daarna berekent de software:

 vorming van een zone rondom het betreffende punt;

 verzamelen van alle gevelpunten binnen deze zone;

 samentellen van alle geluidshinder volgens deze parameter in deze zone;

 deze totale geluidshinder wordt toegekend aan het betreffende (centrale) punt.

Uiteindelijk bekomt men een rasterkaart met de geluidshinder in elk punt. Deze kan eventueel

vergeleken worden met een rasterkaart met de verdeling van de bewoning.
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1.3.4 LEG – “Lärm-Einwohner-Gleichwerte”

naam type formule IMMI waar gebruikt?

LEG 2 Ja Duitsland

Beschrijving LEG is een afkorting voor Lärm-Einwohner-Gleichwerte (geluid-blootgestelde-equivalent).

LEG is een hoeveelheid zonder natuurkundige eenheid. De parameters in de formule zijn zoals volgt

gedefinieerd:

 Ei = de i-de blootgestelde;

 Lr,i = het i-de beoordelingsniveau;

 LGW = grenswaarde.

Uitgangspunt: Het resultaat van een berekening ter hoogte van de meest belaste gevel, met aan de

woning gekoppeld, het aantal bewoners.

De procedure omvat volgende stappen:

 berekening van de gevelbelasting (en kennis van het aantal bewoners per gebouw);

 keuze van een evaluatiezone (raster, cirkel, ...), bv. 100 x 100 m;

 keuze van de parameter: %LGW.

Daarna berekent de software:

 vorming van een zone rondom het betreffende punt;

 verzamelen van alle gevelpunten binnen deze zone;

 samentellen van alle geluidshinder volgens deze parameter in deze zone;

 deze totale geluidshinder wordt toegekend aan het betreffende (centrale) punt.

Uiteindelijk bekomt men een rasterkaart met de geluidshinder in elk punt. Deze kan eventueel

vergeleken worden met een rasterkaart met de verdeling van de bewoning.
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1.3.5 LKZ – Lärm-Kenn-Ziffer

naam type formule IMMI waar gebruikt?

LKZ 2 Ja Duitsland

Beschrijving LKZ is een afkorting voor Lärmkennziffer (geluid identificatienummer)

Deze methode is ontwikkeld van Bönninghausen en Popp. LKZ is een hoeveelheid zonder

natuurkundige eenheid. De parameters in de formule zijn zoals volgt gedefinieerd:

 Ei = de i-de blootgestelde;

 Lr,i = het i-de beoordelingsniveau;

 LGW = grenswaarde.

Uitgangspunt: Het resultaat van een berekening ter hoogte van de meest belaste gevel, met aan de

woning gekoppeld, het aantal bewoners.

De procedure omvat volgende stappen:

 berekening van de gevelbelasting (en kennis van het aantal bewoners per gebouw);

 keuze van een evaluatiezone (raster, cirkel, ...), bv. 100 x 100 m;

 keuze van de parameter: LKZ.

Daarna berekent de software:

 vorming van een zone rondom het betreffende punt;

 verzamelen van alle gevelpunten binnen deze zone;

 samentellen van alle geluidshinder volgens deze parameter in deze zone;

 deze totale geluidshinder wordt toegekend aan het betreffende (centrale) punt.

Uiteindelijk bekomt men een rasterkaart met de geluidshinder in elk punt. Deze kan eventueel

vergeleken worden met een rasterkaart met de verdeling van de bewoning.
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1.3.6 PB – “Priorisierung Bayern”

naam type formule IMMI waar gebruikt?

PB 2 Ja Beieren (Duitsland)

Beschrijving PB is een afkorting voor Priorisierung Bayern (toewijzen van prioriteiten Beieren).

PB is een hoeveelheid zonder natuurkundige eenheid. De parameters in de formule zijn zoals volgt

gedefinieerd:

 Ei = de i-de blootgestelde;

 Lr,i = het i-de beoordelingsniveau;

 LGW = grenswaarde.

Uitgangspunt: Het resultaat van een berekening ter hoogte van de meest belaste gevel, met aan de

woning gekoppeld, het aantal bewoners.

De procedure omvat volgende stappen:

 berekening van de gevelbelasting (en kennis van het aantal bewoners per gebouw);

 keuze van een evaluatiezone (raster, cirkel, ...), bv. 100 x 100 m;

 keuze van de parameter: LKZ.

Daarna berekent de software:

 vorming van een zone rondom het betreffende punt;

 verzamelen van alle gevelpunten binnen deze zone;

 samentellen van alle geluidshinder volgens deze parameter in deze zone;

 deze totale geluidshinder wordt toegekend aan het betreffende (centrale) punt.

Uiteindelijk bekomt men een rasterkaart met de geluidshinder in elk punt. Deze kan eventueel

vergeleken worden met een rasterkaart met de verdeling van de bewoning.
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1.3.7 UCEden

naam type formule IMMI waar gebruikt?

UCEden 2 nee Luxemburg, (Waalse Gewest)

Beschrijving UCEden kan zowel voor spoorverkeer als ook voor wegverkeer gebruikt worden.

UCE is een afkorting voor “Unité Comparative d'Exposition au bruit des transports terrestres”. Een

vlak of zone wordt beschreven door een combinatie uit het aantal blootgestelden en het Lden-niveau

van zij die effectief zijn blootgesteld.

UCEden is een hoeveelheid zonder natuurkundige eenheid. De parameters in de formule zijn als volgt

gedefinieerd:

N = aantal mensen die in de zone wonen

Li = gemiddelde Lden geluidsniveau isolijn die een zone omsluit waarin die de

persoon “i” leeft.

Gemiddelde niveau:

 57,5 dB(A) voor een bereik “55-60 dB(A)”,

 62,5 dB(A) voor een bereik “60-65 dB(A)”,

 67,5 dB(A) voor een bereik “65-70 dB(A)”,

voor Lden > 70 dB(A) wordt geen gemiddelde maar het werkelijke niveau

gebruikt.

Lc = Correctiewaarde voor

scholen Lc = + 5 dB(A), en voor

ziekenhuizen Lc = + 10 dB(A)

Hieruit volgt, dat voor alle volgende omstandigheden dezelfden UCEden wordt berekend:

Aantal blootgestelden Lden

[dB(A)]
UCEden

----

1 67,5 67,5

3 60 – 65 67,5

10 55 – 60 67,5

De logaritmische optelling in de berekening van de UCEden geeft aan hoge geluidsniveaus een veel

sterker gewicht dan aan lage. UCEden blijft ook bruikbaar in gevallen waar een correctiewaarde Lc

groter dan 0 gebruikt word.

Het is een indicator van type 2: vermenigvuldiging van een Lden met de aantallen mensen die aan

deze Lden blootgesteld zijn. Het is dus niet mogelijk om UCEden met Lden te vergelijken.

UCEden wordt berekend voor een referentievlak. Ieder vlak heeft een wegsegment van 100 m lengte
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als middenas.

De zijkanten van ieder zone zijn normalen die door een eindpunt van een recht lijnsegment van

100 m lopen. De maximale afstand van deze middenas is beperkt door de positie van de isolijn Lden =

55 dB(A).
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1.3.8 Methode van AWV: Beschrijving opmaak prioriteitenlijst zones
plaatsing geluidswerende schermen – hoofd en primaire wegen

naam type formule IMMI waar gebruikt?

MOW-methode 2/3 Nee Vlaamse Gewest - MOW

Beschrijving  Prioriteitenlijst opmaken

 Enkel hoofd- en primaire wegen

 Woningen selecteren binnen 250 m zone rond primaire en hoofdweg

 Buffer van 30 m rond deze woningen afbakenen

 Samenvoegen van de overlappende buffers tot 1 zone
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 Handmatig samenvoegen van twee zones of alleenstaande woningen bij een bepaalde

zone indien deze samen horen => lijst zones

 Per woonzone een score toekennen: op basis van het gekende geluidsniveau van elke

woning in de woonzone: geluidsniveaus logaritmisch optellen of met formule van

MIEDEMA)resultaat prioriteitenlijst
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1.4 WEERHOUDEN PRIOTISERINGSMETHODES

Gelijklopend aan de twee weerhouden doelstellingen en de bijhorende geluidsbelastingsindicatoren, zijn

twee methodes voor prioritisering weerhouden: overschrijdings- (of differentie-) kaarten en hot-spot-

identificatie op basis van de %HA parameter.

1.4.1 Overschrijding van de “principiële” referentiewaardes –wegverkeer

Een processus van het vastleggen van referentiewaardes is aan de gang in het Vlaamse Gewest. Actueel is

er een voorstel van principiële en gedifferentieerde referentiewaardes. Deze waardes worden hieronder

gebruikt voor het evalueren van het gebruik van overschrijdingskaarten als identificatiemethode voor

zwarte punten.

Principiële referentiewaarde voor bestaande situaties

 Lden = 65 dB;

 Lnight = 55 dB.

Als voorbeeld is hieronder de kaart voor de provincie Antwerpen (zonder de agglomeratie) gegeven.

Gelijkaardige kaarten zijn ook opgesteld voor de verschillende provincies (zie bijlage C).

Figuur 1.4.1

Provincie Antwerpen - overschrijding van principiële referentiewaarde
Wegennet Lawaaikartering Fase 1

Lden > 65 dB(A) Lnight > 55 dB(A)

Onderzoek naar maatregelen verkeerslawaai kartering met IMMI 2009
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1.4.2 Overschrijding van de “gedifferentieerde” referentiewaarde

1.4.2.1. Gedifferentieerde referentiewaarde

De differentiatie gebeurt op basis van de wegcategorie. AWV en MOW hebben een bestand beschikbaar

gemaakt met wegcategorieën toegewezen aan de wegen uit het project strategische geluidskartering van

belangrijke wegen fase 1.

Uit de volledige tabel met alle referentiewaardes zijn de volgende waardes gebruikt om kaarten van de

overschrijding van de gedifferentieerde referentiewaarde te berekenen:

 bestaande hoofd- en primaire wegen:

o Lden = 70 dB;

o Lnight = 60 dB.

 bestaande overige wegen:

o Lden = 65 dB;

o Lnight = 55 dB.
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1.4.2.2. Provincie Antwerpen

Hieronder is een analyse gemaakt voor enkele wegen in de provincie Antwerpen.

Figuur 1.4.2

De globale overschrijdingskaart t.o.v. de “gedifferentieerde referentiewaardes” ziet er als volgt uit:

Figuur 1.4.3

Provincie Antwerpen - overschrijding van gedifferentieerde referentiewaarde
Wegennet Lawaaikartering Fase 1

Lden > 70 dB(A) hoofd-/primaire // 65 dB(A) overige Lnight > 60 dB(A) hoofd-/primaire // 55 dB(A) overige

Onderzoek naar maatregelen verkeerslawaai kartering met IMMI 2009
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Zoals reeds in de vorige paragraaf aangegeven, geven deze kaarten weinig informatie over de ligging van

zwarte punten of over de akoestische efficiëntie van geluidsreducerende maatregelen.

Deze kaarten geven een gedetailleerd overzicht van het aantal blootgestelden, maar voor de identificatie

van “zwarte punten” zijn deze minder geschikt. Je ziet een lineaire belasting (en overschrijdingen) ter

hoogte van de woningen in de eerste lijn langsheen de weg.

Figuur 1.4.4
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Ook binnen bebouwde kommen is er bij weg- en spoorverkeer in de visuele voorstelling hoofdzakelijk

een belasting van de eerste rij woningen te zien.

Figuur 1.4.5

(a) globale kaart

Figuur 1.4.5

(b) detailkaart

Hieruit blijkt dat differentiekaarten niet geschikt zijn voor het identificeren van zwarte punten.

Anderzijds kunnen deze kaarten in de derde fase van het project wel gebruikt worden om de akoestische

efficiëntie van de weerhouden maatregelpakketten te evalueren.
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1.4.3 Percentage Ernstig Gehinderden – Zwarte punten

Zoals in de vorige paragraaf reeds aangegeven, is er een koppeling tussen de akoestische data en de

bewoning noodzakelijk: het bepalen van een dosis-effectrelatie.

Hiervoor is het noodzakelijk te werken met de gevelbelasting van de woningen, eerder dan met de

geluidsbelastingskaarten. Deze waardes kunnen namelijk direct gekoppeld worden aan het aantal

bewoners van de woning. Een “zwart punt” bepaald door zo’n methode, is gebaseerd op een combinatie

van een hoog lawaainiveau en een belangrijk aantal bewoners. De combinatie gebeurt het best via een

psycho-akoestisch verantwoorde dosis-effectrelatie, zoals de formule van het percentage ernstig

gehinderden (%HA), de zogenaamde “Miedema-methode” zoals hiervoor reeds geformuleerd.

Het ruimtelijk visualiseren van deze relatie leidt dan tot een visuele voorstelling/lokalisatie van de

“zwarte punten”.

Waar dit in het verleden reeds ontwikkeld was voor oppervlaktebronnen, is het voor weg- en

spoorverkeer interessanter om dit lineair te ontwikkelen/visualiseren (langsheen de weg).

Figuur 1.4.6

Provincie Antwerpen –%HA
Wegennet Lawaaikaartering Fase 1

Onderzoek naar maatregelen verkeerslawaai kartering met IMMI 2009

Het is visueel direct duidelijk dat deze kaart een duidelijke identificatie geeft van de zwarte punten.

Daarnaast laat deze automatische procedure toe een lijst van zwarte punten te rangschikken, bijvoorbeeld

naar het percentage “ernstig gehinderden” (%HA) per wegsegement of per eenheidslengte (%HA/100m).
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Figuur 1.4.7

Provincie Antwerpen –%HA
Wegennet Lawaaikaartering Fase 1 – ZOOM op zwarte punten

Deze kaarten (of een gelijkaardig type zoals bijvoorbeeld voorgesteld door AWV) zijn dus duidelijk een

betere aanpak voor de identificatie van zwarte punten.
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1.4.4 Sanering van zwarte punten

Maar er is nog een extra stap die de actieplanner nog meer zal interesseren. Welke bron veroorzaakt nu dit

geluidsniveau of beter een hoog aantal gehinderden?

Antwoord hierop is mogelijk wanneer het geluidsniveau op één bepaald (gevel)punt en het aantal

gehinderden gekoppeld worden. Voor elk punt is dan gekend welke bijdrage elk bronelement levert.

Deze aanpak laat toe nog verder te gaan in de zoektocht naar de oorzaak van deze “zwarte punten”. Het is

mogelijk om voor elk van deze zwarte punten de dominante geluidsbron aan te duiden.

Dit laat dan toe zowel een gedetailleerde lokale geluidsidentificatie als globale statistische evaluaties te

maken:

 lokale analyse: uitgaande van de kennis van de plaats van de bron en zijn belangrijkheid kan men op

basis van een plaatsbezoek of een lokaal geluidsmodel beslissen welke lokale maatregel (scherm,

snelheidsreductie, wegverharding, geluidsisolatie, ...) of combinatie van maatregelen een oplossing

kan bieden.

 globale statistische evaluatie: een identificatie en kwantificatie van de belangrijkheid van bepaalde

bronnen kan leiden tot een beter inzicht in de mogelijkheden van geluidsreductie voor een globale

zone. Het is namelijk mogelijk om de bronidentificatie van elk wegsegment afzonderlijk door te

voeren of een globale analyse voor het complete wegdeel uit te voeren.

Voorbeeld

Gevelbelastingswaardes en bewonersinformatie is beschikbaar in de studie van de strategische

geluidskartering. Hieruit kan het aantal ernstig gehinderden berekend worden volgens de dosis-

effectrelatie vooropgesteld door Miedema (zie hierboven §1.1.2).

De belangrijkheid van de hinder voor elk van de bronnen is dan gegeven in een tabel, gerangschikt

volgens het aantal ernstig gehinderden (%HA).
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Tabel 1.4.1

Deze tabel toont niet enkel het aantal gehinderden, maar toont ook een link naar de dominante bron

(STRtxxxxx). Van dit bronelement kan men de bronkarakteristieken bekijken (wegdek, aantal voertuigen,

snelheid, …). Een verdere analyse is mogelijk, ofwel in een GIS-omgeving ofwel in een eenvoudig

Excel-bestand. Een voorbeeld is gegeven in onderstaande Excel-tabel.

Tabel 1.4.2
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Deze informatie kan verder statistisch verwerkt worden. Bijvoorbeeld, het aantal wegsegmenten (of

weglengte) voor een bepaald wegtype; of de aanwezigheid van een bepaalde wegverharding:

Tabel 1.4.3

De linkse tabel geeft informatie over de totale lengte van de betreffende wegen.

De rechtse tabel geeft dezelfde informatie maar dan geëvalueerd naar het soort wegverharding.



Ref. LNE/LHRMG/OL200600061

D1283r03-20100615.doc 46/201

1.5 STRATEGIEËN

Een strategie is een plan van aanpak om één van de bovenstaande doelstellingen inzake lawaaibeheersing

na te streven. Hierin wordt aangegeven welke doelstellingen de Vlaamse overheid wil bereiken, met

welke middelen en langs welke wegen.

Ongeacht de doelstelling is er overeengekomen dat elke strategie drie pijlers dient te bevatten:

 Pijler 1 - beheersing van toekomstige geluidshinder: het voorkomen van ernstige geluidshinder en

slaapverstoring in nieuwe situaties.

 Pijler 2 - beheersing van bestaande geluidshinder: het bestrijden van ernstige geluidshinder en

slaapverstoring in bestaande overlastsituaties op de meest doelmatige manier.

 Pijler 3 - compensatie voor niet-beheersbare situaties: indien voorkomen en bestrijden vanuit een

realistisch technisch en economisch oogpunt niet haalbaar zijn, vindt compensatie plaats

(isolatiemaatregelen, realiseren van rustige gebieden op wandelafstand, etc.).
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2 WEERHOUDEN MAATREGELEN

Op basis van de grote lijst van potentiële maatregelen uit fase 1 (zie bijlagen B1 tot B6), is een beperkte

lijst van te weerhouden maatregelen uitgewerkt. Om de lijst van potentiële maatregelen te reduceren werd

gebruik gemaakt van zowel de input verkregen van de verschillende actoren in Vlaanderen (die ook deel

uitmaken van de stuurgroep) als vanuit de reeds bestaande actieplannen uit de ons omringende landen.

Deze bijgewerkte maatregellijst is dan beschikbaar gesteld voor de leden van de stuurgroep, waarna een

“interview”-ronde georganiseerd werd om deze voorgestelde maatregelen te bespreken en te detailleren.

Dit is samengevat in §2.1: “Praktische haalbaarheid”.

Voor de maatregelen die zich administratief/juridisch in een moeilijk kader bevinden, werd dit per

maatregel verder bekeken: §2.2 “Administratief/juridisch kader”.

Teneinde te komen tot een voorstel van maatregelpakketten is reeds een eerste aanzet tot de studie van de

akoestische efficiëntie gebeurd: §2.3 “Akoestische efficiëntie”. Deze akoestische evaluatie zal in de derde

fase verder uitgewerkt worden.
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2.1 PRAKTISCHE HAALBAARHEID

In de eerste fase van het project leverde een literatuurstudie van in België uitgevoerde studies en de door

de EU ter beschikking gestelde onderzoeken, een lijst op van meer dan 100 mogelijke maatregelen.

Verdere studie van deze maatregelen en contacten met de verschillende actoren in Vlaanderen heeft

toegelaten deze lijst verder in te delen, in:

 maatregelen die reeds toegepast worden (TOEGEPAST);

 weerhouden maatregelen die kunnen toegepast worden (WEERHOUDEN);

 maatregelen die actueel nog in de onderzoeksfase zitten, maar die op te volgen zijn voor toepassing

op een latere datum (ONDERZOEK);

 maatregelen die op zich akoestisch relevant zijn maar die binnen het globale kader van de

geluidskaarten en actieplannen tot geen significant resultaat zullen leiden. Sommige van deze

maatregelen kunnen wel voor lokale problemen/klachten een oplossing bieden (LOKAAL).

 Maatregelen die niet weerhouden werden omdat ze ofwel akoestisch niet efficiënt waren, ofwel niet

toepasbaar waren in Vlaanderen.

In het vervolg van de studie zullen de weerhouden maatregelen verder uitgewerkt en geëvalueerd worden.

De maatregelen die enkel als lokaal efficiënt voor het oplossen van knelpunten/saneringen weerhouden

worden, zullen in het vervolg van de studie niet verder bestudeerd worden.

In de lijsten (in bijlage B1 tot B6) zijn alle maatregelen (ook deze die niet weerhouden zijn) herhaald en

verder uitgewerkt. Om de samenhang te behouden is de volgorde van de eerste fase zoveel mogelijk

behouden.

Deze lijsten bestaan uit twee delen:

 een samenvattende lijst met alle mogelijke maatregelen met een korte beschrijving, ruwe schatting

van de kostprijs en van de akoestische efficiëntie;

 een datasheet van 1 of meerdere pagina’s met verdere informatie, referenties en uitleg voor elk van de

maatregelen.

De lijst is opgedeeld en gerangschikt volgens:

1. mobiliteit: beheersing van de verkeersstroom;

2. wegverkeer: beheersing aan de bron: voertuig en wegdek;

3. spoorverkeer: infrastructuur;

4. spoorverkeer: rijtuigen en wagons;

5. vermindering van de geluidsvoortplanting;

6. geluidsreductie bij de ontvanger.
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2.1.1 Mobiliteit

Beheersing van de verkeersstroom is altijd een vrij complexe ingreep en de efficiëntie dient altijd geval

per geval geëvalueerd te worden. Daarbij komt nog dat de studie van verkeersstromen ook sterk

gerelateerd is aan niet-akoestische aspecten zoals bereikbaarheid, ongevallen, luchtverontreiniging en

andere emissies.

Het is ook zo dat de evaluatie van de ingrepen voldoende globaal dient bekeken te worden: een reductie

van het verkeer in één gebied betekent nogal eens een verhoging in een ander gebied.

Er moet ook een onderscheid gemaakt worden tussen autowegen en N-wegen: de klassieke Vlaamse

steenweg met lintbebouwing.

Toch kunnen in het algemeen een aantal aanbevelingen gegeven worden. Deze zijn hieronder besproken,

gegroepeerd in vier items:

1. vermindering of wijziging van de verkeersstroom;

2. modale shift;

3. snelheidsvermindering;

4. doorstroming verkeer.

2.1.1.1. Vermindering of wijziging van de verkeersstroom

Vermindering van de verkeersstroom

Voor vermindering van de verkeersstroom wordt meestal gedacht aan de N-wegen en niet de autowegen.

Het betreft hier de doorgangen door sterk bebouwde zones.

Lokaal kan het beïnvloeden van de toegang tot bepaalde wijken, stille zones creëren, maar ook deze

creëren meestal een verhoogd geluid in andere zones.

Evaluatie van geluid gecombineerd met bewonersaantallen (“zwarte punten”) is hiervoor een goede

evaluatie. Het is belangrijk te noteren dat “strategische geluidskaarten” hiervoor een onvoldoende

nauwkeurig instrument zijn. Deze kaarten beperken zich tot zones langs de drukke wegen, maar bij een

wijziging van de verkeersstroom moet een fijnmazige kaart met alle wegen en alle bewoning in de ruime

omgeving gemaakt worden, om een correcte inschatting van de impact te kunnen evalueren.

Afhankelijk van:

 bereikte vermindering van de verkeersstroom;

 samenstelling van het verkeer;

 gemiddelde snelheid;

 rijstijl;

 effecten van sluipverkeer;

zal een vermindering van het aantal gehinderden bereikt worden.
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Daarnaast is er aandacht nodig voor aspecten zoals:

 een vermindering van de verkeersstroom kan tot gevolg hebben dat de rijsnelheid verhoogt omdat de

overblijvende wagens vrijer kunnen bewegen, tenzij maatregelen worden genomen om de

snelheidsverhoging tegen te gaan.

 voornamelijk geschikt voor kleinere wegen met als doel het verkeer om te leiden naar de grote

wegen.

 op grote wegen is het onrealistisch om het verkeersvolume zodanig te verminderen dat een

significante geluidsdaling wordt bekomen. Waar het afsluiten van een weg een geluidsreductie tot

14 dB(A) kan realiseren, is de vermindering van het geluid bij een reductie van het verkeer met 25%

slechts 1 dB(A).

Andere voordelen kunnen zijn: een verbeterde verkeersveiligheid, betere luchtkwaliteit, ... Deze

voordelen kunnen belangrijker zijn dan de akoestische.

Dit is duidelijk een lokale maatregel die bij bepaalde saneringen of vernieuwingen kan toegepast

worden. Deze maatregel wordt daarom echter niet in het vervolg van de studie verder geëvalueerd.

Beperking Nachtelijk Vrachtverkeer

Een andere mogelijke maatregel is het beperken van het nachtelijk vrachtwagenverkeer. Uit andere

Europese landen zijn maatregelen met het doel van beperken van geluid door zware voertuigen bekend.

 Ban gedurende het weekeinde

Het verbod op vrachtwagens gedurende het weekend is in meerdere Europese landen in voege (zoals

Duitsland en Frankrijk). Een lijst geldig voor 2010 kan in onderstaande link gevonden worden:

http://www.transaktuell.de/index.php?id=75

 Ban gedurende de nacht

Liechtenstein, Oostenrijk, en Zwitserland kennen een verbod om 's nachts met vrachtwagens van

meer dan 7,5 T te rijden (in de bovenstaande lijst zoeken naar “Nachtfahrverbot”).

De situatie in Duitsland is gemengd. Als gevolg van de tolheffing voor vrachtwagens op

autosnelwegen gebruiken veel vrachtwagens “Bundesstraßen” en regionale wegen. De grondslag voor

een ban van vrachtwagenverkeer gedurende de nacht is vastgelegd in de “15. Verordnung zur

Änderung der Straßenverkehrsordnung”. De verantwoordelijkheid voor deze maatregel zit bij de

“Bundesländer” (gewesten). Ten minste één van de volgende redenen moet bestaan om een ban op te

leggen: gevaar voor de buren, niet-aanvaardbare hinder voor buren, milieueffecten.

De maatregel voor de reductie van vrachtwagenverkeer gedurende de nachtperiode, maar beperkt tot

de secundaire en primaire-2 wegen, is weerhouden. Een alternatief voor een algemeen verbod zou

kunnen zijn om op deze wegen ’s nachts enkel vrachtwagens toe te laten die voldoende stil zijn. Op

die manier kan een vergelijkbaar akoestisch effect worden bereikt, zonder de bereikbaarheid in het

gedrang te brengen.
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Groeperen van verkeersstromen.

Een mogelijke en efficiënte maatregel die hierbij aansluit is het groeperen van verkeersstromen

(bijvoorbeeld spoorweg in midden tussen de rijstroken van een autoweg). De plaatsing van

geluidsschermen hebben dan een (bijna) dubbele functionaliteit. Het is een maatregelengroep die actueel

reeds toegepast wordt, maar het akoestische aspect is (nog) geen verplichte toetsing bij elke wijziging van

het verkeersnet. Deze maatregel is weerhouden als lokale maatregel.

2.1.1.2. Modale Shift

Typische maatregelen van modale shift zijn:

 personenverkeer: verbetering van het openbaar vervoer door maatregelen van toegenomen frequentie

en/of lagere ticketprijs, rekening rijden, congestieheffing;

 vrachtverkeer: shift van wegverkeer naar spoorverkeer of binnenvaart.

Alhoewel studies in Vlaanderen stelden dat het aantal potentieel gehinderden significant kon dalen door

een reductie van het gebruik van gemotoriseerd vervoer voor verplaatsing over korte afstand, hebben

meerdere real-life testen in het buitenland aangetoond dat deze akoestisch niet significant blijken te zijn

(< 1 dB(A)). Daarentegen kunnen ze wel nuttig zijn voor andere milieueffecten (lucht, ...) en

mobiliteitsredenen. Deze maatregelen zijn niet weerhouden geworden.

Er is in deze studie wel aandacht weerhouden aan het Eurovignet. Alhoewel akoestisch weinig efficiënt,

biedt het anderzijds wel mogelijkheid tot financiële inkomsten om akoestische maatregelen te financieren.

2.1.1.3. Snelheidsvermindering

Voor situaties met hoge snelheden waar het rolgeluid dominant is, is het verminderen van de snelheid

altijd een akoestisch efficiënte maatregel. Deze efficiëntie wordt echter in de praktijk niet altijd bekomen

daar andere effecten deze te niet doen, zoals: niet alle voertuigen verminderen hun snelheid, andere

bronnen zoals motorgeluid, wegdekoneffenheden, ea.

De praktische uitvoering is dus voor bepaalde wegen een snelheidsreductie in te voeren omwille van

geluidsoverlast.

Een eerste evaluatie is bijvoorbeeld gebeurd door AWV, zie ref. 40 en datasheet VERK-3.

Uit berekeningen volgens SRM II blijkt dat een reductie van circa 20 km/u voor zowel personen- als

vrachtverkeer een reductie van 1,5 à 2 dB(A) kan realiseren.

Het is wel de vraag in hoeverre binnen Vlaanderen nog verdere snelheidsverminderingen door te voeren

zijn. Actueel zijn om verkeersveiligheidsredenen de snelheden reeds op zeer vele plaatsen gereduceerd.

Op enkele plaatsen lijkt het nog mogelijk en zal in overleg met AWV verder bekeken worden.

Als weerhouden maatregel is de verdere reductie van de snelheid van 90 km/u tot 70 km/u op

secundaire en lokale wegen.
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2.1.1.4. Doorstroming Verkeer

Een verbetering van de doorstroming van verkeer kan tot gevolg hebben dat de rijsnelheid verhoogt

omdat de wagens vrijer kunnen bewegen, tenzij maatregelen worden genomen om de snelheidsverhoging

tegen te gaan.

Anderzijds moet de geluidsbelasting van wegverkeer beschouwd worden als een vermenigvuldiging van

het geluidsniveau met de duurtijd van de passage.

Maatregelen zoals een gelijkmatiger verkeer door een “groene golf” of “ronde punten” kunnen wel de

hindergewaarwording beïnvloeden zonder echter een significante geluidsreductie te realiseren en zijn

daarom in de tabel weerhouden als lokale maatregel. .
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2.1.2 Wegverkeer

Globaal kan er gekeken worden naar stillere voertuigen, geluidsarmere banden en stille wegverhardingen.

Betreffende wegverhardingen bestaan er ontwikkelingen in drie richtingen: wegdekken met

geoptimaliseerde textuur om de excitatie van de band en het luchtpompen te verminderen, zeer open

(poreuze) asfalt om de absorptie te verhogen, elastische asfalt om de bandentrillingen beter te dempen.

Hierbij is ook de informatie (fiches, website) van het AWV3 en het OCW4 gebruikt.

Betreffende banden moet een betere akoestiek samengaan met eisen o.a. qua veiligheid, grip en

levensduur. Toch blijkt er uit meerdere studies (waaronder EC-studies) dat hier nog mogelijkheden

voorhanden zijn voor een verdere reductie met 3 tot 5 dB(A), zonder excessieve meerkost.

Stillere voertuigen en stillere banden zijn in eerste instantie een Europese materie, maar toch kunnen de

lokale besturen dit beïnvloeden met o.a. subsidies voor stille auto’s, toegangsrestricties, aangepast

parkeerbeleid voor lawaaierige auto’s en het aankoopbeleid van publiek transport en andere voertuigen.

2.1.2.1. Wegverhardingen

Het rolgeluid wordt opgewekt door trillingen die ontstaan door de interactie met het wegdek en het geluid

veroorzaakt door het insluiten en ontsnappen van de lucht tussen het wegdek en het loopvlak van de

banden, het eerder genoemde luchtpompen (“air pumping”).

Het rolgeluid wordt dus beïnvloed door het materiaal, profiel en breedte van de band, de textuur van de

weg, de porositeit van de wegverharding, de mechanische impedantie van de wegverharding en de

snelheid van het voertuig.

De wegverharding heeft een belangrijke invloed op het rolgeluid, met name:

 de textuur van de weg;

 de geluidsabsorptiekenmerken van de wegverharding.

De optimalisatie van de textuur in functie van de beperking van het rolgeluid komt neer op de reductie

van de grootste korrelmaat in de toplaag.

Om het luchtpompen tegen te gaan, moet het wegdek ofwel een fijne oppervlaktextuur vertonen ofwel

voldoende poreus zijn waarbij de holtes in verbinding staan met de atmosfeer, zodat de lucht niet

ingesloten kan worden tussen de band en het wegdek. Een hoog geluidsabsorptievermogen vereist een

percentage toegankelijke holle ruimten van ongeveer 25%. De poreuze laag moet ook voldoende dik zijn

(minstens 4 cm).

3 Agentschap Wegen en Verkeer
4 Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw
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Hieronder wordt een lijst gegeven van de belangrijkste bestaande wegverhardingen types in

Vlaanderen (info AWV, ref. 40).

Voor de specifieke samenstellingen van deze wegbedekkingen wordt verwezen naar het standaardbestek

250 van het AWV.

Splitmastiekasfalt SMA

Splitmastiekasfalt SMA (foto: type SMA-C).

Er bestaan verschillende soorten ifv de korrelgrootte en samenstelling,
maar het type SMA-C is actueel het meest toegepast.

Het type SMA-D is fijnkorreliger, en 1 dB(A) geluidsarmer, en kan
ook toegepast worden als dunne deklaag.

SMA-C is akoestisch de referentiewegverharding.

Asfaltbeton AB

AB-1B: komt akoestisch overeen met de referentiewegverharding

AB-2B: Deze wegverharding is een tweetal dB(A) luider dan het
referentiewegdek

Het type AB-2C (foto) wordt momenteel niet meer aangelegd maar
komt nog vaak voor.

Iets fijnkorreligere mengsels worden wel nog gebruikt voor
doortochten op lage snelheid: AB-4C en AB-4D

Zeer open asfalt ZOA

De geluidsabsorptie-eigenschappen van de toplaag kunnen bijdragen
tot een beperking van de air-pumping en tot een gedeeltelijke absorptie
van het motorgeluid. Een hoog geluidsabsorptievermogen vereist een
percentage toegankelijke holle ruimten van minimaal 20%.

Het rolgeluid ligt bij nieuw éénlaags zeer open asfalt gemiddeld
3 dB(A) lager dan bij het referentiewegdek. . Maar uit ervaring is
geweten dat de poriën bij ZOA, zeker op gewone N-wegen, na enkele
jaren dichtslibben. Hierdoor gaat een deel van het akoestisch voordeel
volledig verloren.

Nog geluidsarmer is het tweelaags ZOA: dit bestaat uit een
fijnkorreligere toplaag. Dit is nog niet toegepast in Vlaanderen

Cementbeton

Sinds enkele jaren wordt systematisch het procédé van het chemisch
uitwassen van het verhardingsoppervlak toegepast.

Het rolgeluid ligt bij chemisch uitgewassen cementbeton (0/20) echter
nog altijd ongeveer 2 à 3 dB(A) hoger dan het referentiewegdek, (foto).

Tweelaags chemisch uitgewassen beton, waarvan de toplaag een fijnere
korrelmaat heeft (0/6,3), komt akoestisch gezien overeen met het
referentiewegdek.

Voor kleine oppervlaktes, of bij lage snelheden wordt ook gebezemd
beton gebruikt. Andere betonoppervlaktes zoals dwars- of
langsgegroefd beton worden niet meer toegepast.
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Mate van voorkomen

Op basis van de beschikbare databanken werd eveneens geanalyseerd in welke mate de verschillende

categorieën voorkomen voor de Vlaamse gewestwegen. In onderstaande tabel is het aantal kilometers

weergegeven waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen de totale weglengte op ‘belangrijke’ wegen

en de totale weglengte op het “fase 1”-wegennetwerk met bekende verkeersintensiteit. Voor de weglengte

is geen onderscheid gemaakt tussen de twee rijrichtingen zodat de weglengte voor tweerichtingswegen

dubbel geteld is.

weglengte5

cat omschrijving ‘belangrijk’ ‘netwerk’

mate van
voorkomen

[km] [km]

1 AB-1B 221 489 ++

2 AB-2C 552 1011 +++

3 SMA-B 116 232 ++

4 SMA-C 959 1869 +++

5 SMA-D 303 465 ++

6 ZOA-B 420 477 ++

7 ZOA-C 11 29 0

8 (doorgaand gewapend) beton dwarsgegroefd 70 93 +

9 (doorgaand gewapend) beton langsgegroefd 32 36 +

10 (doorgaand gewapend) beton chemisch uitgewassen (0/20) 156 260 ++

11 (doorgaand gewapend) beton gebezemd 135 217 ++

12 (doorgaand gewapend) beton gefreesd/afgeslepen 7 13 0

13 platenbeton dwarsgegroefd 32 130 +

14 platenbeton langsgegroefd 7 16 0

15 platenbeton chemisch uitgewassen (0/20) 18 50 +

16 platenbeton gebezemd 181 718 ++

17 platenbeton gefreesd/afgeslepen 2 6 0

18 betonstraatstenen 12 46 +

19 keien 2 16 0

20 AB-4C 44 299 +

21 slemlaag 1 78 0

22 met split begrind asfalt 6 10 0

23 bestrijking 0,2 0,2 0

24 toplaag begrinding 5 24 0

25 gemeenteweg onbekend 1 33 0

26 SMA-B,C of D 112 124 ++

27 ZOA-B of C 12 12 0

28 AB-1B of 2C 75 193 +

29 AB of SMA 46 74 +

30 onbekend 212 535 ++

Tabel 2.1.1 Voorkomen van types wegdekverhardingen in Vlaanderen (ref. 1, Strategische Geluidbelastings-

kaarten voor Wegverkeer Vlaanderen)

5 Weglengte: weg per rijrichting in zijn geheel (geen rijstrokenlengte), wegverharding van de rechterrijstrook
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Actuele aanpak

Bij (her)aanleg wordt momenteel door AWV vooral deze wegverhardingen gekozen:

 bij asfaltverhardingen:

 op hoofdwegen, primaire wegen en secundaire wegen buiten de bebouwde kom: vooral SMA-C

en SMA-D;

 op de overige secundaire wegen en bij doortochten: AB-4C en AB-4D. De keuze is gebaseerd

op technische redenen.

 bij betonverhardingen: vooral chemisch uitgewassen beton.

Mogelijke verbetering

Verschillende studies over stillere wegverhardingen zijn beschikbaar:

 AWV: beperkte studie in Vlaanderen over bestaande wegverhardingen, in situ gemeten, met relatief

negatieve getalwaardes – ref. 30;

 Nederlandse studies over groot aantal wegen voor opname in SRM II-methode. Deze studies gaven

eerst zeer optimistische waardes voor ZOA, maar deze zijn onlangs naar beneden herzien voor de

vermindering van de akoestische prestaties i.f.v. hun levensduur – ref. 41;

 Internationaal onderzoeksproject ERANET Road over stille wegdekken (met o.a. dunne deklagen). –

ref. 29.

In onderstaande tabel is een gemiddelde verbetering weergegeven op basis van bovenstaande gegevens.

Daarin is rekening gehouden met het feit dat:

 de metingen in Vlaanderen op oudere ZOA gebeurd zijn (te negatief);

 de aanbevolen reducties in efficiëntie door de ERANET-studie (met deelname door OCW, ref. 29)

naar voor geschoven.

Bij de simulaties zal er voor de wegsegmenten met een maximale snelheid kleiner of gelijk aan 90 km/h

met de correctie voor 90 km/h worden gerekend, bij segmenten met een maximale snelheid groter dan

90 km/h met de correctie voor 120 km/h.
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Snelheid
Wegverharding 90 km/u 120 km/u

[dB(A)] [dB(A)]

Asfalt

SMA-B
SMA-C
AB-1B
AB-4C

+0,0 +0,0

AB-2C +2,0 +1,5

SMA-D (eenvoudige dunne deklaag) -1,0 -1,0

ZOA-B/C (initiële geluidsreductie ca. 3 dB(A)) -1,5 - 2,5

Tweelaags ZOA (initiële geluidsreductie 5 tot 8 dB(A)) -3,5 -4,5

Dunne deklaag (specialere) -3,5 -4,5

Beton

Beton dwarsgegroefd +6,0 +6,0

Beton langsgegroefd +5,5 +5,5

Eenlaags chemisch uitgewassen beton +3,0 +3,0

Tweelaags chemisch uitgewassen beton +0,0 +0,0

Beton gebezemd +4,5 +4,0

Afslijpen beton +2,0 +2,0

Straatstenen

Stille straatstenen

(beperkt tot 50 km/u: 0,5 dB(A) tov SMA-C)
- -

Klassieke straatstenen +4,5 +4,0

Tabel 2.1.2 Verschil geluidsniveau van wegdekverhardingen t.o.v. referentiewegdek SMA-C bij verschillende

snelheidsregimes

Op basis van de akoestische performanties, en de actueel reeds gebruikte wegverhardingen, kunnen

verschillende stappen tot verbetering in functie van het ambitieniveau gekozen worden.

Onderstaande tabel met twee ambitieniveaus is opgesteld in samenspraak met LNE, AWV, OCW en

MOW. Deze tabel houdt niet alleen rekening met de akoestische verbeteringen van het wegdek, maar ook

met een aantal praktische beperkingen. Om redenen van evaluatie werd de beslisboom zo opgesteld dat

voor elke situatie precies 1 wegdek wordt voorgesteld. In de praktijk kan hiervan natuurlijk worden

afgeweken (de dienstorder van AWV ter zake schrijft naast een standaardkeuze bv. telkens ook mogelijke

alternatieve keuzes voor).

De hieronder geschetste aanpak betreft aanleg en vernieuwing. Daarnaast kan er ook bij de sanering van

zwarte punten voor een stiller wegdek worden gekozen.

Er moet wel bij vermeld worden dat het toepassen van deze tabel nog enig bijkomend onderzoek zal

vergen. Sommige wegverhardingen zoals dunne toplagen en tweelaags ZOA bevinden zich nog in de

proeffase. Ook wenst AWV voor composietwegverhardingen en tweelaags chemisch uitgewassen beton

nog enkele proefvakken aan te leggen en te evalueren.
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Actueel scenario

Welke toplaag ligt
er nu?

Wat is toegelaten snelheid?
[km/u]

Dan wordt wegdek in toekomst...

Asfalt 90-120 SMA-C (of SMA-D)

70 SMA-C (of SMA-D)

50 AB-4C (of AB-4D)

Beton 90-120 CU-beton (0/20)

70 CU-beton (0/20) (of gebezemd beton)

50 gebezemd beton

Ambitieniveau 1

Welke toplaag ligt
er nu?

Wat is toegelaten snelheid?
[km/u]

Wat is de
wegcategorie?

Worden er veel mensen blootgesteld in de omgeving
van de weg?

Dan wordt wegdek in toekomst...

Asfalt 90-120 ja ZOA-C

nee SMA-D

70 SMA-D

50 50% dunne toplaag = SMA-C -1dB en
50% AB-4C (of AB-4D)

Beton 90-120 nee Tweelaags CU-beton (0/6.3)

ja ZOA-C (op betononderlaag) (composiet)

70 primair en hoofd nee Tweelaags CU-beton (0/6.3)

ja SMA-D (op betononderlaag) (composiet)

secundair n.v.t. CU-beton (0/20)

50 n.v.t. CU-beton (0/20)

Ambitieniveau 2

Welke toplaag ligt
er nu?

Wat is toegelaten snelheid?
[km/u]

Worden er veel mensen blootgesteld in de omgeving van de weg? Dan wordt wegdek in toekomst...

Asfalt 120 ja 2-ZOA

nee ZOA-C

90 dunne toplaag = SMA-C - 3dB

70 dunne toplaag = SMA-C - 3dB

50 50% dunne toplaag = SMA-C - 3dB en

50% AB-4C (of AB-4D)

Beton 120 ZOA-C (op betononderlaag)

90 dunne toplaag = SMA-C - 3dB (op betononderlaag)

70 dunne toplaag = SMA-C - 3dB (op betononderlaag)

50 CU-beton (0/20)

Tabel 2.1.3



Ref. LNE/LHRMG/OL200600061

D1283r03-20100615.doc 59/201

Daarnaast zou best voor alle nieuw aan te leggen wegdekken in het bijzonder bestek systematisch een eis

opgenomen worden m.b.t. de akoestische kwaliteit van het wegdek, uitgedrukt als een minimale

geluidsreductie of maximale geluidstoename ten opzichte van SMA-C voor het SPB-niveau van auto’s bij

één van de referentiesnelheden in de ISO 11819-1. Op iets langere termijn, moet men ertoe komen om

Europese norm ter zake (in voorbereiding bij CEN/TC227/WG5) te implementeren. Deze zal de

procedures voor een akoestische typekeuring van wegdekken en een conformiteitstest omvatten.

Naast deze ingrepen blijft het opvolgen van de technologische evolutie en het internationaal

wetenschappelijk onderzoek inzake stille wegdekken (bijvoorbeeld met betrekking tot het superstille

poro-elastische wegdekken met geluidsreducties van 10 tot 12 dB(A)), het aanleggen van proefvakken

met veelbelovende systemen en implementeren op grotere schaal van beproefde succesvolle systemen

belangrijk.

2.1.2.2. Stillere banden

Dit is een onderwerp waarnaar in het verleden en recent heel wat onderzoek gebeurd is. Het betreft hier

zowel banden voor personenwagens als voor bestel- en vrachtwagens.

De geluidsemissie van banden wordt vastgelegd in een Europese richtlijn. Recent is de vorige richtlijn

2001/43/EU vervangen door de Verordening 661/2009. Deze nieuwe richtlijn legt strengere normen op,

maar slechts trapsgewijs en traag (vanaf 2012).

Daarnaast is er een bijkomende richtlijn die bij de productidentificatie van banden, een akoestische

classificatie toevoegt.

Hierbij moet onderscheid gemaakt worden tussen enerzijds de originele banden die op een voertuig liggen

en voor de homologatie van het voertuig zelf gebruikt werden en anderzijds de vervangingsmarkt.

Afgeleid uit een Nederlandse studie (ref. 42) zou deze vervangingsmarkt in Vlaanderen circa 2 miljoen

banden per jaar omvatten.

Deze studie vermeldt tevens dat:

 actueel de geluidsniveaus reeds 2 tot 4 dB(A) onder de grenswaarde liggen;

 er een verdere reductie tot 6 dB(A) onder de grenswaarde mogelijk is.

Dus het gebruik van stillere banden is perfect mogelijk. Volgende scenario’s en akoestische winst zijn

mogelijk:

 weren van luide banden: alle banden boven een gemiddelde emissie worden niet meer verkocht: winst

1 dB(A);

 weren van luide banden en marktaanpassing: winst 2 dB(A);

 toepassen BAT (Best Available Technology): winst 3 dB(A).

Deze maatregel is weerhouden. Gezien het Europese kader, vraagt het implementeren van de maatregel

zekere juridisch/administratieve verdere studie. Dit is in §2.2 verder uitgewerkt.
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2.1.2.3. Stillere voertuigen

Aan voertuigen is op Europese schaal een richtlijn opgelegd: EC/92/97:

 personenwagens: max. 74 dB(A);

 bussen, voertuigen voor goederenvervoer: afhankelijk van gewicht en vermogen: max. tussen 76 –

80 dB(A).

Op deze waardes ingrijpen lijkt niet haalbaar op Vlaams niveau. Wagens zijn serieproducten die minstens

op Europese schaal gefabriceerd worden. Op Vlaamse schaal bepaalde acties ondernemen zou resulteren

in lokale correcties, met negatieve invloeden op performanties, energie, e.a.

Het verstrengen van de eis in de vorige jaren heeft zeker bij vrachtwagens geleid tot een verdere

geluidsreductie, onder andere door het inkapselen van vrachtwagenmotoren. Er moet eventueel wel

gekeken worden of deze inkapselingen bij onderhoud en herstellingen toegepast blijven.

Een reductie lijkt wel mogelijk voor producten die op lokale schaal geproduceerd worden: stadsbussen,

autocars, vuilniswagens. Deze kunnen veel hinder wegnemen. Hun impact op het totale verkeer is echter

te miniem om verdere geluidsreducties te realiseren.

Deze maatregel is weerhouden als lokale maatregel.
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2.1.3 Spoorinfrastructuur

De geluidsemissie van het spoorverkeer wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door het wiel-rail contact. Dit

metaal-metaal contact veroorzaakt een excitatie van zowel het wiel als van de rail die beiden in een breed

frequentiegebied geluid afstralen.

Deze studie betreft klassieke spoorwegen. Tram- en metrolijnen worden in deze studie niet behandeld.

Remediërende maatregelen zijn dan ook:

 het voorkomen van de opruwing van wielen door het aanpassen van het remsysteem;

 het verminderen van de excitatie door het slijpen van wielen en rails: waar dit vroeger hoofdzakelijk

gebeurde voor sleet en onderhoud, wordt nu ook om akoestische redenen een frequentere maar

geringere slijppassage doorgevoerd (= rail);

 het dempen van het wiel en/of de rail om de afstralinggrootte en/of de afstralende zone te beperken;

 het inkapselen van wiel en/of rail om de afstraling aan de bron te verhinderen.

Sporen veroorzaken ook dikwijls lokaal problemen, zeker in stedelijke omgevingen: stalen bruggen,

wissels, spooroverwegen, krijsen in korte bochten. Ook hiervoor zijn gelijkaardige maatregelen

beschikbaar: vlakker contact, dempen van wielen of spoor en inkapseling.

Actueel worden reeds volgende maatregelen genomen door Infrabel:

 bij wijzigingen aan de spoorinfrastructuur worden verder maatregelen getroffen om de blootstelling

na de wijzigingen te beperken tot een bepaald geluidsniveau;

 opvolging van het Europees beleid betreffende het toezicht op de operatoren van goederenwagons.

Daarnaast worden volgende maatregelen opgevolgd door NMBS en Vlaamse Gemeenschap:

 opvolging Europese wetgeving retrofitting goederenwagons;

 voldoende rekening houden met geluidsaspecten bij de ruimtelijke planning (dit aspect wordt verder

besproken bij de paragraaf “voortplanting”) via MER-rapporten.

De maatregelen betreffende spoorinfrastructuur zijn gegroepeerd als:

1. (normaal) rolgeluid;

2. impactgeluid m.i.v. speciale spoorelementen;

3. booggeluid (squeal);

4. stalen bruggen.
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2.1.3.1. Rolgeluid

Betreffende de railinfrastructuur zijn de voornaamste maatregelen in volgorde van dalende

belangrijkheid: moderne spooropbouw met ballast, railruwheid (slijpen), raildempers, ingebedde rails.

Slijpen

De mogelijke winst bij het slijpen van de rails kan tot 10 dB(A) bedragen. Daarom is de controle van de

ruwheid van het spoor zeer belangrijk.

De resultaten van de railruwheid zijn actueel niet opgenomen in de geluidskaarten. Dit is strikt genomen

ook niet noodzakelijk daar de rekenmethode voor geluidskaarten (SRM II) van 1996 geen rekening houdt

met de railruwheid. De nieuwere versies van de rekenmethode (2004) doen dit wel. Dit betekent dus dat

de geluidsniveaus van de strategische geluidskaarten een over- of onderschatting van de actuele

geluidssituatie kunnen inhouden.

Infrabel onderkent het belang van de railruwheid en heeft zijn budget voor 2010 verdubbeld. Dit zal

toelaten op alle lijnen met veel verkeer (UIC klasse I-4) tweemaal zoveel curatief te slijpen.

Tevens registreert Infrabel met zijn meettrein EM130, de exacte positie en grootte van de geluid en

trillingen genererende golfslijtage. Deze resultaten bepalen mee de locaties waar zal geslepen worden. Dit

systeem wordt verder geperfectioneerd d.m.v. de installatie van microfoons en accelerometers op de

lagers van deze meettrein zodanig dat met meer precisie de amplitude van deze golfslijtage en andere

geluidsproducerende effecten geregistreerd kan worden.

In Nederland zijn belangrijke studies over dit onderwerp gebeurd, ref. 43, 44. Hieruit is een aanbeveling

van “akoestisch slijpen” gekomen: een hogere frequentie van het aantal slijpbeurten, maar telkens een

kleinere hoeveelheid wegnemen. Daarnaast blijkt ook dat er een verschil is tussen het onderhoudsslijpen

met golflengtes tussen 1 en 100 cm en het akoestisch slijpen met golflengtes tussen 0,5 tot 10 cm. Zowel

de meetapparatuur als de slijpapparatuur moeten daaraan aangepast worden.

De maatregel is weerhouden, als mogelijkheid tot geluidsreductie in een tweede fase.

Raildempers en ingebedde rails

Raildempers hebben tot doel het afstralende deel en de grootte van de afstraling van de rail te beperken.

Initieel werden hier grote akoestische reducties mee voorop gesteld. Actueel is er een mogelijke winst

gemeld van 1 tot 3 dB(A). Infrabel beschouwt raildempers dan ook eerder als lokale maatregelen,

bijvoorbeeld op (stalen) bruggen.

Een alternatief voor raildempers zijn ingebedde rails. Het lijf van de rail kan niet afstralen want het zit

gevat in beton of kunststof. Dit biedt echter weinig verbetering t.o.v. het klassieke ballastspoor, daar het

absorberende karakter van de ballast wordt kwijtgespeeld. Dit is slechts een maatregel voor lokale

situaties.

Verdere maatregelen zoals nieuwe railprofielen, met of zonder bijkomende dempende elementen zitten

nog in de onderzoeksfase.
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2.1.3.2. Impactgeluid

Impactgeluiden kunnen veroorzaakt worden door, ofwel wieldefecten, ofwel punctuele discontinuïteiten

in de spoorinfrastructuur.

De meest voorkomende wielfouten zijn “wheel-flats”: een platte kant aan een wiel veroorzaakt door een

tijdelijk geblokkeerde rem. Deze problemen moeten in het kader van het regulier of specifiek onderhoud

telkens op korte termijn aangepakt worden.

Bij Infrabel is een studie aan de gang om weegsystemen te installeren die naast de statische aslasten ook

de dynamische aslasten (bijvoorbeeld ten gevolge van “wheel-flats” te detecteren op binnenkomende

wagons). Binnen een periode van drie jaar, zouden een 15-tal installaties meer dan 90% van het

vrachtverkeer kunnen monitoren.

Punctuele problemen zijn impacten door discontinuïteiten aan uitzettingsvoegen, wissels, kruisingen, ...

die lokaal tot 10 dB(A) hogere geluidsniveaus kunnen veroorzaken. In de rekenmethode SRM II is een

zeer rudimentaire methode opgenomen om deze te modelleren maar tijdens het opstellen van de

strategische geluidskaarten is deze informatie niet opgenomen in het model. De actuele geluidshinder

door de spoorwegen kan dus lokaal significant groter zijn. Er zijn bijvoorbeeld toch 5 000 – 6 000

wissels op het Belgische spoornet. Deze problemen en bijhorende maatregelen zijn dus als lokaal te

catalogeren en dienen bij lokale klachten gebruikt te worden als remediërende oplossingen. Deze aspecten

worden actueel door de Infrabel slechts toegepast bij nieuwe of vernieuwde lijnen. Een veralgemeende

toepassing zou een belangrijke impact kunnen hebben.

2.1.3.3. Booggeluid (Squeal)

Booggeluid of squeal is het probleem van het krijsen van wiel en rail bij het nemen van bochten.

Dit gebeurt meestal bij het nemen van korte bochten (aan lage snelheid), bij het rangeren of in depots. Het

komt ook uitzonderlijk voor bij het nemen van grote (en snelle) bochten. Dit kan verhoging tot 20 dB(A)

bedragen. Het elimineren hiervan is dus een belangrijk middel voor hinderreductie.

Binnen het kader van de strategische geluidskaarten is dit probleem niet opgenomen: er is geen

modelering voorgesteld in de rekenmethode (SRM II) en er zijn geen gegevens beschikbaar over de

lokalisatie van het eventuele optreden van het probleem.

Het probleem en de remediërende maatregelen zijn behouden in deze studie maar te beschouwen als

lokaal.

2.1.3.4. Stalen bruggen

De geluidsemissie van een treinpassage kan tot 10 dB(A) stijgen bij het overschrijden van een brug door

het afstralen van deze.

Dit probleem is door de Infrabel onderkend en er worden actueel zeker acties ondernomen. Er wordt een

proefprogramma opgezet om stalen bruggen zonder ballastbed, en met verhoogde geluidsemissie, uit te

rusten met raildempers en trillingsenergie absorberende platen.
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Deze effecten blijken echter actueel niet in de strategische geluidskaarten opgenomen te zijn; dus het

remediërend effect van deze maatregelen zal niet in de kaarten noch in het aantal

gehinderden/blootgestelden zichtbaar zijn.

De beschreven maatregelen zijn te behouden, maar zijn in deze studie beschouwd als lokaal.
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2.1.4 Spoorverkeer: Voertuigen

De geluidsemissie van het spoorverkeer wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door het wiel-rail contact. Dit

metaal-metaal contact veroorzaakt een excitatie van zowel het wiel als van de rail die beiden in een breed

frequentiegebied geluid afstralen.

Andere belangrijke geluidsbronnen zijn het geluid van de elektrische/dieselaandrijvingen en bij

hogesnelheidslijnen het aërodynamisch geluid.

Remediërende maatregelen zijn dan ook:

 het voorkomen van de opruwing van wielen (hoofdzakelijk goederentreinen, maar ook voor oudere

reizigerstreinen) door het aanpassen van het remsysteem;

 het verminderen van de excitatie door het slijpen van wiel en rail: waar dit vroeger hoofdzakelijk

gebeurde voor sleet en onderhoud, zou om akoestische redenen een frequentere maar geringere slijp-

passage doorgevoerd kunnen worden;

 het dempen van het wiel en/of de rail om de afstralinggrootte en/of de afstralende zone te beperken;

 het inkapselen van wiel en/of rail om de afstraling aan de bron te verhinderen.

Actueel worden reeds volgende maatregelen genomen:

 aanschaffing van nieuwe reizigerstreinen conform de Europese richtlijnen;

 opvolging van het Europees beleid betreffende retrofitting van goederenwagons.

Betreffende goederenwagons is het belangrijk te weten dat de helft van de goederenwagons uit het

buitenland komen. Elke spoorwegoperator betaalt een gebruiksheffing aan de beheerder van de

spoorinfrastructuur (bijvoorbeeld Infrabel) voor het gebruik van het rijpad (spoor). In de Mededeling van

de Commissie van het Europese parlement en de Raad over de geluidsreducerende maatregelen voor

bestaand goederenmaterieel van juli 2007 pleit de Europese commissie om deze heffing te differentieren

op basis van de geluidsemissie. De parameter “geluid” kan echter enkel tot een korting aanleiding geven.

Vermits deze geluidsemissie hoofdzakelijk bepaald wordt door het type remmen, betekent dit een bonus

voor de wagons die niet geremd worden met gietijzeren blokremmen. Dit is dus een minder inkomst voor

Infrabel.

Conclusie

Alle beschreven maatregelen hebben een duidelijke efficiëntie en zijn te weerhouden.

Betreffende het retrofitten van zowel reizigersrijtuigen als goederenwagons houdt de NMBS de boot af.

Er wordt geschermd met zowel technische als financiële redenen. Men wacht op een algemene Europese

richtlijn en/of een lokale (Belgische/Vlaamse) subsidiëring.
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2.1.5 Overbrengingsweg

2.1.5.1. Integratie in ontwerp

Integratie in het ontwerp wordt in Vlaanderen reeds toegepast (zie voorlopige actieplannen) bij nieuw

ontwerp of ombouw. Dit wordt opgelegd via de MER-studies en verder meegenomen in de uitvoering.

2.1.5.2. Schermen

Voor het wegverkeer is er een beperkt budget voor sanering door schermen. De kosten worden hier door

de Vlaamse overheid volledig of deels (ander deel door de betrokken gemeente) in functie van de hinder s

gedragen. Dit wordt geregeld door de zogenaamde mobiliteitsconvenanten.

Voor spoorverkeer bestaat er geen dergelijke aanpak/budget. Voor spoorwegen is de NMBS Holding

zeer terughoudend betreffende losstaande schermen wegens de problemen van onderhoud (graffiti,

beschadiging) en is een sterke voorstander van een integratie in het ontwerp.

Een bijkomende problematiek voor wegverkeer is deze van de akoestische problemen langs gewone

wegen met lintbebouwing. Het plaatsen van schermen is daar niet mogelijk gezien de beperkte afstand

tussen rijweg en woning.

Tot op heden beperkt de schermkeuze zich tot klassieke schermen op een bepaalde afstand tot de weg.

Andere schermtypes zoals lage schermen op kortere afstand tot de bron of andere vormen en

overkappingen zijn echter ook lokaal te weerhouden.

2.1.5.3. Stedenbouwkundige organisatie

Het aspect geluid wordt actueel in de stedenbouwkundige organisatie nog niet systematisch toegepast in

Vlaanderen. Stedenbouwkundige organisatie is een moeilijke materie waarbij er onderscheid moet

gemaakt worden tussen:

 voor goedgekeurde zoneringen kan moeilijk of niet teruggekomen worden op de bestemming van de

zonering;

 voor goedgekeurde zoneringen ligt de bevoegdheid normaliter bij de lokale overheid. Bij nieuwe

verkavelingen zou hen een akoestische toets kunnen opgelegd of anders kunnen gesuggereerd

worden;

 voor nieuwe zoneringen zou eventueel via een plan-MER een organisatie kunnen opgelegd worden.

Het is natuurlijk zo dat de wegbeheerders (AWV – Agentschap Wegen &Verkeer, Infrabel-NMBS)

vragende partij zijn voor een regelgeving waarbij:

 nieuwbouw dicht tegen de autosnelweg verboden wordt;

 nieuwbouw langsheen gewestwegen verplicht worden om akoestische gevelisolatie te voorzien;

 nieuwe verkaveling de integratie van een geluidsscherm/gronddam op zich dient te nemen.
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Andere aspecten en mogelijkheden kunnen in de ons omliggende landen gevonden worden:

 GB: “Planning Policy Guidance 24: Planning and Noise”, ref. 45, waarbij de lokale overheden

geholpen worden in het sturen van hun beleid;

 NL: “Herziening Regelgeving Verkeersgeluid - Snelwegen”, ref. 46, waarbij een kadaster van

geluidsemissie zou kunnen aangereikt worden aan de lokale overheden;

 FR: wetgeving verplichte gevelisolatie i.f.v. buitengeluid , ref.47.
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2.1.6 Ontvanger

Gevelisolatie is een efficiënte maatregel om het geluid bij de ontvanger te reduceren.

Dit wordt in vele landen en regio’s toegepast, maar tot op heden niet georganiseerd toegepast in

Vlaanderen.

Er is weerstand daar er altijd vanuit gegaan wordt dat geluidsreductie aan de bron of in zijn directe

omgeving de meest efficiënte methode is. Dit is correct vanuit akoestisch standpunt, maar niet

noodzakelijk vanuit praktisch en/of economisch standpunt. Men noemt maatregelen aan de bron ook wel

eens actieve maatregelen, waartegenover dan passieve maatregelen bij de ontvanger, zoals geluidsisolatie,

zouden staan. In de Nederlandse actieplannen staat geluidsisolatie bijvoorbeeld wel bij de actieve

maatregelen.

Binnen het kader van de strategische geluidskartering hebben deze ingrepen geen invloed op het aantal

blootgestelden of gehinderden. Een “uitgebreide” versie van de berekeningsformule van "ernstig

gehinderden" volgens Miedema is daarom voorgesteld.

In Frankrijk en Nederland is verplichte gevelisolatie bij nieuwbouw of verbouwing gewoonweg een wet.

Anderzijds is bij de aanleg van nieuwe infrastructuur, een respect van deze normen ook een wet. Mits het

saneren van de bestaande toestand bereikt men dus een quasi-perfecte situatie.

2.1.6.1. Gevelisolatie

Ook in Vlaanderen zal dit moeten weerhouden genomen worden, daar er voor sommige problemen zoals

langsheen N-wegen of in stedelijke omgevingen weinig andere maatregelen beschikbaar zijn, maar kan

ook overwogen worden als economisch alternatief voor scherm bij schaarse bebouwing.

Als meest extreme maatregel kan gedacht worden aan het opkopen van woningen waar het geluidsniveau

echt significant te hoog is (bijvoorbeeld Lden > 80 dB(A)).

Een bijkomende moeilijkheid om gevelisolatie op te nemen in de actieve maatregelen is het gebrek aan

regelgeving in Vlaanderen. De reeds toegepaste maatregelen liggen tot op heden allemaal bij de

wegbeheerders (AWV en Infrabel). Het is echter duidelijk dat de bouwheer of projectontwikkelaar ook

zekere verantwoordelijkheden heeft.

2.1.6.2. Bouwontwerp

De Belgische norm NBN S01-400-1 van 2008 is een goed uitgangspunt voor de karakterisering van de

gevelisolatie.

Uitgangspunt is een buitengeluid – dagperiode - LAeq van 60 dB(A) en een bijhorende gevelisolatie van

26 dB (Rw + Ctr). Dit komt overeen met een standaard dubbele beglazing.

Daarna kan in verschillende stappen, bijkomende isolatie beschreven worden.

Deze gevelisolatie kan op twee manieren gerealiseerd worden: de lokale (klassieke) gevelisolatie met

verbeterde beglazing, chassis en ventilatie, of een globale bouwkundige aanpak zoals de oriëntatie van het
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gebouw en het creëren van geluidsarme gevels. Dit soort maatregelen moet hier niet opgelegd worden,

maar zal het logische gevolg zijn van het opleggen van een bepaalde eis van gevelisolatie.

Als allerlaatste maatregelengroep kan men ook spreken over het "compenseren". Hieronder verstaat

men het realiseren van een stille gevel of het realiseren van een stille zone op minder dan 200 m van de

woning. De geluidskaarten van weg- en spoorverkeer zijn echter te beperkt om dit te kunnen

evalueren/bestuderen. In een globale evaluatie van het geluidsklimaat in een agglomeratie kan dit beter

gebeuren. Deze maatregelen kunnen in deze studie dan ook niet verder geëvalueerd worden.
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2.2 ADMINISTRATIEF/JURIDISCH KADER

2.2.1 Mobiliteit – Wegverkeer – Mobiliteitsconvenant

2.2.1.1. Wat is het mobiliteitsconvenant ?

De mobiliteitsconvenants die sinds 1996 werden gesloten tussen de Vlaamse overheid, de gemeenten, de

provincies en de Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn, hebben op vele plaatsen in Vlaanderen al geleid

tot een integrale aanpak van de mobiliteitsproblemen. Als de partners die betrokken zijn bij het

mobiliteitsbeleid samenwerken, overleggen en afspraken maken (en die vastleggen in een convenant),

kunnen ze de beschikbare middelen gecoördineerd inzetten om zo de mobiliteitsproblemen geïntegreerd,

planmatig en multimodaal aan te pakken. Een gemeente die een moederconvenant getekend heeft, zal een

gemeentelijk mobiliteitsplan opmaken en (afhankelijk van de noden) projecten ter uitvoering van dit

mobiliteitsplan realiseren. Specifieke afspraken over de realisatie van projecten worden in modules

vastgelegd. Voor elk type project bestaat er een specifieke moduletekst. Eén van deze type projecten is

het bouwen van schermen en/of gronddammen langs een gewestweg met de module 5.

Module 5 Schermen en/of gronddammen langs een gewestweg die het wegverkeerslawaai

verminderen

Met deze module verbinden de partijen (het gewest en de lokale overheid) zich ertoe schermen en/of

gronddammen te bouwen langs gewestwegen, om de geluidshinder afkomstig van het wegverkeer te

verminderen en zo de verkeersleefbaarheid te verhogen, waar en in de mate dat het wegverkeerslawaai

onvoldoende kan worden verminderd door een stille wegverharding en/of een snelheidsbeperking.

Het gewest zorgt voor de bouw en het onderhoud van de lawaaiwerende schermen en/of gronddammen.

De bijdrage in de bouwkosten die de lokale overheid doet is afhankelijk van het effect gemeten

geluidsniveau ter plaatse. Als het geluidsniveau LAeq 80 dB(A) bereikt of overstijgt, betaalt het gewest

100%.

De lokale overheid en/of het gewest betalen een specifiek berekend deel van de bouwkosten als een

geluidsniveau LAeq ≥ 65 dB(A) maar < 80 dB(A) wordt vastgesteld.

De bijdrage van de lokale overheid is kleiner:

 in de onmiddellijke omgeving van een ziekenhuis;

 op plaatsen waar meer dan de helft van de woningen die zich bevinden in een strook van 250 m vanaf

de rand van de rijbaan, gebouwd werd voor de openstelling van de gewestweg.

Met het ondertekenen van de module 5 verbindt de lokale overheid er zicht toe om binnen het kader van

haar bevoegdheden passende stedenbouwkundige maatregelen te treffen met betrekking tot het

wegverkeerslawaai om het doel van deze module te ondersteunen. De lokale overheid treft geen

stedenbouwkundige maatregelen die afbreuk zouden doen aan het doel van deze module of die het

wegverkeerslawaai naar andere, nieuw te ontwikkelen woonlocaties op haar grondgebied kunnen

verplaatsen.
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Met stedenbouwkundige maatregelen worden bedoeld:

 Adviezen over gewestelijke en provinciale ruimtelijke plannen;

 Het vaststellen van gemeentelijke ruimtelijke plannen;

 Het opmaken van gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen;

 Het afleveren van de vergunningen zoals bedoeld onder titel III van het decreet van 18 mei 1999

houdende organisatie van de ruimtelijke ordening.

Momenteel wordt deze passage uit de Module echter niet opgevolgd. Er is dan ook geen weet van

gemeenten die dergelijke stedenbouwkundige maatregelen hebben getroffen in het kader van Module 5.

2.2.1.2. Suggesties

Voor gemeenten blijft een overeenkomst met het gewest in het kader van module 5 vaak een enorme

investering. Daarom werd al herhaaldelijk aangedrongen om de financiële verdeelsleutel aan te passen in

het voordeel van de gemeentes (of die geheel te laten vervallen bij significante overschrijdingen van de

referentierichtwaardes). Dit betekent uiteraard een grotere bijdrage vanuit het Vlaams Gewest. De

budgetten dienen hiervoor op de begroting voorzien te worden.

In het verleden is hierover reeds nagedacht. Enkele jaren geleden werd voorgesteld om de maximum

grens van 80 dB(A) te verlagen naar 75 dB(A). In deze studie zal een kosten-batenanalyse gebeuren van

deze en andere drempelwaarden en geluidsreducerende maatregelen.

De invoering van de “gedifferentieerde referentiewaarden” kunnen eventueel worden aangegrepen om de

verdeelsleutel hierop af te stemmen.

Ook voor spoorverkeer, zou een gelijkaardig convenant kunnen opgesteld worden voor de sanering van

bestaande spoorlijnen. Er zijn dan wel drie partners: Vlaams Gewest, Infrabel en de gemeente.
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2.2.2 Wegverkeer: Gebruik stille banden

2.2.2.1. Situering huidig juridisch kader/wettelijke bepalingen

Bandenrichtlijn 2001/43/EU

De bandenrichtlijn regelt onder meer de normen voor rolgeluidemissie, zijnde:

breedte van de band ≤ 145 > 145 en ≤ 165 > 165 en ≤ 185 > 185 en ≤ 225 > 225

limiet rolgeluidemissie 71 dB(A) 72 dB(A) 73 dB(A) 74 dB(A) 75 dB(A)

Tabel 2.2.1

Deze wetgeving betreft nieuwe auto’s en is tussen 2003 en 2005 van kracht gegaan.

Maar deze EU-regelgeving is naar huidige maatstaven niet erg scherp. Veel banden voldoen er

ruimschoots aan. Zie hiervoor onderstaande grafiek. Deze geeft een beeld van de verdeling van het type

banden ten opzichte van de limietwaarde op basis van en steekproef in het kader van onderzoek

uitgevoerd in het InnovatieProgramma Geluid (IPG) in Nederland.

Figuur 2.2.1

Recent (25 november 2009) is de EU-regelgeving (Verordening 661/2009) met betrekking tot de normen

voor rolgeluidemissie aangescherpt. Mede ter voorkoming van een mogelijk ongunstige 'uitruil' van

eigenschappen worden dan tevens normen voor natte grip (de grip op een nat wegdek) en normen voor de

rolweerstand geïntroduceerd. De normen voor zomerbanden voor personenwagens zien er als volgt uit

(zie tabel).

breedte van de band: ≤ 185 195, 205, 215 225, 235, 245 > 245 en ≤ 275 > 275

limiet rolgeluidemissie 70 dB(A) 71 dB(A) 71 dB(A) 72 dB(A) 74 dB(A)

Tabel 2.2.2

Deze worden vanaf 2012 gradueel van toepassing.



Ref. LNE/LHRMG/OL200600061

D1283r03-20100615.doc 73/201

Bandenlabel

Deze richtlijn voorziet aanvullend in een bandenlabel, gepland in 2012. Dit label combineert drie criteria,

namelijk remprestaties, rolweerstand en band/weg geluid. Vanaf oktober 2012 moeten alle in Europa

verkochte reservebanden en banden voor nieuwe voertuigen voorzien worden van een standaardlabel. Dit

label heeft dan een concrete specificatie in zeven klassen voor rolweerstand (in kg per 1 000 kg

wielbelasting) en voor remprestatie. Tevens omvat het een nauwkeurige opgave van het bij het gebruikt

veroorzaakte geluidsniveau (in dB(A)). Zie onderstaande figuur.

Figuur 2.2.2
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2.2.2.2. Mogelijke juridische verankering in de toekomst?

Voor de mogelijke stimulering van het gebruik van stille banden zijn door de opdrachtgever reeds enkele

te onderzoeken pistes geopperd. Deze worden hieronder toegelicht.

Via ecoscore

Wat is de ecoscore?

De Ecoscore van een voertuig is een milieuscore voor voertuigen en geeft een indicatie van de globale

milieuvriendelijkheid van een voertuig. Hiervoor worden verschillende schadeeffecten in rekening

gebracht: broeikaseffect, luchtkwaliteit (gezondheidseffecten & effecten op ecosystemen) en

geluidshinder. De toegepaste milieuevaluatie laat toe deze verschillende effecten te combineren in één

enkele indicator. De werkwijze die hiervoor gehanteerd wordt, is deze van een well-to-wheel benadering.

Hierbij worden zowel emissies in rekening gebracht die gepaard gaan met het rijden van het voertuig, als

met de productie en distributie van de brandstof (benzine, diesel, LPG, elektriciteit, …). Deze werkwijze

biedt het voordeel dat voertuigen met verschillende technologieën en verschillende brandstoffen op een

zelfde basis met elkaar vergeleken kunnen worden.

Hoe hoger, hoe beter

Van elk voertuig op de Belgische markt is de ecoscore berekend: een getal tussen 0 en 100. Hoe hoger de

ecoscore, hoe milieuvriendelijker het voertuig.

Op www.ecoscore.be vind je die ecoscores, niet alleen voor personenwagens, maar ook voor

motorfietsen, bestelwagens, enzovoort tot zware vrachtwagens toe. Naast alle nieuwe modellen op de

Belgische markt, hebben ook oudere modellen een ecoscore gekregen.

Mogelijkheden:

 Bij de aankoop van nieuwe voertuigen voor het wagenpark van de overheid wordt onder meer

gebruik gemaakt van de ecoscore (Vlaams Gewest, Brussels Gewest, …). De overheid heeft een

voorbeeldfunctie, dit is een belangrijk signaal naar de burger.

 Het belang van de ecoscore kan ondersteund worden via een fiscale stimulus.

Beperkingen:

 Momenteel bestaat de ecoscore enkel voor personenvoertuigen.

 Het aspect geluid heeft slechts een klein aandeel in de ecoscore (10%).

 De ecoscore wordt momenteel enkel op niveau van de overheid gebruikt (particulieren kunnen bij

aankoop van een voertuig nagaan wat de ecoscore is, maar zullen hun aankoopkeuze er niet door

laten bepalen.

 Bij de toekenning van de score wordt voor geluid enkel rekening gehouden met het motorgeluid en

niet met het criterium stille banden. Om stille banden als criterium op te nemen in de score zullen

homologatietesten door DIV (dienst inschrijvingen voertuigen) moeten gebeuren voor alle mogelijke

banden.

 Wat bij de vervanging van de banden? Zal de particulier uit eigen beweging kiezen voor stille

banden? Er zal een soort opvolgingsysteem voorzien moeten worden.
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Opname in bestek bij aankoop en bij vervanging banden

Zolang er in de ecoscore geen rekening gehouden wordt met het aspect ‘stille banden’ kan de overheid dit

als bijkomende evaluatiecriterium opnemen bij de aankoop van nieuwe wagens in het eigen wagenpark.

Daarnaast kunnen de verschillende overheidsdiensten, voor de vervanging van de banden, opteren voor de

keuze van stille banden. Stille banden kunnen tevens als een evaluatiecriterium in het bestek van de

openbare aanbesteding.

Nederland: haalbaarheidsstudie stimulering stille banden

In Nederland is in opdracht van het ministerie van VROM (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en

Milieubeheer) een haalbaarheidstudie stimulering stille banden uitgevoerd in 2002-2003.

De belangrijkste bevindingen van de studie worden kort toegelicht:

Huidig draagvlak

Zowel verkopers als kopers hebben er niets tegen, maar liggen er niet wakker van. Dit omdat:

 in Nederland het aspect geluid een lage prioriteit krijgt,

 de opvatting bestaat dat Nederland vooruitlopend op de Europese regelgeving geen eigen

vooruitstrevender beleid moet voeren.

Er wordt gewezen op het belang van:

 communicatie en sensibilisering door de overheid (keurmerk of label),

 een betrouwbare overheid,

 belang van het type regeling (wijze van uitvoering): belangrijk is de stimulerende werking, maar met

eenvoudige administratie.

Welke stimuleringsregeling?

Wat niet?

Heffing op niet-stille banden, omdat meeste banden voldoen aan EU-richtlijn.

Wat wel?

 Premie voor koper (cfr. Koelkast A-label, spaarlampen, douchekop, …).

Financiële impact administratie?

Toelaatbare of ontoelaatbare marktbeïnvloeding?

 Premie voor verkoper

wettelijk toelaatbaar?

 Convenant en label/keurmerk

Overheid kan afspraken aken met transportsector, leasingmaatschappijen, …
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2009: stand van zaken in Nederland

Uit bovenstaande studie en het IPG (innovatieprogramma geluid) zijn er enkel voorlichtingsinitiatieven

gevloeid, om het brede publiek voor te lichten en te sensibiliseren omtrent het thema, zoals

www.kiesdenieuweband.nl en www.innovatieprogrammageluid.nl.

Verder heeft Nederland getracht om een convenant af te sluiten met lease-maatschappijen, waarbij deze er

zich toe engageren een bepaald aandeel stille banden op voertuigen aan te brengen. Dit is echter niet

gelukt. Fabrikanten van banden verwijzen ondermeer naar het hoge aantal verschillende labels en

daarmee samenhangende tests, en pleiten voor een Europees uniforme aanpak. Deze uniforme aanpak

werd ondertussen vormgegeven in de “bandenlabelrichtlijn” (zie hoger).

Zie onderstaande figuur voor een aantal verschillende keurmerken die in een aantal landen bestaan.

De Nederlandse overheid heeft ook richtlijnen betreffende ‘duurzaam aankopen’, waarin de keuze van

stille banden voorzien wordt voor het wagenpark.

Finaal is gekozen voor een grote sensibiliseringscampagne (sinds begin 2009). Op basis hiervan is een

2 dB(A) geluidsreductie opgenomen in de Nederlandse actieplannen.

Mogelijke maatregel via stimulering bij aankoop

Korting of premie voor koper bij de aankoop van stille banden (cfr. koelkast A-label, spaarlampen,

douchekop, …). Een dergelijke korting bedraagt doorgaans ca. 10% van de aankoopprijs. Voor een band

is dit ca. 5 tot 15 €. Banden worden meestal per set van twee aangekocht. Het premiebedrag zal dan

tussen de 10 à 30 € bedragen.

Een studie betreffende stille banden in Nederland heeft echter aangewezen dat een dergelijk bedrag

meestal onvoldoende is om een significante impact te hebben. Daarenboven is de administratieve kost bij

het uitbetalen van de premie hoger dan het voordeel dat aan de burger wordt gegeven.

Spaarlampenactie

Zoals reeds hoger vermeld wordt de vergelijking gemaakt met de actie rond de spaarlampen. Deze actie

was echter niet geheel succesvol.

In de eerste fase (2004 - 2005) werden bijna 1,7 miljoen spaarlampen bedeeld onder de bevolking.

Onderzoek wees uit dat in meer dan de helft van de gevallen deze spaarlampen niet of verkeerd werden

gebruik. De eerste fase heeft ca. 10 miljoen € gekost.

Een tweede fase van de spaarlampenactie (2006 - 2007) volgde hierop, om tegemoet te komen aan de

tekortkomingen van de eerste fase. Na afloop van deze tweede fase bleek dat 3 325 779 bonnen werden

bedeeld. Hiervan werden 994 438 bonnen omgeruild. De respons (30%) lag lager dan ingeschat. De

kosten van de 2de fase worden geraamd op 6,7 miljoen €.

Als conclusie is echter gesteld dat zo’n actie duur blijft in vergelijking met andere huishoudelijke

premies. De bonnen hebben wel bijgedragen tot de bewustwording.
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Conclusie

Op basis van bovenstaande ervaringen, stelt het projectteam voor, om gelijkaardig aan Nederland, te

investeren in een sensibiliseringscampagne.

Het gebruikte budget in Nederland voor deze campagne is 3 000 000 €; de verwachte geluidsreductie is

2 dB(A), wat nogal optimistisch is. Het budget werd gespendeerd over twee jaar. Daarna is er een nazorg

voorzien (bovenop dit budget). Deze nazorg is opgenomen in een globaal pakket “het Nieuwe Rijden”.

Voor Vlaanderen moet daarom gedacht worden aan een budget van 2 000 000 € (over twee jaar) en wordt

voorgesteld een verbetering van 1,5 dB(A) mee te nemen in de betreffende maatregelpakketten.
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2.2.3 Mobiliteit – Wegverkeer - Eurovignet

2.2.3.1. Situering huidig juridisch kader/wettelijke bepalingen

Actueel is er een Eurovignet van toepassing voor vrachtverkeer. Dit is een vaste jaarlijkse prijs voor het

gebruik van de autosnelwegen. De inkomsten worden met een verdeelsleutel onder de deelnemende

landen verdeeld.

.De actueel toegepaste richtlijn is bij Richtlijn 2006/38/EG van 17 mei 2006 gewijzigd, waarbij een nieuw

communautair kader voor de tarifering van het gebruik van de weginfrastructuur werd vastgesteld. Dit

maakt het mogelijk om het wegverkeer efficiënter te organiseren en de goede werking van de interne

markt te garanderen. De richtlijn voorziet in regels voor de lidstaten wanneer deze tolgelden of

gebruiksrechten heffen voor het gebruik van wegen, inclusief de wegen van het Trans-Europese net en de

wegen in bergachtige gebieden.

2.2.3.2. Juridische verankering in de toekomst

Via een herziening van de Eurovignetrichtlijn zullen standaarden worden voorgeschreven waaraan

systemen voor kilometerheffing moeten voldoen. Centraal element daarbij is dat de heffing in verhouding

moet staan tot de veroorzaakte “externe kosten”. Ook de veroorzaakte lawaaihinder kan daarbij in de

heffing worden doorgerekend. Bovendien zal de opbrengst van deze heffing moeten worden aangewend

om de negatieve effecten van het vrachtverkeer te milderen. De Eurovignetrichtlijn vermeldt in dat

opzicht bijvoorbeeld dat de opbrengsten kunnen worden geïnvesteerd in de maatregelen opgenomen in de

actieplannen ter uitvoering van de Europese richtlijn Omgevingslawaai (2002/49/EG). Het voorbehouden

van de gegenereerde budgetten in maatregelen die de milieuimpact moeten terugdringen, is een logisch

gevolg van het principe dat “de vervuiler betaalt”: wát de vervuiler betaalt, wordt gebruikt om de

gevolgen van die vervuiling te milderen.

De uitbouw van een systeem van rekeningrijden waarbij de opbrengsten worden geïnvesteerd in

milderende maatregelen, zou de nodige budgetten kunnen genereren die noodzakelijk zijn in de strijd

tegen de geluidshinder.

2.2.3.3. Vlaanderen

In het Vlaams Regeerakkoord 2009-2014 werd het engagement aangegaan om een kilometerheffing voor

vrachtvervoer in te voeren in 2013, gebaseerd op deze richtlijn, en dit:

 in overleg met de andere Gewesten;

 met een oog op de evolutie in Nederland.

De opbrengsten moeten ten goede komen aan Vlaanderen dat vanaf 1 januari 2011 de inning van de

verkeersbelasting in eigen beheer zal nemen. Wat er precies met de inkomsten zal gebeuren ligt

momenteel nog niet vast. De grootte van de heffing, en het feit of er al dan niet een “akoestische

parameter” zal gebruikt worden, zijn nog niet bepaald.
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2.2.3.4. Toepasbaarheid en impact voor strategische geluidsplannen

De directe impact op de strategische geluidskaarten kan nog niet gekwantificeerd worden maar zal, naar

analogie met buitenlandse proefprojecten, toch eerder beperkt zijn.

De indirecte impact kan belangrijk zijn daar er middelen kunnen vrijgemaakt worden voor de versnelde

sanering van zwarte punten (plaatsing van geluidsschermen, nieuwe wegverhardingen). Een raming van

de mogelijke inkomsten lijkt binnen het kader van deze studie moeilijk daar het plaatsen van

geluidsschermen zeker niet de enige en zelfs een minder belangrijke milderende maatregel zal zijn die

met deze inkomsten kan en zal gerealiseerd worden. (Andere mogelijke maatregelen kunnen zich situeren

op ander milieudomeinen: lucht, fijn stof, ...).

Het zou misschien ook mogelijk zijn om “akoestisch” iets te doen bij de inschrijving van de voertuigen.

Het geven van een korting bij de aankoop van een geluidsarmere auto (of auto’s met geluidsarmere

banden). Er komen hier ook meer mogelijkheden op Vlaams niveau.



Ref. LNE/LHRMG/OL200600061

D1283r03-20100615.doc 80/201

2.2.4 Spoorverkeer

Spoorverkeer stopt niet aan de grenzen van de gewesten en is dus een bron die in alle drie de gewesten

van België optreedt. De meest belangrijke actoren zijn dus de maatschappijen (NMBS Holding,

INFRABEL, NMBS) die in gans België actief zijn. Hetzelfde treinmaterieel wordt er gebruikt en er zijn

overal in België gelijkaardige geluidsproblemen te verwachten.

Om rekening te houden met maatregelen, convenanten en verplichtingen die in andere gewesten reeds

bestaan wordt contact opgenomen met de verantwoordelijke overheden in de twee andere gewesten.

2.2.4.1. Waalse Gewest

De strategische geluidsbelastingskaarten voor spoorverkeer in het Waalse gewest zijn berekend maar nog

niet publiek beschikbaar. Actueel ontbreekt nog de goedkeuring door de verantwoordelijke minister(s).

Als gevolg daarvan is het werk aan actieplannen nog niet opgestart.

Er is actueel geen convenant tussen het gewest en Infrabel/NMBS betreffende maatregelen of

verplichtingen betreffende geluidsbeheer. De actuele situatie is er gelijkaardig aan deze in Vlaanderen:

voor nieuwe situaties wordt via een MER studie milderende maatregelen opgelegd. De contacten met de

verantwoordelijke dienst van “Service Publique de Wallonnie” hebben niet tot verder resultaat geleid.

2.2.4.2. Brussels Hoofdstedelijke Gewest

In Brussel bestaat de “Milieuovereenkomst tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Nationale

Maatschappij van de Belgische Spoorwegen betreffende het geluid en de trillingen afkomstig van de

spoorwegen” met als datum 24/01/2001.

Deze overeenkomst baseert zich op de herbevestiging “dat elke burger het recht heeft op een

menswaardig bestaan. Dat recht omvat met name het recht op een gezonde leefomgeving”. Dit recht, om

van een gezonde geluidsomgeving te kunnen genieten, houdt in “zekere mate rekening […] met een

technisch-economische werkelijkheid. Dat recht moet onder meer gegrond zijn op de wetenschappelijke

bewijzen aangaande de negatieve gevolgen van de geluidsoverlast voor de gezondheid”. Verder is men

overeen gekomen dat “de normerende actie van de overheid, […], mag niet buitensporig zijn, d.w.z. Op

zo een manier dat geen enkel technisch middel het mogelijk maakt de regels in acht te nemen.” Ook wordt

naar de “specifieke kenmerken van het door het spoorverkeer voortgebrachte geluid dat, voor een

equivalent niveau LAeq, niet strikt vergeleken mag worden met het geluid dat door het wegverkeer wordt

voorgebracht.”

De doelstellingen inzake akoestische kwaliteit volgen de aanbevelingen van de WGO, met als beperking:

het Gewest erkent “het idealistische aspect dat die waarden inhouden en streeft er enkel ze op lange

termijn te bereiken.”
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Er zijn dus andere richtwaarden bepaald waarboven initiatieven moeten genomen worden.

Dag (LAeq sp, 07h00-22h00) Nacht (LAeq sp, 22h00-07h00)
Binnen / rust-

of studieruimte
Buiten aan de

gevels
Binnen Buiten aan de

gevels
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]

Na sanering te bereiken doelstellingen 45 65 40 60

Niet te overschrijden waarde 70 65

Dringende interventiedrempel 73 68

Tabel 2.2.3

Met de artikels 5, 6, 7 en 8 bevat het milieuovereenkomst ook preventiemaatregelen op het vlak van

ruimtelijke ordening en preventiemaatregelen inzake spoorwegbeleid, spoorwegbeheer, werven voor

onderhoud en vernieuwing in de nabijheid van woonzones.

Een saneringsplan voor de zwarte punten is voorzien op basis van een klachtenregister met bijkomend

geluidsonderzoek met het doel de hinder te objectiveren. Zwarte punten zijn beschreven als: “bewoonde

of bezette zones waar er ofwel een concentratie van geluidsbronnen is, ofwel een hoog aantal klachten

over geluid.”

In artikel 10 zijn de respectievelijke financiële verbintenissen beschreven. De twee volgende artikels

hebben te maken met het overleg van buurtbewoners. Een evaluatie van de milieuovereenkomst en een

begeleidingscomité zijn voorzien.

Anderzijds bevat deze convenant ook een aantal engagementen voor het Brussels gewest (geen nieuwe

gebouwen op minder dan 50 m van het spoor, een evaluatie- en begeleidingscomité). Deze engagementen

blijken niet altijd te worden uitgevoerd.

Uiteindelijk komt dit convenant overeen met de acties die in Vlaanderen opgelegd worden via de MER

studies. Bij nieuwe spoorontwikkelingen, met inbegrip van het GEN wordt er getracht aan de geluidseisen

te voldoen en de op deze plaatsen voorkomende zwarte punten op te lossen.

2.2.4.3. Federale Overheid

De dienst DGTL (Directie Spoorvervoer van het Directoraat-generaal Vervoer te Land) ziet erop toe dat

de beheersovereenkomsten tussen de voogdijoverheid en de NMBS-Holding, Infrabel en NMBS

gerespecteerd worden. Hierin staat echter weinig over milieuzorg (is een regionale materie).

Eventuele aanpassingen op de bestaande overeenkomsten (geldig tot 31/12/2012), zijn mogelijk via

aanvullingen.
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2.2.5 Ruimtelijke ordening – ruimtelijke planning

2.2.5.1. Huidig juridische kader - Geluid in ruimtelijke ontwikkelingsprocessen

Een ruimtelijk ontwikkelingsproces kan worden opgedeeld in verschillende fases, elk met zijn specifieke

instrumenten: de ontwikkeling van een beleidsmatige visie over een bepaald gebied (o.a.

infrastructuurplannen), de verankering van die visie in stedenbouwkundige voorschriften (o.a. in RUPs

en stedenbouwkundige verordeningen) en de toetsing (en handhaving) van die voorschriften bij de

aanvraag van een vergunning (bouwvergunning, verkavelingsvergunning). De volgende figuur,

overgenomen uit de studie “Mogelijkheden integratie lokale luchtverontreiniging door verkeer in

ruimtelijke instrumenten” (Soresma &VITO, 2009) illustreert de samenhang tussen de verschillende fases

en instrumenten:

Figuur 2.2.3

Ten aanzien van de het huidige ontwikkelingsbeleid worden door de leden van de stuurgroep bij de studie

“Onderzoek naar maatregelen omgevingslawaai” echter verschillende problemen gemeld:

 bij de aanduiding van nieuwe woonzones (beleidsmatig in de structuurplannen, juridisch vastgelegd

in de RUP’s) wordt onvoldoende rekening gehouden met de bestaande geluidsbelasting in het gebied,

waardoor nieuwe woonzones worden voorzien in de onmiddellijke nabijheid van bestaande

geluidsbronnen, zonder dat hiervoor milderende maatregelen worden geformuleerd,

 bij het vergunnen van nieuwe woongebouwen in al aangeduide woonzones (bouwvergunning,

verkavelingvergunning) wordt geen rekening gehouden met bestaande geluidsbelasting in het gebied,
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waardoor de akoestische isolatie van de woningen niet is aangepast aan de heersende

geluidsbelasting; ook van andere mogelijkheden, bijvoorbeeld van het opleggen van het voorzien van

een geluidsbuffer in een verkavelingvergunning wordt geen gebruik gemaakt,

 bij de verkoop van een bouwgrond of woning is de nieuwe eigenaar niet op de hoogte van de

heersende geluidsbelasting of de aanwezige isolatie;

 in een aantal gevallen (bijvoorbeeld alleenstaande woningen) zou de akoestische isolatie van

bestaande woningen een efficiëntere maatregel kunnen zijn dan het voorzien van geluidschermen,

maar van deze mogelijkheid wordt momenteel geen gebruik gemaakt.

De verschillende knelpunten worden hieronder uitgebreider besproken, waarbij mogelijke pistes worden

aangegeven om deze knelpunten op te vangen.

Aanduiden nieuwe woonzones

De locatiekeuze van nieuwe woonzones krijgt voornamelijk vorm op twee momenten:

 keuzes op beleidsniveau worden gemaakt via Ruimtelijke Structuurplannen en de eventueel daarin

opgenomen woonbehoeftestudies;

 voor de uitvoering en de juridische verankering van deze keuzes worden RUPs opgesteld.

Plan-MER

Voor een RUP kan worden vastgesteld, moet (sinds eind 2007) worden nagegaan of het plan aanzienlijke

milieueffecten met zich kan meebrengen.

Dit kan ofwel via:

 een plan-MER;

 een verzoek tot raadpleging, wanneer hierin kan worden aangetoond dat geen aanzienlijke

milieueffecten kunnen worden verwacht.

De dienst H&R van LNE heeft in beide procedures een adviserende bevoegdheid.

Het herbestemmen van een zwaar geluidsbelast gebied tot woongebied kan als een “aanzienlijk

milieueffect” worden beoordeeld, aangezien die herbestemming aanleiding geeft tot een verhoging van

het aantal potentieel gehinderden door geluid (namelijk de toekomstige bewoners van het woongebied).

Deze interpretatie wordt ook gevolgd door de dienst MER en de dienst BGP.

In principe kunnen vanuit deze procedures dus milderende maatregelen worden gesuggereerd ten aanzien

van de ontwikkeling van nieuwe woonzones in zwaar geluidsbelast gebied, of kan in het uiterste geval die

ontwikkeling worden ontraden. Aanbevelingen die uit een plan-MER-procedure komen, hebben evenwel

geen bindende waarde. Wel dient in het RUP een overzicht te worden opgenomen van de conclusies van

het plan-MER (Codex, art 2.2.2, §1, 6°) en dient in de toelichtingsnota te worden samengevat hoe in het

definitieve plan rekening werd gehouden met de elementen uit het plan-MER.



Ref. LNE/LHRMG/OL200600061

D1283r03-20100615.doc 84/201

Knelpunten

a. Ontbreken van een gestandaardiseerd kader

Momenteel bestaat er echter geen formeel, gestandaardiseerd toetsingskader op basis waarvan de

omzetting in woongebied kan worden geadviseerd. Ook bestaat er geen eenvormigheid over de

manier waarop de in het MER gesuggereerde milderende maatregelen worden doorvertaald in het

RUP.

Hierdoor is het moeilijk lijn te krijgen in het opleggen van milderende maatregelen of het afwijken

van een voorgenomen inplanting van woonzones in geluidsbelast gebied via plan-MER’s.

Bij gebrek aan vastgesteld toetsingskader om de ernst van een bestaande geluidsbelasting in nieuwe

woongebieden mee in te schatten, is de manier waarop met geluidsbelasting wordt omgegaan

verschillend van dossier tot dossier.

b. Onduidelijkheid over doorvertalen gesuggereerde milderende maatregelen

In een plan-MER kan dus, wanneer woonontwikkelingen in geluidsbelast gebied worden gesitueerd,

hierbij voorbehoud worden aangetekend. Er bestaan echter geen duidelijke richtlijnen over de manier

waarop dit voorbehoud wordt omgezet in ruimtelijke beslissingen.

c. Plan-MER is een (te) laat stadium

Het moment waarop een RUP en het begeleidende plan-MER wordt opgesteld, is in een vrij laat

stadium in het planningsproces. Dit kan het moeilijk maken om nog grote veranderingen aan te

brengen in ruimtelijke plannen en is geen efficiënte manier van werken. Al in een veel vroeger

stadium, idealiter al op het moment dat het beleid vorm krijgt in woonbehoeftestudies en ruimtelijke

structuurplannen, zou al rekening kunnen worden gehouden met de heersende geluidsbelasting.

Aangezien op dat moment echter nog geen milieueffectrapportage nodig is, vereist dat een

sensibilisering van de ruimtelijke planner, waarbij deze een helder toetsingskader krijgt aangereikt

om de afweging op te baseren. Het vastleggen en bekendmaken van het toetsingskader dat gebruikt

zal worden om in een later stadium het plan-MER te adviseren, kan in dat opzicht sensibiliserend

werken.

Vergunnen van nieuwe woningen in een bestaande woonzone

Momenteel bestaat er nog geen beleid waarmee isolatie wordt opgelegd bij nieuwbouw in een

geluidsbelaste zone.

Er bestaat wel een NBN-norm (NBN S01-400-1) die gevelisolatie voorschrijft in functie van de

gevelbelasting (hoe luider de omgeving, hoe beter isoleren). Deze norm geldt echter enkel als code van

goede praktijk en heeft geen duidelijk juridisch statuut.

Bestaande woonzone, bestaande woning

De bepalingen uit de normen NBN S 01-400:1977 en NBN S 01-401:1987 waren hierop van toepassing.

Maar mede doordat deze normen geen directe wettelijke ondersteuning hadden, betekende dit echter niet

dat er rekening gehouden werd met akoestische maatregelen bij bouwen in geluidsbelaste zones.

Er was en is bovendien momenteel geen informatieverplichting.
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2.2.5.2. Mogelijke aanpak/juridische verankering in de toekomst

Naar aanleiding van voorliggende studie werd op 18 december 2009 een overleg georganiseerd met de

verschillende betrokken partijen (MOW-Algemeen Beleid; MOW-Beleid, Mobiliteit en

verkeersveiligheid; RWO, Stedenbouwkundig Beleid; RWO, Agentschap R-O Vlaanderen;). De discussie

werd gevoerd op basis van de discussienota “Maatregelen weg- en spoorwegverkeerslawaai - RO en

stedenbouw” opgesteld door de dienst Hinder en Risicobeheer (bijlage E van het rapport).

Aanduiden nieuwe woonzones

Zoals reeds hoger aangehaald krijgt de locatiekeuze van nieuwe woonzones voornamelijk vorm op twee

momenten:

 keuzes op beleidsniveau worden gemaakt via Ruimtelijke Structuurplannen en de eventueel daarin

opgenomen woonbehoeftestudies;

 voor de uitvoering en de juridische verankering van deze keuzes worden RUP’s opgesteld.

Maar tot nu toe ontbreekt het aan een éénduidig toetsingskader. In de discussienota werd volgend

toetsingskader vooropgesteld:
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Lden-niveau afweging wenselijkheid
weg spoor

welk gevolg aan geven - noodzaak tot
milderende maatregelen

[dB] [dB]

1 < 55 <62 OK geen beperkingen aan herbestemming

2 55-60 62-67 lager dan referentiewaarden voor nieuwe
infrastructuur; dus herbestemming niet a
priori uitgesloten, maar:

 milderende maatregelen (buffering)
wenselijk, zij het niet noodzakelijk;

 voldoende isolatie voorzien is
wenselijk, zij het niet noodzakelijk;

 herbestemming tot woongebied OK;

 mogelijkheden nagaan om effect te
milderen, dit doen als het kan;

 bij bouwaanvraag in dit gebied
minstens suggereren om voldoende
isolatie te voorzien (zie H4).

3 60-65 67-72 hoger dan referentiewaarden voor nieuwe
infrastructuur, dus herbestemming in
principe te vermijden, behalve indien:

 gegarandeerd kan worden dat
voldoende isolatie voorzien wordt in
de toekomstige woningen in dit gebied;

of

 vóór het gebied bebouwd wordt de
geluidsbelasting in het gebied tot
categorie 1 of 2 teruggebracht wordt
door buffers of schermen.

de herbestemming tot woongebied is niet
ideaal; als er andere locaties beschikbaar
zijn verdienen deze wellicht de voorkeur.

Indien toch wordt herbestemd moet
initiatiefnemer:

 bij elke individuele bouwaanvraag in
dit gebied voldoende isolatie opleggen
(zie H4);

ofwel

 milderende maatregelen voorzien om
tot cat. 1 of 2 te komen (over het
algemeen zijn dergelijke milderende
maatregelen haalbaar, indien er
tenminste ruimte is voor schermen of
buffers: eerste analyse haalbaarheid
maken in plan-MER, detailleren in
inrichtingsstudie bij verkaveling - zie
case).

4 65-70 72-77 meer dan 5 dB boven de referentiewaarden
voor nieuwe infrastructuur, dus
herbestemming in principe te vermijden,
behalve indien:

 vóór het gebied bebouwd wordt, met
buffers of schermen de
geluidsbelasting tot categorie 1 of 2 (of
3 – in dat geval nog bijkomend isolatie
opleggen) teruggebracht wordt.

niet wenselijk om dit gebied te
herbestemmen tot woongebied.

Indien toch wordt herbestemd moet
initiatiefnemer:

 milderende maatregelen voorzien om
tot cat. 1, 2 (of 3 – in dat geval nog
bijkomend isolatie opleggen) te
komen; het is mogelijk dat dergelijke
milderende maatregelen haalbaar zijn,
maar dat valt niet in zijn algemeenheid
te zeggen.

5 > 70 > 77 meer dan 10 dB boven de
referentiewaarden voor nieuwe
infrastructuur, dus herbestemming in
principe te vermijden, behalve indien:

 vóór het gebied bebouwd wordt, met
buffers of schermen de
geluidsbelasting tot categorie 1 of 2 (of
3 – in dat geval nog bijkomend isolatie
opleggen) teruggebracht wordt.

niet wenselijk om dit gebied te
herbestemmen tot woongebied.

Indien toch wordt herbestemd moet
initiatiefnemer:

 milderende maatregelen voorzien om
tot cat. 1, 2 (of 3 – in dat geval nog
bijkomend isolatie opleggen) te
komen; dergelijke milderende
maatregelen zijn echter doorgaans niet
aan een realistische kostprijs te
realiseren.

Tabel 2.2.4: voorstel tot toestingskader
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Opmerking: Voor situaties waarin zowel wegverkeerslawaai als spoorwegverkeerslawaai aanwezig is

moet het kader verder verfijnd worden.

Over de manier waarop dit toetsingskader opgelegd kan worden, bestaat in de discussiegroep nog geen

consensus.

In ieder geval kan dit kader:

 door ruimtelijke planners worden gebruikt bij het opstellen en herzien van ruimtelijke

structuurplannen (worden om de 5 jaar herzien) en ruimtelijke uitvoeringsplannen,

 door MER-deskundigen, H&R, ... worden gebruikt om milderende maatregelen op te stellen en te

adviseren n.a.v. MER-procedures,

 ...
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Vergunnen van nieuwe woningen in een bestaande woonzone

In voorgaand tussentijds rapport werd door de opdrachtnemer van de studie voorgesteld om bij

nieuwbouw een akoestische toets op te leggen waarin wordt aangetoond dat de NBN-norm S-01-400

wordt nageleefd, en dit voor alle nieuwe woningen en (naar analogie met de EPB-regelgeving) via de

eigen milieuregelgeving.

“Voor het opleggen van gevelisolatie gaat de voorkeur van de opdrachthouder uit naar een aparte

regelgeving, naar analogie met de EPB-regelgeving en dit voor alle woningen (geen beperking tot

geluidsbelaste zones alleen). Concreet komt het er op neer dat de nieuwe akoestische norm wordt

omgezet in wetgeving.”

Door de opdrachtgevers (dienst H&R) wordt dit echter niet als een ideale maatregel gezien, omdat:

 het dimensioneren van de isolatie i.f.v. de heersende gevelbelasting (zoals wordt opgelegd in de

NBN-norm) veronderstelt dat die gevelbelasting gekend is. Enkel voor de zones waarvoor

geluidsbelastingskaarten zijn opgesteld is de gevelbelasting gekend.

 het niet duidelijk is hoe deze “akoestische toetsen” door de overheid kunnen worden gecontroleerd.

Een vergelijkbare procedure als deze die werd opgelegd in de EPB-regelgeving is slechts mogelijk

indien:

o er een gestandaardiseerde manier is om het effect van de voorgestelde isolatie eenvoudig na te

rekenen (cfr. EPB-bestand bij EPB-aangifte). Momenteel bestaat er nog geen dergelijke methode

voor de akoestische isolatie.

o de administratie voor deze taak veel bijkomende middelen krijgt (cfr. VEA).

Het opleggen en handhaven van een algemene isolatieverplichting (conform NBN S01-400 of

gelijkaardig) is omslachtig, terwijl het effect van het opleggen van isolatieeisen volgens dienst H&R

enkel als relevant wordt beschouwd in de geluidsverstoorde gebieden.

Om bovenstaande redenen worden drie manieren overwogen om te voorkomen dat bouwen in

geluidsbelaste (maar al aangeduide) woonzones aanleiding geeft tot bijkomende geluidsgehinderden.

Deze maatregelen hebben een oplopende effectiviteit, maar ook een oplopende kost en een oplopende

impact.
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1. Sensibilisering van de bouwer

Hierbij worden bouwers vrijblijvend geïnformeerd over de geluidsbelasting op het bouwperceel en de

meerwaarde van goede akoestische isolatie. Dit kan op verschillende momenten. Bij aankoop grond, bij

contacteren architect, bij aanvragen stedenbouwkundig uittreksel, bij indienen bouwaanvraag, ...

Sensibilisering kan dus via verschillende kanalen: rechtstreeks, via de architecten, de notarissen, de

immokantoren, de lokale overheden, ...

 Voordelen:

 weinig bijkomende administratie voor de overheid;

 geen bijkomende regels voor bouwer, gaat uit van eigen verantwoordelijkheid.

 Nadelen:

 is volledig vrijblijvend, dus werkt enkel als bouwer voldoende aan eigen comfort denkt;

 bij zeer hoge geluidsniveaus komt misschien niet enkel het individueel comfort (hinder) maar ook de

volksgezondheid (stresseffecten) in het gedrang.;

 vooraleer er te wonen, worden de effecten van geluid soms (te) sterk gerelativeerd;

 een woning zal de bouwer naar alle waarschijnlijkheid “overleven”. de nieuwe bewoners zullen laag

akoestisch comfort moeten aanvaarden; waardoor kostbare woonzone niet optimaal gebruikt wordt,

meer nog: weinig duurzaam beheerd wordt.

 Conclusie: aantrekkelijke optie zolang de geluidsniveaus niet te hoog zijn.
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2. Isolatieverplichting

Onder het opleggen van een isolatieverplichting wordt verstaan dat bij nieuwbouw isolatie moet worden

voorzien die gedimensioneerd is in functie van de gevelbelasting: hoe hoger de gevelbelasting, hoe meer

isolatie moet worden voorzien.

De gevelbelasting kan in principe worden afgeleid uit de geluidskaarten, de te voorziene isolatie uit de

NBN-norm. Enkele problemen:

 Niet van alle wegen en spoorwegen zijn er geluidskaarten beschikbaar, momenteel enkel van de

belangrijkste. Vanaf de 2e fase (2012) zullen nog bronnen gedekt worden.

 Geluidskaarten zijn lokaal niet altijd voldoende nauwkeurig, het zijn strategische kaarten. Het is

wenselijk om de mogelijkheid open te laten om een meer gedetailleerde berekening uit te voeren. De

kaarten zijn alleszins nauwkeuriger dan de vuistregels die in de NBN-norm zelf worden gegeven om

de gevelbelasting te bepalen.

 De isolatievoorschriften uit de NBN-norm worden uitgedrukt in functie van andere indicatoren dan

Lden en Lnight. Dit betekent dat de isolatievoorschriften mogelijks herwerkt dienen te worden i.f.v. deze

indicatoren.

Centrale vraag blijft hoe die isolatieverplichting gehandhaafd kan worden. RWO heeft eerder al te kennen

gegeven dat de handhaving van isolatieeisen geen opdracht kan zijn van de stedenbouwkundige

inspecteurs, aangezien:

 deze niet zijn uitgerust om de aanwezige akoestische isolatie ter plaatse te controleren;

 de handhavingmogelijkheden beperkt zijn tot “herstel in oorspronkelijke staat” en boetes i.f.v. de

gerealiseerde meerwaarde (terwijl overtredingen – te weinig isolatie - hier niet leiden tot een

meerwaarde, integendeel eerder een minderwaarde).

Daarom pleiten de opdrachtnemers voor een eigen milieuregelgeving, waarbij evaluatie, controle en

handhaving wordt uitgevoerd door specifiek daartoe gemachtigde ambtenaren, analoog aan EPB-

regelgeving.

De EPB-regelgeving werkt zeer beknopt samengevat als volgt:

 bij bouwaanvraag aanduiden dat EPB-regelgeving van toepassing is;

 bij begin van de werken startverklaring bezorgen aan VEA, zodat eventueel op werf kan worden

gecontroleerd door VEA-inspecteurs;

 na oplevering EPB-aangifte aan VEA bezorgen, waarin o.a. thermische isolatie wordt nagerekend,

zodat men bewijst dat woning “as-built” conform is met de energieprestatie voorzien in

bouwaanvraag.

Akoestische isolatie is echter niet hetzelfde als thermische isolatie. Controle via een gestandaardiseerde

rekenmodule is op korte termijn wellicht niet realistisch; bovendien is veel afhankelijk van een juiste

uitvoering van de plannen. Anderzijds is akoestische isolatie na afwerking van het gebouw eenvoudiger te
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controleren dan thermische isolatie (luidsprekermethode; zie bijvoorbeeld Bijlage C.2 van de NBN-

norm). Het is dus misschien zinvoller om de handhaving niet te concentreren op het moment waarop de

woning wordt gebouwd (cf. VEA-inspectie), maar wel na oplevering.

Het voorstel is dan om een bevoegd persoon, bijvoorbeeld een erkend deskundige geluid

 voor aanvang van de werken een “nota akoestiek” op te laten stellen, waarin de isolatie wordt

gedimensioneerd (eventueel kan de architect dit ook zelf doen),

 na oplevering een geluidsmeting te laten uitvoeren (luidsprekermethode) waarmee wordt aangetoond

dat de gewenste isolatie inderdaad gehaald wordt.

Opmerking: het gebruik moeten maken van een erkend deskundige geluid is een zwaardere

verplichting dan wat EPB voorziet (iedereen met een bepaald diploma kan optreden als

“verslaggever”), dit is een extra reden om geen algemene isolatieverplichting op te leggen.

De vraag is dan nog wat er moet gebeuren indien de vereiste isolatie niet gehaald wordt. In de EPB-

regelgeving is voorzien dat bij het niet naleven van de verplichtingen een boete wordt opgelegd in

verhouding tot de ‘uitgespaarde investering’ (zie http://www.energiesparen.be/epb/controlesenboetes). De

opbrengst van de administratieve boetes van de Energieprestatieregelgeving komt in het Energiefonds

terecht. Dit fonds wordt gebruikt om extra stimulerende initiatieven te nemen om het energieverbruik in

gebouwen te beperken.

 Voordelen:

 de garantie dat de binnenbelasting van nieuwbouwwoningen acceptabel zal zijn is hoger dan bij

vrijblijvende sensibilisering;

 als de informatie over de aanwezige isolatie in een databank wordt geregistreerd, kunnen ook latere

bewoners bij aankoop zich objectief op de hoogte stellen over de binnenbelasting (zie H5);

 geluidsbelast gebied kan zo toch nog benut worden als kwaliteitsvol woongebied.

 Nadelen:

 vereist de uitbouw van een administratie;

 bouwers moeten zich aan meer regels houden;

 extra kosten voor bouwers;

 hierdoor wordt enkel hetgeluidsniveau binnenshuis gegarandeerd, terwijl mensen ook ramen willen

openzetten en buitenshuis (in de tuin) willen vertoeven.

 Conclusie: dit is (enkel) een optie als het toepassingsgebied beperkt wordt tot zwaar belaste gebieden.
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3. Bouwverbod

In de allerzwaarst belaste gebieden is zelfs een isolatieverplichting wellicht geen voldoende optie,

aangezien:

 de isolatie onrealistisch groot gedimensioneerd zou moeten worden;

 zelfs dan nog enkel het binnenniveau gegarandeerd is, terwijl mensen ramen willen openzetten en in

de tuin willen vertoeven.

In die allerzwaarst belaste gebieden zou dan ook een bouwverbod overwogen kunnen worden. Deze

ingrijpende maatregel moet uiteraard altijd worden afgewogen t.o.v. andere maatregelen (bijvoorbeeld

schermen voorzien om toch een redelijke geluidssituatie te bekomen).

 Voordeel:

 Wonen in de allerzwaarst belaste gebieden wordt resoluut vermeden.

 Nadeel:

 Een bouwverbod impliceert dat een bestemmingswijziging moet worden gepland en dat dus

planschade moet worden betaald door de initiatiefnemer van het plan. Gezien de reden voor het

schrappen van een woonzone de aanwezigheid van een gewestweg is, zullen veel lokale overheden

argumenteren dat deze ten laste valt van de gewestelijke overheid.

 Woongebied verdwijnt, dus aftoetsen of er elders nog voldoende ruimte is om woonbehoefte te

kunnen dekken.

 Conclusie: enkel een optie als het toepassingsgebied beperkt blijft tot zeer zwaar belaste gebieden.
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4. Koppeling van maatregelen aan geluidsniveaus

Welke van de drie genoemde opties in een bepaalde zone de voorkeur verdient, is afhankelijk van het

heersende geluidsniveau in die zone (en uiteraard van de ambities die men heeft in het

geluidshinderbeleid).

In ambitieniveau 1 wordt uitgegaan van het principe dat een bestaande woonzone als een bestaande

weg/spoorweg moet worden benaderd en dat dus de referentiewaarde voor bestaande infrastructuur van

toepassing is. Er moet dus voor worden gezorgd dat er geen bijkomende personen worden blootgesteld

aan Lden-niveau hoger dan 70 dB (weg) en 73 dB (spoorweg), of preciezer: indien woningen in deze zones

gebouwd worden, voldoende isolatie wordt afgedwongen om een aanvaardbaar binnenklimaat te

bekomen.

Voor ambitieniveau 1 wordt dan volgende indeling voorgesteld:

Lden-niveau afweging wenselijkheid welke maatregel ?
weg spoor
[dB] [dB]

1 < 55 <62 OK geen extra actie voorzien

2 55-70 62-73 kans op (ernstige) geluidshinder, maar lager
dan referentiewaarde bestaande situaties

sensibilisering

3 > 70 > 73 kans op ernstige geluidshinder; mogelijk
gezondheidseffecten, hoger dan
referentiewaarde bestaande situaties

isolatieverplichting

Tabel 2.2.5

Voor ambitieniveau 2 wordt de isolatieverplichting aangescherpt, en wordt voor de allerhoogste

geluidsblootstelling een bouwverbod opgenomen:

Lden-niveau afweging wenselijkheid welke maatregel ?
weg spoor
[dB] [dB]

1 < 55 <62 OK geen extra actie voorzien

2 55-65 62-70 kans op geluidshinder sensibilisering

3 65-75 70-75 kans op ernstige hinder, mogelijk
gezondheidseffecten

isolatieverplichting

4 > 75 > 75 kans op ernstige gezondheidseffecten, dus
te vermijden

bouwverbod overwegen

Tabel 2.2.6
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Bestaande woonzone, bestaande woning

1. Informatie bij kopen van een woning

Om te vermijden dat geluidsgevoelige personen een woning kopen waarvan de isolatie niet is aangepast

aan het geluidsniveau, is sensibilisering de meest voor de hand liggende optie.

In eerste instantie kan de informatie uit de geluidskaarten worden verspreid via de notarissen, de immo-

kantoren, lokale overheden, ...

In tweede instantie zou, bij de koop van een woning die bij aanbouw was onderworpen aan de onder 4.3.

geschetste isolatieverplichting, ook informatie over de aanwezige (en volgens die verplichting

opgemeten) isolatie kunnen worden meegedeeld.

Mogelijk zullen relatief geluidsgevoelige mensen meer vatbaar zijn voor deze sensibilisering dan minder

geluidsgevoelige personen. Dit effect op de geluidshinder is echter moeilijk te kwantificeren (het aantal

blootgestelde personen wijzigt niet, geluidskaarten bevatten geen informatie over de geluidsgevoeligheid

van de bewoners). Daarom wordt deze maatregel verder niet gesimuleerd.

2. Extra isolatie vergoeden als “saneringsmaatregel”

Het inzetten van isolatie als saneringsmaatregel voor “zwarte punten” zowel voor weg- als voor

spoorverkeer kan aan de orde zijn:

 als maatregelen aan de bron of in de overdracht ontoereikend zijn (overschrijding van de

referentiewaarden blijft bestaan),

 als maatregelen aan de bron of in de overdracht onmogelijk zijn (bijvoorbeeld toegang tot de weg

moet gevrijwaard blijven), of

 als maatregelen aan de bron of in de overdracht toch niet het meest kostenefficiënt zijn (bijvoorbeeld

bij alleenstaande woningen).
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2.2.6 Mogelijkheden voor lokale besturen

Voor een aantal maatregelen is medewerking van de lokale overheid wenselijk of zelfs cruciaal, zoals:

 het toepassen van het voorgestelde toetsingskader bij de opmaak van RUP’s en plan-MER’s;

 aandacht besteden aan het aspect geluid bij het herzien van structuurplannen;

 sensibiliseren over akoestische isolatie bij bouwaanvraag in geluidsbelaste gebieden.

2.2.6.1. Via Module 5 van het Mobiliteitsconvenant

Eén van de mogelijkheden om de betrokkenheid van de lokale overheid te verzekeren is een koppeling

van hun engagement met de mogelijkheden voor financiële tegemoetkoming bij sanering van bestaande

situaties. Momenteel wordt deze geregeld in Module 5 van het Mobiliteitsconvenant, waarbij de

financiële tegemoetkoming afhankelijk is van het geluidsniveau (en pas bij zeer hoge geluidsniveaus

100% bedraagt).).

Dit is reeds voorzien in de huidige versie van module 5. Artikel 3 §3 - dat stilstaat bij de te nemen

stedenbouwkundige maatregelen - vermeldt expliciet: “Minstens vaardigt de lokale overheid een

gemeentelijke stedenbouwkundige verordening uit die geluidsisolerende maatregelen oplegt zowel bij

nieuwbouw als verbouwing van bestaande woningen, gelegen in stroken met een breedte van 250 m aan

weerszijden van de gewestwegen (op haar grondgebied) waar wegverkeerslawaai LAeq ≥ 65 dB(A)

waargenomen wordt.

De stedenbouwkundige verordening schrijft minimaal een geluidsisolerende beglazing en

geluidsgedempte ventilatievoorzieningen van het gebouw voor. De lokale overheid bewaakt de naleving

van bedoelde gemeentelijke stedenbouwkundige verordening.”

De uitvoering van deze passage wordt momenteel niet opgevolgd. Gezien de bezwaren van het

departement RWO m.b.t. het gebruik van stedenbouwkundige verordeningen (zie Bijlage E) is het weinig

waarschijnlijk dat deze passage al tot concrete resultaten heeft geleid (bv. stedenbouwkundige

ambtenaren zijn niet uitgerust om de correcte toepassing van geluidsisolerende beglazing te controleren).

Daarnaast voorziet hetzelfde artikel ook “De lokale overheid treft geen stedenbouwkundige maatregelen

die afbreuk zouden doen aan het doel van deze module of die het wegverkeerslawaai naar andere, nieuw

te ontwikkelen woonlocaties op haar grondgebied kunnen verplaatsen. Met stedenbouwkundige

maatregelen worden bedoeld:(...) het vaststellen van gemeentelijke ruimtelijke plannen; (...)”

Deze passus zou kunnen worden geconcretiseerd door te verwijzen naar het hierboven (2.2.5.2. –

Aanduiden nieuwe woonzones) omschreven kader, dat een aanduiding geeft van de wenselijkheid van

nieuwe woonlocaties. Men zou de gemeente kunnen engageren om dit kader toe te passen bij het

vaststellen van de gemeentelijke ruimtelijke plannen.
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2.2.6.2. Via de samenwerkingsovereenkomst

De Samenwerkingsovereenkomst is een vrijwillige overeenkomst die een gemeente of provincie afsluit

met de Vlaamse Overheid op vlak van milieu. De overeenkomst wordt van kracht op 1 januari van het

jaar waarin de lokale overheid de overeenkomst ondertekent. In ruil voor het uitvoeren van een aantal

acties krijgt de gemeente financiële en inhoudelijke ondersteuning van de Vlaamse Overheid. De

gemeente of provincie kan zelf kiezen welk ambitieniveau ze wenst te behalen: het basis- of het

onderscheidingsniveau. Tenslotte is er ook een projectniveau waarbinnen de gemeente projecten kan

uitvoeren waarvoor subsidies kunnen bekomen die maximaal de helft van de gemaakt kosten bedragen.

Inhoudelijk is de samenwerkingsovereenkomst onder meer opgebouwd volgens verschillende thema’s.

Thema Hinder

Binnen het thema hinder kan de gemeente kan er zich toe verbinden een beleid te voeren dat erop gericht

is om de milieuhinder (geur, geluid, licht, stof, rook en/of roet) die zich voordoet op haar grondgebied te

beheersen en zo mogelijk in te perken.

Hiertoe dient de gemeente aandacht te besteden aan volgende concrete doelstellingen:

 op een gestandaardiseerde manier opvolgen en inventariseren van milieuhinder;

 stimuleren van verantwoord gedrag van haar burgers en bedrijven via doelgerichte

sensibilisatiecampagnes in verband met de beheersing van milieuhinder;

 zelf een verantwoord gedrag aan de dag leggen in verband met de beheersing van milieuhinder voor

activiteiten die de gemeente in eigen beheer organiseert of exploiteert;

 efficiënt en effectief optreden bij vaststelling van milieuhinder;

 voorkomen van milieuhinder door het gebruik van het instrumentarium van de ruimtelijke

ordening.

Als voorbeeld voor een dergelijk project staat vermeld een project die de hinder of het aantal gehinderden

vermindert, door de integratie van milieuhinder in het beleid inzake ruimtelijke ordening. (cfr.

www.lne.be/themas/milieu-en-ruimtelijke-ordening/pdfs/eindrapportstimuleren.pdf).

2.2.6.3. Naar analogie met de Engelse “Planning Policy Guidance” (PPG 24)

Deze ‘Planning Policy Guidance’ (PPG 24) is een soort leidraad of een code van goede praktijk voor

lokale overheden om bij ruimtelijke planning voldoende rekening te houden met het aspect geluid. Zo

worden zowel voor het ontwikkelen van geluidsgevoelige gebieden (creëren van nieuwe woonzones, …),

als voor het inpassen van luidruchtige activiteiten (KMO-zones, recreatie, …) beschouwingen

meegegeven waarmee rekening moet gehouden worden.

Er is momenteel geen kennis of dit document door lokale besturen in het Verenigd koninkrijk gebruikt

wordt of niet.

Het lijkt echter wel nuttig om een dergelijk instrument ter beschikking te stellen van ruimtelijke planners

bij de lokale overheden. Als aanzet hiertoe kan het voorgesteld toetsingskader reeds gecommuniceerd

worden naar de verschillende ruimtelijke planners.
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2.3 AKOESTISCHE EFFICIËNTIE

Aan het einde van deze fase van de studie dienen er globale maatregelpakketten samengesteld te worden.

Om deze maatregelpakketten vanuit akoestisch standpunt efficiënt te maken, is er al een eerste evaluatie

gebeurd naar de akoestische potentie van de individuele maatregelen in de Vlaamse omgeving. Hierbij

wordt er uitgegaan van de gegevens uit strategische geluidkaarten voor weg- en spoorverkeer, zoals deze

opgesteld zijn, volgens de criteria beschreven in de Europese Richtlijn.

2.3.1 Wegverkeer

Geluidskaarten en gevelwaarden zijn beschikbaar buiten agglomeraties voor belangrijke en aanvullende

wegen. Binnen de grote agglomeraties zijn lawaaikaarten en gevelwaarden enkel voor belangrijke wegen

beschikbaar.

Deze kaarten en gevelwaarden zijn goedgekeurd door de Vlaamse Overheid.

Voor de rapportage aan de EU worden enkel kaarten en waarden gebruikt die voor de “belangrijke

wegen” berekend werden. De hiernavolgende evaluatie is dus ook gebeurd op basis van deze kaarten en

gevelwaarden.

Drie mogelijke maatregelen worden hier parametrisch benaderd:

 vermindering aandeel vrachtwagens;

 vermindering van de snelheid;

 vervanging van de wegverharding.

Deze studie is slechts een eerste benadering als hulpmiddel bij het opstellen van maatregelpakketten. In

de derde fase zullen deze akoestische evaluaties nog verder verfijnd en verder uitgewerkt worden.
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2.3.1.1. Basis statistiek

Een benadering van de parametrische akoestische effecten van de individuele maatregelen is gedaan op

basis van de beschikbare gegevens uit het project “Strategische Geluidsbelastingskaarten voor

Wegverkeer”, (ref.1). Uit dit project worden enkel de belangrijke wegen en niet de aanvullende wegen

bestudeerd. De omschrijving “hoofdwegennetwerk geluidskartering fase 1” wordt hieronder gebruikt om

naar deze gegevensbasis te verwijzen.

Wegcategorieën

Voor evaluatie t.o.v. de gedifferentieerde referentiewaardes dient dit wegenbestand opgedeeld in

enerzijds hoofdwegen en primaire wegen en anderzijds secondaire en overige wegen. Bij evaluatie blijkt

70% (van de lengte) hoofdwegen of primaire wegen te zijn (wegen zijn geanalyseerd per rijrichting).

wegcategorieën
Vlaamse Gewest: hoofdwegennet geluidskartering fase 1 (buiten agglomeraties)

categorieën gedef. ref. lengte
# tekst Lden Lnight

code categorie [dB(A)] [dB(A)] [m] [%]

3 hoofdwegen 70 60 1 621 631 45%

4 primaire wegen 1 70 60 357 456 10%

5 primaire wegen 2 70 60 552 053 15%

0 overige wegen 65 55 1 044 098 29%

9 overige wegen 65 55 0 0%

3 575 238 100%

Tabel 2.3.1

Wegbewegingen

Op deze wegen gebeuren 67% percent van alle bewegingen.

Gedurende de nacht grijpen ongeveer 11% van het totaal aantal vervoersbewegingen plaats.

Tabel 2.3.2
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2.3.1.2. Maatregel: beperking van gedeelte zware voertuigen in de verkeersstroom

Vrachtwagens (zware voertuigen) hebben een groot aandeel in de geluidsemissie van wegverkeer.

Beperking of ban van vrachtwagenverkeer is een mogelijke akoestische maatregel.

Uitgaande van de gegevens die gebruikt zijn voor de berekening van de geluidsbelastingskaarten voor de

hoofdverkeerswegen in Vlaanderen wordt het gedeelte zware vrachtwagens in de bekende

verkeersstromen bepaald. Het percentage van vrachtwagens is de basis voor de parametrische

akoestische benadering van het potentieel voor geluidsreductie.

Het akoestisch potentieel voor geluidsreductie kan als volgt gedefinieerd worden:

Tabel 2.3.3

Een reductie van het aantal zware voertuigen gedurende de dag periode is niet realistisch. Alle

beschikbare verkeersstudies gaan uit van een toename van het zwaar verkeer. Uit andere Europese landen

zijn maatregelen met als doel het beperken van geluid door zware voertuigen bekend:

 ban gedurende het weekeinde;

 ban gedurende de nacht.

Het potentieel voor geluidsmindering door beperken, reduceren of stilleggen van vrachtwagens en andere

zware voertuigen zit vooral in de nachtperiode. Het gedeelte zware voertuigen in het totaal verkeer is

hoger gedurende de nacht dan gedurende de dag. Het aantal wegen dat een duidelijke toename van het

percentage van zware voertuigen (tot boven 30%) kent, neemt toe gedurende de nacht. Anderzijds heeft

56% van de totale lengte van hetzelfde netwerk een vrachtwagenbelasting van minder 10% 's nachts.

Gezien het feit dat de geluidsemissie van zware vrachtwagens 10 dB hoger is dan van lichte voertuigen,

zal een reductie van het aantal zware vrachtwagens significant zijn op een kleine helft van de wegen.

Indien men denkt aan een nachtelijke ban op gewestwegen (primaire wegen 2 en overige wegen) kan er

gezien worden dat dit slaat op 35% van het nachtelijke vrachtverkeer.

Tabel 2.3.4
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2.3.1.3. Maatregel: snelheidsvermindering

Uit de onderstaande tabellen wordt duidelijk hoe de mogelijkheden zijn om met hulp van een

vermindering van de snelheid een duidelijke vermindering van de emissieniveaus te bereiken. Let ook op

het niet lineaire verloop van de vermindering van de geluidsemissieniveaus over het snelheidsbereik van

30 km/u tot 120 km/u. Als een geïsoleerde maatregel is vermindering van de snelheid geen significante

maatregel.

snelheid [km/u] lichte voertuigen (Elv) zware voertuigen (Ezv)

30 42,9 51,8

50 46,8 53,6

70 49,3 54,7

90 51,3 55,6

100 52,1 -

120 53,5 -

Tabel 2.3.5 Invloed van snelheid op de geluidsemissie voor SMA-C wegdek (berekening volgens SRM I)
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2.3.1.4. Maatregel: Vervangen van wegdekverhardingen

Wegdekverhardingen hebben een belangrijke invloed op het contactgeluid. Contactgeluid ontstaat door

contact tussen de banden en de verharding. Zowel het spectrum van de geluidsemissie alsook de totale

geluidsreductie voor een verharding kunnen verschillen voor lichte en middelzware/zware voertuigen.

RMW/SRM berekent twee verschillende correctietermen: C-wegdek voor lichte en voor middelzware/

zware voertuigen.

Deze zijn onder andere bepaald in het project “Strategische Geluidsbelastingskaarten voor Wegverkeer

Vlaanderen”, ref. 1. Hieronder is een eerste evaluatie gebeurd op basis van deze gegevens. Voor het

vervolg van de studie zal uitgegaan worden van algemenere waardes uit internationale studies (zie

§2.1.2).

Uit de volgende tabel wordt duidelijk dat meer dan 40% van alle wegen (lengte van de wegen) uitgerust

zijn met de referentieverharding SMA-C (of akoestisch gelijkaardig).

wegdek database correctie statistiek wegverharding bepaling potentieel wegverharding
wegdek 90 km/h lengte lengte potentieel

identificatie naam [dB] [m] [%] [%] [dB]

211 keien 8,0 2 953,7 0,1

205 dwarsgegroefd beton 6,0 148 646,9 3,1

206 langsgegroefd beton 5,5 33 506,6 0,7

3,9 > 5 dB

210 betonstraatstenen 4,5 22 507,3 0,5

208 gebezemd beton 4,5 491 443,4 10,3

207 chemisch uitgewassen beton 3,0 230 333,2 4,8

15,5 >= 3 dB en <= 5 dB

202 AB-2C 2,0 1 060 676,5 22,1

209 gefreesd/afgeslepen beton 2,0 27 765,2 0,6

22,7 < 3 dB

201 DAB - SMA 0,0 1 940 976,2 40,5 40,5 referentiewegdek

203 SMA D -1,0 346 868,7 7,2 17,3 beter dan referentiewegdek

204 ZOA -1,5 483 851,4 10,1

Tabel 2.3.6

De zes meest lawaaierige wegdekverhardingen liggen op ongeveer 20% van de “belangrijke &

aanvullende wegen”.

Daarnaast ligt AB-2C op 22% van het netwerk. Het heeft een verhoogd geluid van ongeveer 2,0 dB.

Slechts 17,3% van de wegen heeft reeds een wegverharding die akoestisch beter is dan de

referentiewegverharding (SMA-C of akoestisch equivalent).

Hieruit kan worden ingeschat dat:

 actueel beleid: het veralgemeend gebruik van SMA nog een zekere verbetering kan geven;

 de ambitieniveaus 1 & 2 (met nog geluidsarmere wegverhardingen zoals tweelaags ZOA, dunne

deklagen, SMA-D, en tweelaags chemisch uitgewassen beton) een significante geluidsreductie

kunnen realiseren.
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Om de ambities van de verschillende maatregelpakketten een eerste keer te evalueren werd een

eenvoudige parametrische studie uitgevoerd. Hierin werd de reductie tengevolge van het nieuwe wegdek

gesommeerd over alle wegsegmenten in elke provincie (gewogen naar lengte). Deze parametrische studie

heeft geleid tot volgende resultaten, die de grootte-orde van de gemiddelde emissiereductie aangeven

(evenwel nog zonder koppeling met het aantal blootgestelden, deze wordt in deel 4 geëvalueerd):

Ambitieniveau 1:

 Provincie en Stad Antwerpen – correctie voor vervangen van wegdekken: -2,2 dB

 Provincie Limburg – correctie voor vervangen van wegdekken: -2,4 dB

 Provincie Oost-Vlaanderen en Stad Gent– correctie voor vervangen van wegdekken: -2,3 dB

 Provincie West-Vlaanderen– correctie voor vervangen van wegdekken: -1,9 dB

 Provincie Vlaams-Brabant– correctie voor vervangen van wegdekken: -3,0 dB

Ambitieniveau 2:

 Provincie en Stad Antwerpen – correctie voor vervangen van wegdekken: -3,8 dB

 Provincie Limburg – correctie voor vervangen van wegdekken: -4,1 dB

 Provincie Oost-Vlaanderen en Stad Gent– correctie voor vervangen van wegdekken: -3,6 dB

 Provincie West-Vlaanderen– correctie voor vervangen van wegdekken: -3,7 dB

 Provincie Vlaams-Brabant– correctie voor vervangen van wegdekken: -4,1 dB
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2.3.2 Spoorverkeer

2.3.2.1. Uitgangspunt

# # kasten

type materieel cat. ri
jt

u
ig

en
/

ee
n
he

id

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

M4 gerenoveerd 2 1 576 576 576 576 576 576 576 576 576 576 576 576 576 576

M5 1 33 33

M5 gerenoveerd 1 97 130 130 130 130 130 130 97 130 130 130 130 130 130

M6 8 1 410 472 492 492 492 492 492 410 472 492 492 492 492 492

I10 of I6of I5 2 1 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167

I11 8 1 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163

AM 00 2 2 81 72 60 48 24 162 144 120 96 48

AM 00 gerenoveerd 2 2 186 186 186 186 186 186 186 372 372 372 372 372 372 372

AM 75 2 4 43 36 29 22 15 8 172 144 116 88 60 32

AM 75 gerenoveerd 2 4 1 8 15 22 29 36 44 4 32 60 88 116 144 176

AM 80 2 3 121 96 71 46 21 363 288 213 138 63

AM 80 gerenoveerd 2 3 18 43 68 93 118 139 139 54 129 204 279 354 417 417

AM 86 3 2 51 51 51 51 51 51 51 102 102 102 102 102 102 102

AM 96 2 3 120 120 120 120 120 120 120 360 360 360 360 360 360 360

AM GEN 3 23 94 184 274 305 69 282 552 822 915

MW41 5 2 96 96 96 96 96 96 96 192 192 192 192 192 192 192

totaal 3227 3271 3336 3525 3747 3969 4062

TSI Conform 540 602 691 904 1174 1444 1537

TSI percentage 17% 18% 21% 26% 31% 36% 38%

TSI Conform

bijna TSI conform

Tabel 2.3.7

2.3.2.2. Aanpak

Informatie betreffende de intensiteiten dag, avond en nacht per type materieel zijn afkomstig uit de

NMBS – databank (voor jaartal 2007). Voor de toepassing in Geonoise V5.41 (SRM II) werd een lijst

door de NMBS opgesteld waarin de relatie van het Belgisch materieel met de categorieën uit de SRM II.

De maatregelen die hierna parametrisch geëvalueerd worden, zijn:

 Upgrade van categorie 2 naar categorie 3 reizigerstrein – Dat betekent dat het materieel dat

voornamelijk uit schijfremmen met toegevoegde blokremmen bestaat vervangen wordt door

elektrisch reizigersmaterieel met uitsluitend schijfremmen.

 Aanpakken van de goederenwagons – Retrofit van de bestaande goederenwagons. Er wordt

aangenomen dat een reductie van de geluidsemissie van 5 à 8 dB mogelijk is.
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De instroom van nieuwe TSI-conforme rijtuigen wordt hier niet gesimuleerd. Daar deze bijkomende

voertuigen zijn, en de bestaande (lawaaierige) rijtuigen blijven, is dit geen geluidsreducerende maatregel

voor de bestaande situatie.

Deze analyse is gebeurd in een aantal testgebieden.

2.3.2.3. Reizigerstreinen

Per testgebied kan het effect van het vervangen van “cat. 2” naar “cat. 3” geëvalueerd. In onderstaande

tabellen wordt het effect op de geluidsemissie weergegeven. Hoofdzakelijk is het effect terug te vinden in

de ‘geluidsbronnen’ op 0 m en 0,5 m, want dit zijn de enige bronlijnen voor dit type treinen.

Een upgrade van “cat. 2” naar “cat. 3” levert volgende geluidsemissie op voor de dagperiode:

Figuur 2.3.1

Uit dergelijke studie volgt dat de emissie voor de ‘bron 0 m’ daalt met ca 6 à 7 dB, terwijl ‘bron 0,5 m’

slechts 1 dB daalt. Dit komt dit overeen met een geluidsreductie van 2 dB(A) op de immissiepunten.



Ref. LNE/LHRMG/OL200600061

D1283r03-20100615.doc 105/201

2.3.2.4. Goederentreinen

Op sommige lijnen zijn er bijna enkel goederentreinen, zoals bijvoorbeeld de lijn Antwerpen – Lier.

Figuur 2.3.2

Dit levert volgende geluidsemissie op voor de nachtperiode:

Figuur 2.3.3

De geluidsemissie voor de goederenlijn naar Visé heeft gelijkaardige emissieniveaus, ook uitsluitend

bepaald door het goederentransport.

Voor de nachtperiode zijn voor de goederenlijnen Antwerpen – Lier – Visé en Antwerpen – Lier –

Wallonië de goederentransporten bepalend. Indien de geluidsemissie met 5 à 8 dB (afhankelijk van de

trafiek op de betreffende spoorlijn) kan dalen, dan is het resultaat op de ontvangstpunten 4 à 7 dB, wat

een zeer grote winst is.
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De goederenlijn Antwerpen – Lier – Visé passeert immers diverse dichtbevolkte gebieden zoals Ekeren,

Berchem, Mortsel, Lier, Berlaar, Heist-op-den-Berg, Aarschot, Zichem, Diest, Schulen, Kermt, Hasselt,

Diepenbeek, Bilzen, Tongeren, Voeren, ...

Ook naar Wallonië, op de lijn via Aarschot passeren er veel goederenverkeer door diverse dichtbevolkte

gebieden zoals Leuven, Wavre, ...
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3 MAATREGELPAKKETTEN

De verschillende weerhouden maatregelen worden in deze fase gebundeld tot twee verschillende

maatregelpakketten.

Verschillende (buitenlandse) studies (ref. 27, 37) hebben namelijk aangetoond dat het combineren van

individueel beperkte maatregelen tot een significant geheel kan leiden.

3.1 UITGANGSPUNT AMBITIENIVEAU

Bij het definiëren van een maatregelenpakket hoort een ambitieniveau.

Binnen het kader van de strategische geluidkaarten is het logisch, de reductie van het aantal

blootgestelden, het aantal blootgestelden (boven de gedifferentieerde referentiewaardes) en het aantal

ernstig gehinderden te berekenen in relatie tot de waardes gecommuniceerd naar de Europese

gemeenschap.

Dit zijn de zogenaamde Lden waardes, berekend voor het scenario van het situeren van alle personen in een

woning aan de meest belaste gevel:

aantal blootgestelden ("meest belaste gevel" scenario)
gebied > 55 >65 >75

spoorverkeer 139 158 52 147 7 132

wegverkeer 681 800 298 200 33 600

Tabel 3.1.1

Dus circa: 11,5% blootgestelden wegverkeer en 1,5% spoorverkeer. (is de situatie “END-rapport (meest

belast)” uit figuur 3.1.1.

Er moet opgemerkt worden dat deze waardes sterk verschillen van de waardes gehanteerd in het MIRA-T

rapport en nogmaals verschillen van de waardes uit het MIRA-S (ref. 49) rapport (zie ook figuur 3, uit ref.

49). Dit komt omdat elk van deze studies vertrekt van een verschillend uitgangspunt en van een

verschillend aantal geluidsbronnen dat in rekening wordt gebracht.

De belangrijkste theoretische verschillen in de berekening van deze kaarten (END-model) en het in

MIRA-S gehanteerde model voor wegverkeer (MIRA-S-model) zijn:

 In het MIRA-S-model worden ook minder intens bereden wegen die opgenomen zijn in het model

van het verkeerscentrum Antwerpen, meegenomen.

 In het END-model wordt de Nederlandse rekenmethode 2 gebruikt, hetgeen vooral een verschil

oplevert voor wat betreft de emissies van de voertuigen die in het MIRA-S-model volgen uit

Harmonoise/Imagine.
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 Het END-model houdt rekening met het reliëf terwijl het MIRA-model dit niet doet. Dit heeft als

belangrijkste gevolg dat de geluidsimmissie in de buurt van snelwegen, die dikwijls op een talud

gelegen zijn, in het END-model hoger ligt.

 Het END-model houdt rekening met afscherming door gebouwen maar beperkt zich tot één reflectie

terwijl in het MIRA-model gebouwen niet meegenomen worden. Hierdoor overschat het MIRA-

model de geluidsimmissie nabij tweede-rij-bebouwing in stedelijk gebied, maar het END-model

onderschat deze lichtjes.

Figuur 3.1.1

Vergelijking van de cumulatieve blootstelling aan wegverkeersgeluid berekend met de

verschillende modellen (Vlaanderen, 2006 en 2007)
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3.1.1 Aantal Blootgestelden Wegverkeer

Het aantal blootgestelden langs de belangrijkste Vlaamse wegen is te vinden in de gegevens voor

rapportage Europese Commissie

aantal blootgestelden (buiten agglomeraties) Lden

klasse 55 – 59 dB 60 – 64 dB 65 – 69 dB 70 – 74 dB > 75 dB

201 328 92 119 83 923 91 099 18 024

aantal blootgestelden (buiten agglomeraties) Lnight

klasse 50 – 54 dB 55 – 59 dB 60 – 64 dB 65 – 69 dB > 70 dB

122 700 82 200 99 400 29 400 1 800

aantal blootgestelden (agglomeraties inbegrepen)

klasse > 55 dB > 65 dB > 75 dB

oppervlakte [km²] 1 158 327 87

geschat aantal mensen 681 800 298 200 33 600

geschat aantal woningen 300 900 137 400 15 000

Tabel 3.1.2

Algemeen is de geluidsbelasting groot: boven de Lden 55 dB meer dan 682 000 personen; meer dan 11%

van de Vlaamse bevolking. Voor mogelijk gehinderden (bijvoorbeeld Lden > 65 dB) kan worden afgeleid

dat 1/3 van het aantal blootgestelden binnen de agglomeraties Antwerpen en Gent woont.
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3.1.2 Aantal Blootgestelden Spoorverkeer

Het aantal blootgestelden langs de belangrijkste Vlaamse spoorwegen is te vinden in de gegevens voor

rapportage Europese Commissie.

aantal blootgestelden (buiten agglomeraties) Lden

klasse 55 – 59 dB 60 – 64 dB 65 – 69 dB 70 – 74 dB > 75 dB

33 349 19 732 16 097 13 420 3 874

aantal blootgestelden (buiten agglomeraties) Lnight

klasse 50 – 54 dB 55 – 59 dB 60 – 64 dB 65 – 69 dB > 70 dB

25 744 17 163 14 966 7 477 1 791

aantal blootgestelden (agglomeraties inbegrepen)

klasse > 55 dB > 65 dB > 75 dB

oppervlakte [km²] 160 50 75

geschat aantal mensen 139 158 52 147 7 152

geschat aantal woningen 60 767 22 897 3 149

Tabel 3.1.3

T.o.v. het wegverkeer is het aantal blootgestelden ongeveer 5x lager. Het aantal betrokken km² is echter

ook ongeveer een factor 5 kleiner.

aantal blootgestelden spoorweglawaai ("meest belaste gevel" scenario)
gebied > 55 >65 >75

Lden buiten agglomeratie 86 472 33 391 3 874

binnen agglomeratie 52 686 18 756 3 258

totaal 139 158 52 147 7 132

Tabel 3.1.4

Hieruit kan worden afgeleid dat 1/3 van de blootgestelden volgens Lden binnen de agglomeraties

Antwerpen en Gent wonen, dit is gelijkaardig aan de cijfers voor wegverkeer.
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3.2 VOORLOPIGE ACTIEPLANNEN

Actueel bestaan er ontwerpen van “Voorlopige Actieplannen” voor zowel Wegverkeer en Spoorverkeer.

Grosso modo beschrijven deze actieplannen de actuele aanpak die enerzijds door NMBS/Infrabel en

anderzijds door het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) gevolgd wordt. Deze worden hieronder kort

beschreven.

De actuele aanpak van het Agentschap Wegen en Verkeer (Vlaamse overheid) bestaat uit:

 het vermijden van nieuwe hinder door infrastructuurmaatregelen (schermen, wegdekverharding,

tunnels) bij nieuwe of te wijzigen wegen volgens MER studie.

 het meten van bestaande weginfrastructuren en het onderzoeken van geluidswerende maatregelen

hiervoor. Binnen de module 5 van het mobiliteitsconvenant tussen de lokale en Vlaamse overheid is

er voor het bouwen van geluidswerende constructies een financiële tegemoetkoming in functie van de

grootte van de hinder.

 het kiezen van het wegdek bij aanleg of heraanleg (vervanging) van lawaaierige wegdekken.

Voor de toekomst wenst het AWV dat er ook zal gekeken worden naar:

 andere maatregelen, zowel op akoestisch vlak (wegverhardingen, gevelisolatie, ...) als op structureel

vlak (ruimtelijke ordening);

 verfijning van de aanpak: prioriteitenlijst van woonzones op basis van het geluidsniveau per woning

en het aantal woningen;

 problematiek van de gewone gewestwegen in Vlaanderen waar het aantal blootgestelden hoger ligt

dan langs de autostrades.

Voor de aanpak/reductie voor spoorweglawaai is er actueel geen wettelijk kader. Daarenboven is de

NMBS-groep een federaal overheidsbedrijf. Er is geen formele overeenkomst (convenant, ...) met de

Vlaamse overheid betreffende lawaaihinder.

De actuele aanpak van de NMBS-groep bestaat uit:

 het vermijden van nieuwe hinder door infrastructurele maatregelen bij spooruitbreiding volgens MER

studie;

 de ingebruikname van stillere voertuigen volgens de Europese emissierichtlijn TSI –Geluid. Het

aantal stille voertuigen op de Belgische sporen zou stijgen van 15% in 2009 tot 40% in 2015.

Bij de toekomstige aanpak stelt de NMBS-groep als prioriteit de reductie van de hinder veroorzaakt door

het goederenvervoer.
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3.3 MIRA-S 2009 (REF. 49)

Dit rapport “Toekomstverkenning MIRA-S 2009 – Wetenschappelijk rapport – thema “Lawaai” – dec.

2009” bevat een interessante scenario studie op zowel de korte termijn als op de lange termijn (2030).

De resultaten van deze studie worden hieronder kort samengevat:

Tabel 3.3.1

Samenvatting van de veronderstelde maatregelen in de verschillende scenario’s
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Globaal kan men evalueren:

 het “referentieniveau” is sterk gelijkaardig aan het actuele beleid, behalve maatregelen betreffende de

ontvanger, waar actueel nog geen maatregelen genomen zijn.

Figuur 3.3.1

Detail van de cumulatieve blootstelling aan wegverkeersgeluid afkomstig van verkeer op wegen

opgenomen in het verkeersmodel voor de drie scenario's (Vlaanderen 2007- 2030)
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Figuur 3.3.2

Detail van de cumulatieve blootstelling aan treinverkeersgeluid voor de drie scenario's:

REF. (referentiescenario), EUR (Europascenario) en VIS (visionair scenario) (Vlaanderen 2007-

2030)

Hieruit blijkt dat met het actuele beleid, de cumulatieve blootstelling over de volgende jaren nog zal

toenemen. Dat een actieplan gelijkaardig aan het actieplan “Europa” noodzakelijk is voor een kleine

reductie; en dat een actieplan gelijkaardig aan het actieplan “visionair” nodig is voor een significante

reductie.
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3.4 VOORGESTELDE MAATREGELPAKKETTEN

Uitgaande van bovenstaande kennis en ook uitgaande van de kennis van de actieplannen van andere

regio’s (ref. 17, 33, 34, 38, 39) en van het “Effnoise” project (ref. 27 en 28), is het nu mogelijk twee in

ambitie verschillende maatregelpakketten te ontwikkelen, daarom ook genoemd: “ambitieniveau 1” en

“ambitieniveau 2”.

Elk maatregelenpakket is opgebouwd uit drie componenten:

 De maatregelen aan de bron: dit zijn alle maatregelen die de emissie van de bron verminderen en

die daardoor leiden tot een globale daling van de blootstelling over heel Vlaanderen. Het zijn deze

maatregelen die in het Vlaamse geluidsmodel (geluidskaarten) zijn doorvertaald en gesimuleerd. Van

deze component kan dus op Vlaamse schaal de totale baat (verminderde blootstelling) worden

gekwantificeerd en vergeleken met de totale baat.

o Voor wegverkeer gaat het om:

o keuze voor wegverhardingen bij heraanleg;

o bronbeleid: stille banden;

o verkeersmaatregelen: snelheidsverlaging en nachtelijke vrachtwagenban.

o Voor spoorverkeer gaat het om:

o bronbeleid: aanpassingen aan reizigers- en goederentreinen.

 De “nazorg”-maatregelen: dit zijn de mogelijke maatregelen die bijkomend op de (overblijvende)

zwarte punten kunnen worden genomen: geluidsschermen, isolatie van bestaande woningen, lokale

versnelde aanleg van stiller wegdek, lokale verkeersmaatregelen. Gezien deze maatregelen rekening

moeten houden met de lokale omstandigheden (zie verder), kunnen deze maatregelen moeilijk in het

Vlaamse geluidsmodel worden doorvertaald. Wel werden enkele eerste-orde inschattingen gemaakt

van de kosten en baten van verschillende oplossingen.

 De “voorzorg”-maatregelen: dit zijn de maatregelen die ervoor moeten zorgen dat de blootstelling

niet toeneemt door de inplanting van nieuwe woningen nabij geluidsbronnen (zonder milderende

maatregelen) of door de onoordeelkundige aanleg van nieuwe infrastructuren.

Deze maatregelenpakketten worden hieronder verder beschreven volgens dit stramien.
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3.4.1 Wegverkeer

3.4.1.1. Maatregelen aan de bron

1. Keuze wegverhardingen bij heraanleg (AN1 + AN2)

Bij wegverkeer is er, in tegenstelling tot spoorverkeer, een aanzienlijke hoeveelheid wegen die regelmatig

hersteld of heraangelegd worden. Dit is sterk afhankelijk van het type wegverharding maar kan variëren

tussen 7 en 30 jaar. AWV doet op dat gebied reeds een inspanning om geluidsarmere wegverhardingen te

kiezen, maar het kan beter.

Een weerhouden maatregel is het kiezen van significant geluidsarmere wegverhardingen. Hiervoor zijn

twee ambitieniveaus gedefinieerd (zie tabel 2.1.3). Deze beslisbomen houden al rekening met een aantal

praktische beperkingen bij de keuze van een nieuw wegdek. De kostprijs van de keuzes in deze

beslisboom zal worden bepaald op basis van informatie beschikbaar bij AWV en op een horizon van 30

jaar (= typische vervangingscyclus voor volledige wegverharding).

2. Stimulering stille banden (AN1 + AN2)

Voor stille banden wordt uitgegaan van een sensibiliseringscampagne naar Nederlands model. De

verwachte winst is 1,5 dB(A). Het benodigde budget is 1 000 000 €/jaar, gedurende twee jaar; daarna best

een soort van nazorg.

3. Snelheidsverlaging secundaire wegen (AN1)

Het akoestische effect van een algemene snelheidsbeperking tot 70 km/u op de secundaire en lokale

wegen zal worden geëvalueerd. Deze beperking heeft op die wegen ook positieve implicaties naar

verkeersleefbaarheid, verkeersveiligheid, .... Het betreft hier in totaal 266 km wegen.

4. Nachtelijk vrachtwagenverbod op lokale, secundaire en primaire-2 wegen (AN2)

Het akoestische effect van een vrachtwagenverbod tijdens de nacht op de lokale, secundaire en primaire-2

wegen zal worden geëvalueerd, in totaal 1 696 km weg. De beperking tot dit type wegen wordt enerzijds

ingegeven door het feit dat deze wegen geen verbindende functie op internationaal niveau hebben, en

anderzijds door het feit dat langs dit type wegen vaak geen maatregelen in de overdrachtsweg

(geluidsschermen) mogelijk zijn.
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3.4.1.2. Nazorgmaatregelen (AN1 + AN2)

Maatregelen aan de bron, zoals de hoger geschetste, zijn het meest kostefficiëntst. Toch zullen deze

maatregelen niet voldoende zijn om lokaal alle knelpunten met een hoog aantal gehinderden op te lossen.

Om de geluidshinder op deze punten op te lossen, zullen in veel gevallen lokale maatregelen nodig zijn:

 geluidsschermen;

 de versnelde aanleg van een stil wegdek op die locatie, vooruitlopend op het ritme van de autonome

heraanleg van de wegen (overlaging);

 isolatie van de al aanwezige woningen;

 lokale verkeersmaatregelen zoals snelheidsbeperking of ingrijpen in verkeersstroom.

Het voorstellen van een concrete, lokale oplossing voor deze punten is niet mogelijk op Vlaamse schaal.

Welke oplossing het meest geschikt is, hangt immers af van de precieze lokale omstandigheden, die niet

altijd uit het model kunnen worden afgeleid (bv. is er wel ruimte voor een scherm?) of die op een

complexe manier samenhangen met andere lokale parameters (bv. ingrijpen in de verkeersstroom kan

effect hebben op onderliggend wegennet).

Deze studie beperkt zich daarom tot het volgende:

 Alle knelpunten worden gerangschikt naar prioriteit, op basis van het in 1.4.3 geschetste

mechanisme “aantal ernstig gehinderden”.

 Er wordt, als eerste-orde-benadering, berekend wat de kostprijs zou zijn van de isolatie of in

voorkomend geval onteigening van alle woningen die worden blootgesteld aan geluidsniveaus hoger

dan volgende geluidsniveaus

o ambitieniveau 1: isolatie vanaf Lden: 70 dB(A).

o ambitieniveau 2: isolatie vanaf Lden: 65 dB(A), onteigening vanaf Lden: 75 dB(A))

De kostprijs van isolatie wordt geschat op 10 000 € per woning (voor een reductie van 5 dB) tot

20 000 € per woning (voor een reductie 10 dB) (zie verder voor details).

De kostprijs van een onteigening wordt geschat op 180 000 € (gemiddelde prijs woning of

appartement in 2009, volgens FOD Statistiek).

 Daarnaast werd een analyse uitgevoerd van de kostprijs van het versneld overlagen (dus sneller dan

het normale vervangingsritme) van de meest lawaaierige betonverhardingen.

 Tot slot werd door de dienst Hinder en Risicobeheer van LNE ook een eerste analyse uitgevoerd van

de kostprijs en het effect van twee mogelijke aanpassingen aan Module 5 van het

Mobiliteitsconvenant (plaatsing geluidsschermen) (zie bijlage H). Deze inschatting werd niet

uitgevoerd op basis van de geluidskaarrten, maar wel op basis van de inventaris van AWV, die meer

concrete informatie bevat over de lokale omstandigheden.
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3.4.1.3. Voorzorgmaatregelen

1. Nieuwe woonontwikkelingen (AN1 + AN2)

Bij nieuwe woonontwikkelingen bestaat er actueel geen wetgeving om het bouwen in geluidsbelaste

omgevingen te vermijden of minstens een voldoende isolatie op te leggen. Daarom werd, na een ronde

tafel met de verschillende actoren, door de dienst Hinder en Risicobeheer een voorstel uitgewerkt, waarin

twee maatregelen werden beschreven (zie §2.2.5 voor verdere duiding bij deze maatregelen):

1. Een voorstel voor een toetsingskader voor ruimtelijke planning om te voorkomen dat nieuwe

woonzones worden ingekleurd in geluidsbelaste omgevingen zonder aangepaste milderende maatregelen

(tabel 2.2.4). Deze maatregel zal worden geanalyseerd op basis van een vergelijking van de

geluidscontouren met de huidige woonuitbreidingsgebieden.

2. Een voorstel voor een toetsingskader bij de bouw/vergunning van nieuwe woningen om te

voorkomen dat geluidsbelaste (al aangeduide) woonzones worden bebouwd zonder aangepaste

milderende maatregelen (tabel 2.2.5 en 2.2.6). Bij de analyse van deze maatregel zal worden uitgegaan

van de volgende gegevens:

 een verbetering van 5 dB door middel van verbeterd akoestisch glas (DAtr: 35 dB) en akoestische

ventilatieroosters voor een budget van 10 000 €/woning;

 een verbetering van 10 dB door middel van hoogwaardig gelaagd akoestisch glas en dubbel

ventilatiesysteem (DAtr: 40 dB) voor een budget van 20 000 €/woning. (ref. 59, 60)

 planschade wordt begroot op basis van 120 000 € per niet-gebouwde woning. De actuele prijs voor

bouwgrond in Vlaanderen (2009, dienst FOD Statistiek) is 160 €/m2. Als men aanneemt dat de

gemiddelde waarde van onbebouwbare terreinen kan geschat worden op 10 €/m2, dan is het verschil

150 €/m2. Voor een gemiddelde perceelsgrootte van 8 are, is dit 120 000 €/kavel.

2. Nieuwe infrastructuur (geen simulatie)

Bij de aanleg van nieuwe wegen of spoorwegen wordt via de MER procedure nu al een voorafgaandelijke

akoestische studie uitgevoerd en bij het overschrijden van referentiewaarden worden milderende

maatregelen voorgeschreven die als voorwaarde in de bouwvergunning worden opgenomen.

Bij wegverkeer wordt conformiteit gezocht door een geheel van maatregelen zoals wegverhardingen,

schermen, en maximale snelheid. Als er uitgegaan wordt van het nieuwe (gedifferentieerde)

referentiekader, dan:

 komen er langs hoofd- en primaire wegen geen nieuwe blootgestelden boven de Lden: 60 dB(A);

 komen er langs secundaire en lokale wegen bij voorkeur geen nieuwe blootgestelden boven de Lden:

55 dB(A).

Gezien dit enkel de voortzetting van bestaand beleid betreft, worden hiervoor geen bijkomende kosten in

rekening gebracht. De akoestische evaluatie beperkt zich tot de vaststelling dat de blootstellingscijfers

niet meer zullen stijgen als gevolg van nieuwe infrastructuur.



Ref. LNE/LHRMG/OL200600061

D1283r03-20100615.doc 119/201

3.4.2 Spoorverkeer

3.4.2.1. Maatregelen aan de bron

1. Reizigersmaterieel (AN1+AN2)

Het bestaande, niet-TSI-conforme, reizigersmateriaal blijft nog enkele decennia in gebruik. Door het

gebruik van gietijzeren blokremmen (al dan niet naast schijfremmen) blijft het rolgeluid van deze treinen

relatief hoog. Naar Zwitsers of Nederlands voorbeeld zou dit materieel akoestisch aangepast kunnen

worden, bijvoorbeeld door het vervangen van de gietijzeren blokrem door een kunststofblokrem of een

andere aanpassing.

Deze maatregel wordt gesimuleerd door in het model alle “categorie 2”-rijtuigen (reizigersmaterieel met

schijfremmen en toegevoegde blokremmen) te vervangen door “categorie 3”-rijtuigen (uitsluitend

schijfgeremd reizigersmaterieel), die immers akoestisch equivalent zijn met een omgebouwd categorie2-

rijtuig.

Voor de berekening van de kostprijs wordt uitgegaan van een bedrag van 5 000 € per omgebouwde kast.

Het niveau van de kostprijsberekening is België, niet Vlaanderen.

2. Goederenmaterieel (AN1+AN2)

Voor goederenwagons is een gelijkaardige aanpassing van de remmen (retrofit) een akoestisch

performante maatregel.

De emissiereductie van een omgebouwde goederenwagon wordt geraamd op 6 dB(A).

Voor de berekening van de kostprijs wordt uitgegaan van een bedrag van 5 000 à 10 000 € per

omgebouwde wagon. Goederenwagons rijden doorheen heel Europa en zijn eigendom van verschillende

eigenaars (binnenland/ buitenland; privé/NMBS holding). Het budget werd daarom berekend op het

aantal in België geïmmatriculeerde wagons. Daarnaast is de vraag door wie het budget moet worden

voorzien. We verwijzen hiervoor naar de analyse onder 2.1.4 (Mededeling Europese Commissie). Infrabel

verwacht van de nationale of regionale overheden alvast een financiële compensatie voor de gederfde

inkomsten wanneer wagoneigenaars tot een retrofit zouden worden aangespoord door het voorzien van

een korting op de gebruiksheffing voor geluidsarme wagons. In de komende jaren kunnen hierover

bovendien meer initiatieven worden verwacht van de kant van de EC.

3. Infrastructuur (geen simulatie)

Er werden geen maatregelen op het niveau van de infrastructuur bekeken. De inschatting is dat de

maatregelen aan de bron prioritair zijn. Bovendien intensiveert Infrabel momenteel al haar inspanningen

ten aanzien van de infrastructuur (zie onder 2.1.3).
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3.4.2.2. Nazorgmaatregelen (AN1 + AN2)

Net als voor wegverkeer geldt dat het onmogelijk is om een oplossing voor elk resterend knelpunt voor te

stellen.

Deze studie beperkt zich daarom tot het volgende:

 Er wordt nagegaan waar er zich na het nemen van bovenstaande maatregelen nog overschrijdingen

van de referentiewaarden voordoen. Deze knelpunten worden vergeleken met de plannen van Infrabel

voor aanpassingen aan de infrastructuur, aangezien Infrabel deze aanpassingen aangrijpt voor het

treffen van milderende maatregelen.

 Als eerste-orde-benadering wordt ervan uitgegaan dat alle woningen die worden blootgesteld aan

geluidsniveaus hoger dan bepaalde waarden, worden geïsoleerd of onteigend:

o ambitieniveau 1: isolatie vanaf Lden: 73 dB(A).

o ambitieniveau 2: isolatie vanaf Lden: 70 dB(A), onteigening vanaf Lden: 75 dB(A))

De kostprijs hiervan werd bepaald op basis van de hoger geschetste aannames voor isolatie en

onteigening (zie 3.4.1.3).

3.4.2.3. Voorzorgmaatregelen

1. Nieuwe woonontwikkelingen (AN1 + AN2)

Hiervoor wordt dezelfde methodiek gevolgd als voor wegverkeer.

2. Nieuwe infrastructuur (geen simulatie)

Ook hiervoor gelden dezelfde opmerkingen als voor wegverkeer: ook nieuwe spoorinfrastructuur is

immers MER-plichtig.

Bij spoorwegen wordt hoofdzakelijk conformiteit gezocht door een keuze van geluidsarme treinen,

schermen, geluidsarme spoorapparaten, … Als er uitgegaan wordt van het nieuwe (gedifferentieerde)

referentiekader dan:

 komen er langs de nieuwe spoorwegen geen nieuwe blootgestelden boven de Lden: 67 dB(A).

Gezien dit enkel de voortzetting van bestaand beleid betreft, worden hiervoor geen bijkomende kosten in

rekening gebracht. De akoestische evaluatie beperkt zich tot de vaststelling dat de blootstellingscijfers

niet meer zullen stijgen als gevolg van nieuwe infrastructuur.
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3.4.3 Overzicht maatregelenpakketten

Samengevat geeft dit volgende maatregelenpakketten (tabel 3.4.4):

Onderwerp Ambitieniveau 1 Ambitieniveau 2

Wegverkeer

Bronmaatregelen

Wegverhardingen Toepassing AN1 uit tabel 2.1.3 Toepassing AN2 uit tabel 2.1.3

Verkeersmaatregelen wegverkeer Snelheidsbeperking tot 70 km/h
op secundaire wegen

Nachtelijke ban op vrachtwagens
langs lokale, secundaire en
primaire-2 wegen

Bronbeleid Stille banden – winst 1,5 dB Idem

Nazorgmaatregelen

Lokale zwarte punten Isolatie/onteigening volgens
schema 3.4.1.2

Versnelde aanleg stille
wegdekken (AN1)

Schermen: aanpassing Module 5
(optie AN1)

Isolatie/onteigening volgens
schema 3.4.1.2

Versnelde aanleg stille
wegdekken (AN2)

Schermen: aanpassing Module 5
(optie AN2)

Voorzorgmaatregelen

Inplanting nieuwe woonlocaties Toepassing tabel 2.2.4 Idem

Bouw nieuwe woningen Toepassing tabel 2.2.5 Toepassing tabel 2.2.6

Spoorverkeer

Bronmaatregelen

Bronbeleid Reizigerstreinen cat. 2 naar cat. 3

Retrofit goederentreinen

Idem

Nazorgmaatregelen

Lokale zwarte punten Isolatie/onteigening volgens
schema 3.4.2.2

Isolatie/onteigening volgens
schema 3.4.2.2

Voorzorgmaatregelen

Inplanting nieuwe woonlocaties Toepassing tabel 2.2.4 Idem

Bouw nieuwe woningen Toepassing tabel 2.2.5 Toepassing tabel 2.2.6

Tabel 3.4.1
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4 AKOESTISCHE & FINANCIËLE ANALYSE MAATREGELPAKKETTEN

Bovenstaande maatregelpakketten zullen in de volgende fase van deze studie, verder geëvalueerd worden

op hun akoestische efficiëntie. Dit zal gebeuren op basis van het geldende rekenmodel SRMII.

De aanpak van de akoestische evaluatie is niet eenduidig. Het is daarom belangrijk de uitgangspunten van

de evaluatie eerst goed te analyseren.

Daarna kan op basis hiervan een plan van aanpak voorgesteld worden. Gezien de verschillen in omvang

van de problematiek en de mogelijkheden van de gebruikte software bij weg- en spoorverkeer sterk van

elkaar verschillen is een verschillende aanpak gekozen.

4.1 UITGANGSPUNTEN

4.1.1 Parameters voor de evaluatie van geluidsreductie

De akoestische efficiëntie van maatregelen kan op verschillende niveaus geëvalueerd worden:

 reductie van het akoestisch niveau (in dB);

 reductie van het aantal blootgestelden, gehinderden of ernstig gehinderden;

 evaluatie op basis van de verhouding kostprijs/efficiëntie.

De evaluatie voor elk van deze parameters heeft zijn eigen mogelijkheden en beperkingen.

Bijvoorbeeld: de impact van een geluidsscherm varieert in functie van de afstand tot het scherm. Dichtbij

het scherm is de efficiëntie hoger dan verder af. Daarnaast is de efficiëntie van een scherm afhankelijk

van vele parameters zoals de afstand tot de bron; de hoogte, de eventuele helling of de aanwezigheid van

topelementen, …

Voor dezelfde maatregel of reductie van bronvermogen, is de effectiviteit afhankelijk van het aantal en de

positie van de gehinderden.

Europese Richtlijn

De Europese Richtlijn 2002/49/EC vraagt een schatting van de vermindering van het aantal gehinderden

door een bepaald geluidsactieplan. Dezelfde richtlijn definieert een geluidsactieplan als een pakket van

maatregelen afgeleid van de studie/interpretatie van de strategische geluidsbelastingkaarten. Dus, de

richtlijn definieert zowel een objectief (reductie van het aantal gehinderden) als een referentiesituatie (de

strategische geluidsbelastingkaarten).

De richtlijn geeft weinig informatie hoe deze geluidsactieplannen opgesteld moeten worden. Alleen wordt

aangegeven dat de strategische geluidsbelastingskaarten het uitgangspunt moeten zijn. Ervaring heeft

echter aangetoond dat deze geluidskaarten onvoldoende zijn voor goede actieplannen. Dit moet uitgebreid

worden tot gevelbelastingswaardes, gekoppeld aan het aantal bewoners van de betreffende woning. Maar

anderzijds beseft de Europese Richtlijn dat zelf: zij vraagt om de resultaten ook uit te drukken in het

aantal gehinderden en verwijst naar dosis-effectrelaties.
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De voordelen van een dergelijke aanpak (dosis-effectrelaties; aantal sterk gehinderden) zijn:

 het berekenen van het dosis-effect van geluidsreducerende maatregelen (of maatregelpakketten) is

een efficiënte manier om de efficiëntie van een maatregel te evalueren vooraleer te implementeren.

 de evaluatie van de globale impact en dus de efficiëntie van een maatregel voor zijn implementatie

 het vermijden van dure maatregelen die bijvoorbeeld akoestisch wel efficiënt zijn, maar onvoldoende

bewoners helpen.

 het beter evalueren van de geluidsituatie en het beter bepalen van de prioriteiten bij het toepassen van

geluidsreducerende maatregelen.

De gevaren van een dergelijke aanpak zijn:

 de efficiëntie van een maatregel wijzigt in functie van het aantal gehinderden. Daarom kan de aanpak

van een bepaalde actie niet geëxtrapoleerd worden naar een andere zone of zwart punt.

 de correctie van de belangrijkste ”zwarte punten”, zal andere minder belangrijke “zwarte punten”

naar boven brengen die initieel lager gerangschikt stonden.

 er mag niet verwacht worden dat deze aanpak tot een oplossing van alle overschrijdingen zal leiden.

Op sommige plaatsen zullen maatregelen aan de bron en aan de overbrengingsweg moeten

gecombineerd worden met maatregelen bij de ontvanger (gevelisolatie). Dit laatste is een correcte

maatregel die geen invloed heeft op de geluidskaarten. De evaluatie van deze maatregel gebeurt door

het bepalen van een budget voor gevelisolatie van X gebouwen.

Conclusie

Op basis van deze informatie is het duidelijk dat een eenduidige aanpak van de akoestische evaluatie niet

mogelijk is. Een aangepaste aanpak per maatregel en per geluidsbron is nodig en is hierna dan ook

voorgesteld.
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4.1.2 Kosten/Batenanalyse

Vandaag bestaat er geen eenduidig erkende methode om de baten van maatregelen tot de reductie van

geluidshinder door verkeer uit te voeren, ref. 50 en 51.

Kosten-batenanalyse geeft anderzijds wel een kader om strategieën te evalueren. In hun meest eenvoudige

vorm worden kosten en baten apart bepaald en in een monetaire waarde omgerekend. Kosten worden

afgetrokken van de baten en de strategieën met een positief resultaat worden weerhouden. Op basis van

deze resultaten is het ook mogelijk om strategieën met elkaar te vergelijken: des te groter de positieve

differentie, des te beter het kosten-bateneffect van de strategie.

Op basis van een literatuurstudie, zie referentielijst, ref. 50 tot 58, is een grondslag uitgewerkt voor een

kosten-batenanalyse (CBA). Uitgangspunt en leidraad is de “Position Paper” van de Europese Werkgroep

voor gezondheid en socio-economische aspecten, WHSEA, ref. 50. In dit document wordt een voorlopige

benaderende methode voorgesteld voor het becijferen van de baten, maar werd ook de noodzaak van

verder onderzoek en studies onderkend.

In dit document en in het algemeen wordt er onderscheid gemaakt tussen:

 direct geluidservaren: effecten zoals geluidsarme woonomgevingen en verbeterde conversatie zijn

positieve gewaarwordingen die direct waarneembaar zijn.

 gezondheidseffecten: effecten op middellange of lange termijn die niet direct gevoeld of ervaren

worden.

4.1.2.1. Direct Geluidservaren

De baten van geluidsreductie, en meer in het bijzonder van het direct geluidservaren zijn uitgebreid

bestudeerd geweest in de EU, waarvan de bekendste gepubliceerd zijn door prof Navrud , (ref. 51).

Ook hier zijn we verschillende analyses gekend:

 “Stated Preference”: (SP), of contingente waarderingsmethode: Er wordt aan de mensen gevraagd

hoeveel zij wensen te betalen voor een verbeterde geluidsomgeving.

 “Hedonic Pricing”: (HP), of hedonistische waarderingsmethode: Een hedonistische evaluatie, waarbij

er hoofdzakelijk gekeken wordt naar de waardevermindering (huurwaarde/aankoopprijs) van

gebouwen en terreinen in geluidsbelaste omgevingen. Hierover zijn nogal wat studies uitgevoerd in

Zwitserland, ref. 54 en recent ook in Groot Brittannië (ref. 52).

Bij de evaluatie is er door de Europese werkgroep gekozen voor een prijs per wooneenheid. Hier was de

SP-methode de meest geschikte om een bereidheid tot betalen te bepalen.

De weerhouden bereidheid tot betalen is bepaald als: 25 €/per huishouden/decibel/jaar, of op basis van 2,3

personen per huishouden: 11 €/per persoon/decibel/jaar waarbij de geluidshinder uitgedrukt wordt in

Lden en zich tussen de 50 en 75 dB bevindt. Op deze geldwaarde zit een grote marge zit (de hierboven

genoemde bereidheid tot betalen van 25 € per huishouden werd afgeleid uit verschillende studies, waaruit

de laagste schatting 2 € per huishouden bedroeg en de hoogste 99 € per huishouden). De berekening kan

dus enkel indicatief worden geïnterpreteerd.
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4.1.2.2. Gezondheidseffecten

In de Europese Werkgroep was gemeld dat daarbij nog de impliciete gezondheidskosten dienden

opgenomen te worden, maar verdere informatie of cijfers werden hierover niet gegeven.

Deze informatie kan echter wel in andere studies gevonden worden, waarbij de studie van het Vito,

ref. 53, specifieke cijfers voor Vlaanderen opgeeft. Deze studie betreft het kwantificeren van

gezondsheidsrisico’s aan de hand van DALYs en externe gezondheidskosten.

Deze studie kwam tot een globale externe gezondheidskost te wijten aan geluid voor Vlaanderen van 268

miljoen €, hoofdzakelijk veroorzaakt door “perceived impacts” (zijnde, ernstige geluidshinder en ernstige

slaapverstoring: 232 miljoen). Het voorkomen van ziekenhuisopname en sterfte en hun bijdrage in de

gezondheidskost is veel kleiner (36 miljoen).

Dit betekent dat de bovenstaande baten voor het direct geluidservaren moeten vermenigvuldigd worden

met een factor 1,15 om de totale baten te bekomen.

Globaal betekent dit dus een baat van 12,5 €/per persoon/decibel/jaar.

4.1.2.3. Conclusies

De kosten-batenanalyse van maatregelen tegen geluidshinder omvat bijgevolg:

 kosten van de maatregelen;

 vermindering van de kosten voor volksgezondheid;

 “Willingness to pay”: hoeveel zijn mensen bereid om te betalen voor een minder lawaaierig milieu?

Figuur 4.1.1 Taxatie van de macro-economische kosten van geluid

Taxatie van de kosten van geluidshinder

Kosten van effecten door
geluidsbelasting

inschatten van de waarde
van de effecten
veroorzaakt door
geluidsbelasting:

 volksgezondheid

 vermindering van
productiviteit, etc.

Kosten van vermijden
van last van lawaai door

Effectieve kosten van
een maatregel/voor
bescherming tegen
geluid door maatregelen:

 aan de bron

 op de
overdrachtsweg

 aan de ontvanger

Willingness to pay

Taxatie van de waarde
van een rustige
milieu/omgeving voor
mensen

 Monetaire
hoeveelheid van de
wil van de bevolking
om voor een rustig
milieu te betalen
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4.1.3 Voorstel van methodologie

Last van lawaai door verkeer wordt gekwantificeerd door volgende bekende methoden:

 berekenen van gevelwaarden op basis van de Europese indicator Lden;

 bepalen van het aantal blootgestelde personen – afgeleid van de gevelwaarden en van het bekende

aantal inwoners per gebouw.

Deze gegevens zijn reeds beschikbaar voor alle verkeersbronnen uit fase 1 van de strategische

geluidskartering.

Na implementatie van een maatregel of een pakket van maatregelen worden de gevelwaarden aangepast

(aansluitend aan de parametrische schatting van het te verwachten effect van de maatregel) en het aantal

blootgestelden opnieuw berekend.

Op deze manier kan aangetoond worden hoe groot (of klein) het effect van de verwachte geluidsreductie

op het aantal blootgestelden is.

Een methode met acht individuele stappen wordt voorgesteld.

Voor deze aanpak zijn alle benodigde gegevens beschikbaar:

 Bronnen voor macro-economische gegevens zijn in hoofdstuk 2 genoemd. De gegevens voor de

kosten van de maatregelen werden in de twee vorige fasen van dit project bepaald, en zijn direct

beschikbaar. Enkel de vraag betreffende het bijvoegen van een correctie voor onderhoudskosten moet

nog bekeken worden. “Willingness to pay” is beschikbaar uit een Europese studie. De impliciete kost

voor de gezondheidskost is gekend uit de Vito-studie. Beide cijfers uit 2003 kunnen nog altijd

gecorrigeerd worden indien er meer recente publicaties/cijfergegevens gevonden worden.

 Akoestische gegevens en het aantal blootgestelden aan Lden > 70 dB(A): deze gegevens zijn, of reeds

beschikbaar, of worden in fase 3 berekend. Uitgangspunten zijn de, in het eindrapport van fase 2 van

dit project voorgestelde methodologieën voor het bepalen van de vermindering door de maatregelen

voor weg- en spoorverkeer.
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Figuur 4.1.2 Voorstel van een methodologie voor één kosten-batenanalyse van maatregelen tegen last van

lawaai door verkeer (parallellogrammen = gegevens; rechthoeken = processen)
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4.2 WEGVERKEER

4.2.1 Aanpak Wegverkeer

Om de invloed op het aantal betrokkenen op de meest realistische manier te bepalen wordt volgende

methode voorgesteld.

Eerst wordt er een berekening gemaakt worden voor de referentiesituatie: de geluidsbelastingskaarten

zoals overgemaakt aan de EU. Uitgaande van de bestaande gevelwaarden (beschikbaar uit de

berekeningen voor “belangrijke wegen fase 1”) wordt voor ieder wegsegment een indicator %HA/100 m

berekend. Uitgaande van deze %HA per wegsegment kan een ranking van alle bronnen gemaakt worden.

Alle bronnen boven %HA/100 m > 20 of > 40 worden als zwarte punten weerhouden.

Voor de referentie situatie is daarnaast ook reeds de verdeling van het aantal blootgestelden over alle

geluidsniveaus beschikbaar. Het aantal blootgestelden boven de verschillende drempelwaardes kunnen

hieruit afgeleid worden.

4.2.1.1. Cwegdek – de wegdekcorrectie

De wegdekcorrectie wordt spectraal berekend. De correctie is afhankelijk van de snelheid en wordt apart

berekend voor lichte en middelzware/zware voertuigen.

Voor de evaluatie van de wegdekken is gekozen voor het gebruik van internationaal weerhouden waardes,

ipv de gedetailleerde wegdekcorrectietermen voor lichte en middelzware/zware voertuigen die werden

opgenomen in het eindrapport van het project STRATEGISCHE GELUIDSBELASTINGSKAARTEN

VOOR WEGVERKEER VLAANDEREN. Deze laatste wegdekcorrectietermen werden slechts op basis

van een beperkt aantal metingen en ook slechts voor een beperkt aantal wegdekken opgemeten.

Voor het bepalen van de akoestische efficiëntie van de wegdekken in Vlaanderen, wordt uitgegaan van

internationaal aanvaarde waardes (zie tabel 2.1.2.).

4.2.1.2. Beslissingsboom Wegverhardingen

Uitgangspunt voor de evaluatie is tabel 2.1.3.

Alle parameters voor het kiezen van een bepaalde rij (“huidige toplaag”, “toegelaten snelheid”,

“wegcategorie”, “blootstelling langs weg”) kunnen uit de geluidskaarten en uit de door AWV

aangeleverde data worden afgeleid.

Opmerking bij de beslissingboom: de wegverhardingen tussen haakjes zijn mogelijke varianten in de

praktijk, maar deze zijn niet meegenomen in de simulaties.
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Actueel scenario

Welke toplaag ligt
er nu?

Wat is toegelaten snelheid?
[km/u]

Dan wordt wegdek in toekomst...

Asfalt 90-120 SMA-C (of SMA-D)

70 SMA-C (of SMA-D)

50 AB-4C (of AB-4D)

Beton 90-120 CU-beton (0/20)

70 CU-beton (0/20) (of gebezemd beton)

50 gebezemd beton

Ambitieniveau 1

Welke toplaag ligt
er nu?

Wat is toegelaten snelheid?
[km/u]

Wat is de
wegcategorie?

Worden er “veel” mensen blootgesteld in de omgeving
van de weg? (criterium te bepalen door projectteam)

Dan wordt wegdek in toekomst...

Asfalt 90-120 ja ZOA-C

nee SMA-D

70 SMA-D

50 50% dunne toplaag = SMA-C -1dB en

50% AB-4C (of AB-4D)

Beton 90-120 nee Tweelaags CU-beton (0/6.3)

ja ZOA-C (op betononderlaag) (composiet)

70 primair en hoofd nee Tweelaags CU-beton (0/6.3)

ja SMA-D (op betononderlaag) (composiet)

secundair n.v.t. CU-beton (0/20)

50 n.v.t. CU-beton (0/20)

Ambitieniveau 2

Welke toplaag ligt
er nu?

Wat is toegelaten snelheid?
[km/u]

Worden er “veel” mensen blootgesteld in de omgeving van de weg?
(criterium te bepalen door projectteam)

Dan wordt wegdek in toekomst...

Asfalt 120 ja 2-ZOA

nee ZOA-C

90 dunne toplaag = SMA-C - 3dB

70 dunne toplaag = SMA-C - 3dB

50 50% dunne toplaag = SMA-C - 3dB en
50% AB-4C (of AB-4D)

Beton 120 ZOA-C (op betononderlaag)

90 dunne toplaag = SMA-C - 3dB (op betononderlaag)

70 dunne toplaag = SMA-C - 3dB (op betononderlaag)

50 CU-beton (0/20)

Tabel 4.2.0
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4.2.2 Akoestische evaluatie van bronmaatregelen

Ambitieniveau 1 en 2 worden apart bekeken en berekend. Voor de simulatie met een softwarepakket

zoals IMMI moeten de individuele maatregelen vertaald worden naar akoestische cijfers [dB]. Het

vertalen van een tekstuele beschrijving van een maatregel naar een getal in dB wordt via de

beslissingsboom gedaan. Alle verdere berekeningen in de simulatiesoftware gebeuren volgens de in

§4.2.1 beschreven aanpak "wegverkeer".

De correctie wordt bepaald ten opzichte van de referentiesituatie. De referentiesituatie is het rekenmodel

uit het project geluidskartering "belangrijke wegen fase 1".

De resultaten worden eerst gepresenteerd per provincie, met de agglomeraties Antwerpen en Gent

afzonderlijk. Een samenvatting van de cijfers over heel Vlaanderen wordt gegeven in paragraaf 4.2.2.4.
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4.2.2.1. Referentiestudie

Onderstaande tabellen zijn afgeleid van het project geluidskartering "belangrijke wegen fase 1".

Provincie Antwerpen - Referentie: fase 1 wegverkeer

Methode 2002/49/EG: meest blootgestelde gevel

Categorie som >55-60 dB >60-65 dB >65-70 dB >70-75 dB >75-80 dB >80 dB

Inwoners 943 553 45 060 17 349 18 373 22 340 6 247 24

... in woningen met een stille gevel(*) 91 378 7 326 5 691 13 644 20 340 5 980 24

Woningen 383 224 18 164 7 089 7 766 9 715 2 716 9

Schoolgebouwen 1 614 87 30 36 16 5 0

Ziekenhuizen 74 10 4 4 4 0 0

Inwoners blootgesteld aan Lden > 65 dB(A) 46 984

Woningen blootgesteld aan Lden > 65 dB(A) 20 206

Inwoners blootgesteld aan Lden > 70 dB(A) 28 329

Woningen blootgesteld aan Lden > 70 dB(A) 12 440

Inwoners blootgesteld aan Lden > 75 dB(A) 6 271

Woningen blootgesteld aan Lden > 75 dB(A) 2 725

Tabel 4.2.1

Agglomeratie Antwerpen – Referentie: fase 1 wegverkeer

Methode 2002/49/EG: meest blootgestelde gevel

Categorie som >55-60 dB >60-65 dB >65-70 dB >70-75 dB >75-80 dB >80 dB

Inwoners 441 929 35 813 22 983 27 232 32 380 12 209 0

... in woningen met een stille gevel (*) 74 468 3 021 7 997 20 439 28 105 11 911 0

Woningen 215 319 17 309 11 159 14 302 16 275 5 663 0

Schoolgebouwen 648 50 24 25 12 1 0

Ziekenhuizen 52 5 4 3 2 0 0

Inwoners blootgesteld aan Lden > 65 dB(A) 71 821

Woningen blootgesteld aan Lden > 65 dB(A) 36 240

Inwoners blootgesteld aan Lden > 70 dB(A) 44 291

Woningen blootgesteld aan Lden > 70 dB(A) 21 938

Inwoners blootgesteld aan Lden > 75 dB(A) 12 209

Woningen blootgesteld aan Lden > 75 dB(A) 5 663

Tabel 4.2.2

* Woningen met een “stille gevel”: woningen met een gevel waar de Lden –waarde meer dan 20 dB lager is
dan die van de gevel met de hoogste Lden –waarde. (Definitie volgens bijlage VI van Europese Richtlijn
2002/49/EG)
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Provincie Limburg - Referentie: fase 1 wegverkeer

Methode 2002/49/EG: meest blootgestelde gevel

Categorie som >55-60 dB >60-65 dB >65-70 dB >70-75 dB >75-80 dB >80 dB

Inwoners 575 979 21 360 9 325 9 442 10 913 1 115 24

... in woningen met een stille gevel 61 704 3 818 2 932 6 875 10 064 1 067 24

Woningen 226 146 8 312 3 695 3 921 4 513 479 10

Schoolgebouwen 1 086 42 10 5 3 0 0

Ziekenhuizen 24 0 1 0 0 0 0

Inwoners blootgesteld aan Lden > 65 dB(A) 21 494

Woningen blootgesteld aan Lden > 65 dB(A) 8 923

Inwoners blootgesteld aan Lden > 70 dB(A) 11 990

Woningen blootgesteld aan Lden > 70 dB(A) 5 002

Inwoners blootgesteld aan Lden > 75 dB(A) 1 139

Woningen blootgesteld aan Lden > 75 dB(A) 489

Tabel 4.2.3

Provincie Oost-Vlaanderen – Referentie: fase 1 wegverkeer

Methode 2002/49/EG: meest blootgestelde gevel

Categorie som >55-60 dB >60-65 dB >65-70 dB >70-75 dB >75-80 dB >80 dB

Inwoners 959 887 39 101 21 247 18 764 21 381 4 450 30

... in woningen met een stille gevel 119 089 7 156 8 041 13 154 18 445 4 038 30

Woningen 391 998 15 643 9 000 8 010 9 430 1 825 12

Schoolgebouwen 1 867 70 50 15 14 2 0

Ziekenhuizen 100 19 6 2 4 1 0

Inwoners blootgesteld aan Lden > 65 dB(A) 44 625

Woningen blootgesteld aan Lden > 65 dB(A) 19 277

Inwoners blootgesteld aan Lden > 70 dB(A) 25 431

Woningen blootgesteld aan Lden > 70 dB(A) 11 267

Inwoners blootgesteld aan Lden > 75 dB(A) 4 480

Woningen blootgesteld aan Lden > 75 dB(A) 1 837

Tabel 4.2.4
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Agglomeratie Gent - Referentie: fase 1 wegverkeer

Methode 2002/49/EG: meest blootgestelde gevel

Categorie som >55-60 dB >60-65 dB >65-70 dB >70-75 dB >75-80 dB >80 dB

Inwoners 228 503 20 730 10 617 10 468 18 744 3 353 0

... in woningen met een stille gevel 40 206 4 728 4 226 7 635 17 729 3 168 0

Woningen 109 714 9 606 5 115 5 366 9 674 1 659 0

Schoolgebouwen 562 77 44 36 17 3 0

Ziekenhuizen 64 19 8 5 0 0 0

Inwoners blootgesteld aan Lden > 65 dB(A) 32 565

Woningen blootgesteld aan Lden > 65 dB(A) 16 699

Inwoners blootgesteld aan Lden > 70 dB(A) 21 912

Woningen blootgesteld aan Lden > 70 dB(A) 11 333

Inwoners blootgesteld aan Lden > 75 dB(A) 3 353

Woningen blootgesteld aan Lden > 75 dB(A) 1 659

Tabel 4.2.5

Provincie West-Vlaanderen - Referentie: fase 1 wegverkeer

Methode 2002/49/EG: meest blootgestelde gevel

Categorie som >55-60 dB >60-65 dB >65-70 dB >70-75 dB >75-80 dB >80 dB

Inwoners 875 010 31 041 15 390 17 938 13 947 1 920 100

... in woningen met een stille gevel 113 323 10 075 7 747 14 857 13 082 1 843 95

Woningen 374 271 13 080 6 679 7 925 6 425 905 54

Schoolgebouwen 1 209 17 16 8 7 0 1

Ziekenhuizen 99 8 0 2 2 0 0

Inwoners blootgesteld aan Lden > 65 dB(A) 33 905

Woningen blootgesteld aan Lden > 65 dB(A) 15 309

Inwoners blootgesteld aan Lden > 70 dB(A) 15 844

Woningen blootgesteld aan Lden > 70 dB(A) 7 384

Inwoners blootgesteld aan Lden > 75 dB(A) 2 020

Woningen blootgesteld aan Lden > 75 dB(A) 959

Tabel 4.2.6
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Provincie Vlaams-Brabant – Referentie: fase 1 wegverkeer

Methode 2002/49/EG: meest blootgestelde gevel

Categorie som >55-60 dB >60-65 dB >65-70 dB >70-75 dB >75-80 dB >80 dB

Inwoners 824 438 64 766 28 808 19 406 23 318 4 043 70

... in woningen met een stille gevel 89 670 8 091 8 512 11 734 20 681 3 573 18

Woningen 339 978 26 686 11 972 8 567 10 514 1 654 27

Schoolgebouwen 1 377 83 48 24 8 2 0

Ziekenhuizen 90 8 5 0 0 0 0

Inwoners blootgesteld aan Lden > 65 dB(A) 46 837

Woningen blootgesteld aan Lden > 65 dB(A) 20 762

Inwoners blootgesteld aan Lden > 70 dB(A) 26 918

Woningen blootgesteld aan Lden > 70 dB(A) 12 195

Inwoners blootgesteld aan Lden > 75 dB(A) 4 113

Woningen blootgesteld aan Lden > 75 dB(A) 1 681

Tabel 4.2.7
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4.2.2.2. Ambitieniveau 1

Evaluatie van de effecten van het “ambitieniveau 1”

 Snelheidsreductie

Deze parameter wordt in de simulatie berekend als:

o alle secundaire wegen waar de snelheid nog 90 km/u is, wordt de snelheid verlaagd tot 70 km/u;

o de akoestische correctiefactor hiervoor is -1,5 dB(A).

 Stille banden

In deze studie wordt ervan uitgegaan dat het invoeren van stille banden via een sensibilisering van de

bevolking gaat gebeuren. Men kan er dus niet van uitgaan dat de maximale geluidsreductie bereikt

wordt. Daarom wordt een gemiddelde geluidsreductie van 1,5 dB toegepast.

 Wegverhardingen

Dit betreft het vervangen van bestaande wegverhardingen door de akoestisch meer performante

wegverhardingen volgens Tabel/Beslissingsboom 2.1.3 (=Tabel 4.2.0) “Ambitieniveau 1”.

 Plaatsen van schermen: geen akoestische simulatie.

 Gevelisolatie: geen akoestische simulatie.

Schermen en gevelisolatie zijn bijkomende lokale maatregelen, waarvan de keuze per situatie moet

worden ingeschat. De studie geeft een statistische informatie over alle woningen met een Lden > 70 dB(A)

na het toepassen van de maatregelen uit ambitieniveau 1.
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Evaluatie van de effecten op bevolking en woningen

Het maatregelenpakket “ambitieniveau 1” heeft een belangrijk effect op het aantal inwoners en woningen

blootgesteld aan Lden > 70 dB(A). Voor alle studiegebieden wordt een daling tussen de 20% (Gent) en de

40% (Limburg) ten opzichte van de referentie situatie bereikt, hoewel deze reductie nog niet volstaat om

het aantal mensen en woningen blootgesteld aan Lden > 70 dB(A) op nul te brengen.

Provincie Antwerpen - Ambitieniveau 1: wegverkeer

Methode 2002/49/EG: meest blootgestelde gevel

Categorie som >55-60 dB >60-65 dB >65-70 dB >70-75 dB >75-80 dB >80 dB

Inwoners 943 553 36 517 15 176 23 414 17 902 2 844 1

... in woningen met een stille gevel 91 398 6 654 5 840 18 892 16 496 2 773 0

Woningen 383 224 14 832 6 214 9 983 7 772 1 247 0

Schoolgebouwen 1 614 63 33 35 17 2 0

Ziekenhuizen 74 6 5 2 4 0 0

Inwoners blootgesteld aan Lden > 70 dB(A) 20 675

Woningen blootgesteld aan Lden > 70 dB(A) 9 019

Tabel 4.2.8

Agglomeratie Antwerpen - Ambitieniveau 1: wegverkeer

Methode 2002/49/EG: meest blootgestelde gevel

Categorie som >55-60 dB >60-65 dB >65-70 dB >70-75 dB >75-80 dB >80 dB

Inwoners 441 929 26 555 21 852 31 055 22 263 5 938 0

... in woningen met een stille gevel 76 179 7 623 12 743 26 278 20 184 5 927 0

Woningen 215 320 12 844 11 020 16 063 11 000 2 673 0

Schoolgebouwen 648 45 20 22 6 0 0

Ziekenhuizen 52 2 4 1 2 0 0

Inwoners blootgesteld aan Lden > 70 dB(A) 28 190

Woningen blootgesteld aan Lden > 70 dB(A) 13 673

Tabel 4.2.9
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Provincie Limburg - Ambitieniveau 1: wegverkeer

Methode 2002/49/EG: meest blootgestelde gevel

Categorie som >55-60 dB >60-65 dB >65-70 dB >70-75 dB >75-80 dB >80 dB

Inwoners 575 979 16 133 7 839 11 108 6 841 580 0

... in woningen met een stille gevel 60 092 3 376 3 050 9 375 6 494 574 0

Woningen 226 146 6 349 3 166 4 559 2 877 268 0

Schoolgebouwen 1 086 23 8 5 0 0 0

Ziekenhuizen 24 1 0 0 0 0 0

Inwoners blootgesteld aan Lden > 70 dB(A) 7 415

Woningen blootgesteld aan Lden > 70 dB(A) 3 145

Tabel 4.2.10

Provincie Oost-Vlaanderen - Ambitieniveau 1: wegverkeer

Methode 2002/49/EG: meest blootgestelde gevel

Categorie som >55-60 dB >60-65 dB >65-70 dB >70-75 dB >75-80 dB >80 dB

Inwoners 959 887 35 054 19 730 25 239 14 696 1 538 29

... in woningen met een stille gevel 117 250 7 197 7 680 19 365 12 481 1 373 20

Woningen 391 998 14 021 8 413 11 071 6 231 619 11

Schoolgebouwen 1 867 80 37 20 6 0 0

Ziekenhuizen 100 20 6 3 5 0 0

Inwoners blootgesteld aan Lden > 70 dB(A) 16 080

Woningen blootgesteld aan Lden > 70 dB(A) 6 861

Tabel 4.2.11

Agglomeratie Gent - Ambitieniveau 1: wegverkeer

Methode 2002/49/EG: meest blootgestelde gevel

Categorie som >55-60 dB >60-65 dB >65-70 dB >70-75 dB >75-80 dB >80 dB

Inwoners 228 503 16 946 9 808 13 117 16 598 695 0

... in woningen met een stille gevel 43 251 5 170 5 487 10 669 15 758 571 0

Woningen 109 714 7 856 4 758 6 958 8 239 317 0

Schoolgebouwen 562 51 46 30 9 1 0

Ziekenhuizen 64 21 7 1 0 0 0

Inwoners blootgesteld aan Lden > 70 dB(A) 17 169

Woningen blootgesteld aan Lden > 70 dB(A) 8 556

Tabel 4.2.12



Ref. LNE/LHRMG/OL200600061

D1283r03-20100615.doc 138/201

Provincie West-Vlaanderen - Ambitieniveau 1: wegverkeer

Methode 2002/49/EG: meest blootgestelde gevel

Categorie som >55-60 dB >60-65 dB >65-70 dB >70-75 dB >75-80 dB >80 dB

Inwoners 875 010 25 615 13 912 18 770 10 778 1 090 0

... in woningen met een stille gevel 108 890 9 469 8 121 16 249 10 214 1 063 0

Woningen 374 272 10 846 6 111 8 374 4 943 560 0

Schoolgebouwen 1 209 10 15 8 6 1 0

Ziekenhuizen 99 5 2 3 1 0 0

Inwoners blootgesteld aan Lden > 70 dB(A) 11 841

Woningen blootgesteld aan Lden > 70 dB(A) 5 503

Tabel 4.2.13

Provincie Vlaams-Brabant - Ambitieniveau 1: wegverkeer

Methode 2002/49/EG: meest blootgestelde gevel

Categorie som >55-60 dB >60-65 dB >65-70 dB >70-75 dB >75-80 dB >80 dB

Inwoners 824 438 46 639 20 968 19 729 19 211 1 349 1

... in woningen met een stille gevel 89 684 7 710 7 884 14 928 17 684 1 276 0

Woningen 339 978 19 374 8 849 8 734 8 726 538 1

Schoolgebouwen 1 377 56 32 15 6 0 0

Ziekenhuizen 90 6 2 2 1 0 0

Inwoners blootgesteld aan Lden > 70 dB(A) 20 488

Woningen blootgesteld aan Lden > 70 dB(A) 9 265

Tabel 4.2.14
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4.2.2.3. Ambitieniveau 2

De akoestische correctie wordt bepaald ten opzichte van de referentiesituatie. De referentiesituatie is het

rekenmodel uit het project geluidskartering "belangrijke wegen fase 1" (en niet ten opzichte van

ambitieniveau 1).

Evaluatie van de effecten van het “ambitieniveau 2”

 Snelheidsreductie: idem ambitieniveau 1.

 Stille banden: idem ambitieniveau 1.

 Vrachtwagenvervoer

Een nachtelijke ban op vrachtwagens langs gewestwegen heeft een invloed op de verdeling van

vrachtwagenverkeer in de domeinen tijd en ruimte. De nachtelijke ban is berekend met de volgende

aannames: een beperkte toename van het vrachtwagenverkeer wordt aangenomen voor de periodes

dag en avond. Voor de periode nacht wordt een sterke afname aangenomen. Het vrachtwagenverkeer

op autosnelwegen blijft onveranderd ten opzichte van de referentiesituatie.

Dit zal worden gesimuleerd door een eliminatie van het vrachtverkeer gedurende de nacht op de

primaire wegen type 2 en op de secondaire wegen.

 Wegverhardingen

Dit betreft het vervangen van bestaande wegverhardingen door de akoestisch meer performante

wegverhardingen volgens Tabel/Beslissingsboom 2.1.3 (= tabel 4.2.0) “Ambitieniveau 2”.

 Plaatsen van schermen: geen akoestische simulatie.

 Gevelisolatie: geen akoestische simulatie.

Schermen en gevelisolatie zijn bijkomende lokale maatregelen, waarvan de keuze per situatie moet

worden ingeschat. De studie geeft een statistische informatie over alle woningen met een Lden > 70 dB(A)

na het toepassen van de maatregelen uit ambitieniveau 2.
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Evaluatie van effecten op bevolking en woningen

Het maatregelenpakket “ambitieniveau 2” heeft een belangrijke effect op het aantal inwoners en

woningen blootgesteld aan Lden > 70 dB(A). Voor alle studiegebieden wordt een daling van tussen de 50%

(Gent) en 75% (Limburg) ten opzichte van de referentiesituatie. Er blijven dus nog altijd een aantal

mensen en woningen blootgesteld aan Lden > 70 dB(A). Hiervoor zijn dan geluidsschermen of

geluidsisolatie aangewezen.

Provincie Antwerpen - Ambitieniveau 2: wegverkeer

Methode 2002/49/EG: meest blootgestelde gevel

Categorie som >55-60 dB >60-65 dB >65-70 dB >70-75 dB >75-80 dB >80 dB

Inwoners 943 553 25 425 14 469 25 570 8 956 2 647 1

... in woningen met een stille gevel 91 606 6 353 7 700 22 636 8 336 2 630 0

Woningen 383 224 10 356 5 944 11 139 3 810 1 187 0

Schoolgebouwen 1 614 40 34 31 6 3 0

Ziekenhuizen 74 8 2 5 1 0 0

Inwoners blootgesteld aan Lden > 65 dB(A) 37 174

Woningen blootgesteld aan Lden > 65 dB(A) 16 136

Inwoners blootgesteld aan Lden > 75 dB(A) 2 648

Woningen blootgesteld aan Lden > 75 dB(A) 1 187

Tabel 4.2.15

Agglomeratie Antwerpen - Ambitieniveau 2: wegverkeer

Methode 2002/49/EG: meest blootgestelde gevel

Categorie som >55-60 dB >60-65 dB >65-70 dB >70-75 dB >75-80 dB >80 dB

Inwoners 441 929 24 275 24 679 33 186 11 448 5 407 0

... in woningen met een stille gevel 76 615 8 305 18 110 29 008 10 337 5 405 0

Woningen 215 319 11 800 12 809 16 768 5 594 2 435 0

Schoolgebouwen 648 30 23 16 3 0 0

Ziekenhuizen 52 4 3 1 1 0 0

Inwoners blootgesteld aan Lden > 65 dB(A) 50 041

Woningen blootgesteld aan Lden > 65 dB(A) 24 797

Inwoners blootgesteld aan Lden > 75 dB(A) 5 407

Woningen blootgesteld aan Lden > 75 dB(A) 2 435

Tabel 4.2.16
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Provincie Limburg - Ambitieniveau 2: wegverkeer

Methode 2002/49/EG: meest blootgestelde gevel

Categorie som >55-60 dB >60-65 dB >65-70 dB >70-75 dB >75-80 dB >80 dB

Inwoners 575 979 11 847 7 590 11 920 2 897 49 15

... in woningen met een stille gevel 59 903 3 393 4 156 10 925 2 840 48 15

Woningen 226 146 4 683 3 094 4 962 1 235 19 6

Schoolgebouwen 1 086 11 7 4 0 0 0

Ziekenhuizen 24 0 0 0 0 0 0

Inwoners blootgesteld aan Lden > 65 dB(A) 14 881

Woningen blootgesteld aan Lden > 65 dB(A) 6 222

Inwoners blootgesteld aan Lden > 75 dB(A) 64

Woningen blootgesteld aan Lden > 75 dB(A) 25

Tabel 4.2.17

Provincie Oost-Vlaanderen - Ambitieniveau 2: wegverkeer

Methode 2002/49/EG: meest blootgestelde gevel

Categorie som >55-60 dB >60-65 dB >65-70 dB >70-75 dB >75-80 dB >80 dB

Inwoners 959 887 26 062 19 401 24 810 6 870 766 9

... in woningen met een stille gevel 114 632 6 703 10 383 20 661 6 026 726 5

Woningen 391 998 10 622 8 214 10 932 2 947 308 4

Schoolgebouwen 1 867 47 31 14 4 0 0

Ziekenhuizen 100 14 6 3 3 0 0

Inwoners blootgesteld aan Lden > 65 dB(A) 32 455

Woningen blootgesteld aan Lden > 65 dB(A) 14 191

Inwoners blootgesteld aan Lden > 75 dB(A) 775

Woningen blootgesteld aan Lden > 75 dB(A) 312

Tabel 4.2.18

Agglomeratie Gent - Ambitieniveau 2: wegverkeer

Methode 2002/49/EG: meest blootgestelde gevel

Categorie som >55-60 dB >60-65 dB >65-70 dB >70-75 dB >75-80 dB >80 dB

Inwoners 228 503 14 303 8 898 16 434 10 043 269 0

... in woningen met een stille gevel 43 998 6 043 5 648 14 736 9 403 250 0

Woningen 109 714 6 793 4 373 8 758 4 832 120 0

Schoolgebouwen 562 53 35 23 7 0 0

Ziekenhuizen 64 16 7 0 0 0 0

Inwoners blootgesteld aan Lden > 65 dB(A) 26 746

Woningen blootgesteld aan Lden > 65 dB(A) 13 710

Inwoners blootgesteld aan Lden > 75 dB(A) 269

Woningen blootgesteld aan Lden > 75 dB(A) 120

Tabel 4.2.19
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Provincie West-Vlaanderen - Ambitieniveau 2: wegverkeer

Methode 2002/49/EG: meest blootgestelde gevel

Categorie som >55-60 dB >60-65 dB >65-70 dB >70-75 dB >75-80 dB >80 dB

Inwoners 875 010 19 754 13 393 19 098 4 397 997 80

... in woningen met een stille gevel 105 770 9 049 9 119 17 533 4 239 988 80

Woningen 374 272 8 535 5 783 8 616 2 103 515 43

Schoolgebouwen 1 209 12 13 10 2 0 1

Ziekenhuizen 99 5 0 4 0 0 0

Inwoners blootgesteld aan Lden > 65 dB(A) 24 572

Woningen blootgesteld aan Lden > 65 dB(A) 11 277

Inwoners blootgesteld aan Lden > 75 dB(A) 1 077

Woningen blootgesteld aan Lden > 75 dB(A) 558

Tabel 4.2.20

Provincie Vlaams-Brabant - Ambitieniveau 2: wegverkeer

Methode 2002/49/EG: meest blootgestelde gevel

Categorie som >55-60 dB >60-65 dB >65-70 dB >70-75 dB >75-80 dB >80 dB

Inwoners 824 438 34 501 17 523 23 899 9 319 273 0

... in woningen met een stille gevel 90 093 8 076 8 669 20 616 8 610 261 0

Woningen 339 978 14 420 7 454 10 646 4 347 111 0

Schoolgebouwen 1 377 45 31 7 5 0 0

Ziekenhuizen 90 2 2 1 1 0 0

Inwoners blootgesteld aan Lden > 65 dB(A) 33 491

Woningen blootgesteld aan Lden > 65 dB(A) 15 104

Inwoners blootgesteld aan Lden > 75 dB(A) 273

Woningen blootgesteld aan Lden > 75 dB(A) 111

Tabel 4.2.21

4.2.2.4. Samenvatting

De samenvatting van bovenstaande berekeningen leidt tot volgende resultaten qua blootgestelden en het

aantal “ernstig gehinderden” (%HA) over gans Vlaanderen.
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Totaal - Referentie: fase 1 wegverkeer

Methode 2002/49/EG: meest blootgestelde gevel

Categorie som >55-60 dB >60-65 dB >65-70 dB >70-75 dB >75-80 dB >80 dB

Inwoners 4 849 299 257 871 125 719 121 623 143 023 33 337 248

... in woningen met een stille gevel 589 838 44 215 45 146 88 338 128 446 31 580 191

Woningen 2 040 650 108 800 54 709 55 857 66 546 14 901 112

Schoolgebouwen 8 363 426 222 149 77 13 1

Ziekenhuizen 503 69 28 16 12 1 0

Inwoners blootgesteld aan Lden > 65 dB(A) 298 231

Woningen blootgesteld aan Lden > 65 dB(A) 137 416

Inwoners blootgesteld aan Lden > 70 dB(A) 174 715

Woningen blootgesteld aan Lden > 70 dB(A) 81 559

Inwoners blootgesteld aan Lden > 75 dB(A) 33 585

Woningen blootgesteld aan Lden > 75 dB(A) 15 013

Tabel 4.2.22

Totaal - Ambitieniveau 1: wegverkeer

Methode 2002/49/EG: meest blootgestelde gevel

Categorie som >55-60 dB >60-65 dB >65-70 dB >70-75 dB >75-80 dB >80 dB

Inwoners 4 849 299 203 459 109 285 142 432 108 289 14 034 31

... in woningen met een stille gevel 586 744 47 199 50 805 115 756 99 311 13 557 20

Woningen 2 040 652 86 122 48 531 65 742 49 788 6 222 12

Schoolgebouwen 8 363 328 191 135 50 4 0

Ziekenhuizen 503 61 26 12 13 0 0

Inwoners blootgesteld aan Lden > 70 dB(A) 121 858

Woningen blootgesteld aan Lden > 70 dB(A) 56 022

Tabel 4.2.23

Totaal - Ambitieniveau 2: wegverkeer

Methode 2002/49/EG: meest blootgestelde gevel

Categorie som >55-60 dB >60-65 dB >65-70 dB >70-75 dB >75-80 dB >80 dB

Inwoners 4 849 299 156 167 105 953 154 917 53 930 10 408 105

... in woningen met een stille gevel 582 617 47 922 63 785 136 115 49 791 10 308 100

Woningen 2 040 651 67 209 47 671 71 821 24 868 4 695 53

Schoolgebouwen 8 363 238 174 105 27 3 1

Ziekenhuizen 503 49 20 14 6 0 0

Inwoners blootgesteld aan Lden > 65 dB(A) 219 360

Woningen blootgesteld aan Lden > 65 dB(A) 101 437

Inwoners blootgesteld aan Lden > 75 dB(A) 10 513

Woningen blootgesteld aan Lden > 75 dB(A) 4 748

Tabel 4.2.24
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Evaluatie effect op aantal blootgestelden boven Lden = 70 dB(A)

 Het aantal blootgestelden aan niveaus boven 70 dB(A), de gedifferentieerde referentiewaarde voor

bestaande situaties, wordt door de bronmaatregelen van ambitieniveau 1 gereduceerd met ongeveer

30% (horizon: 30 jaar).

 Het aantal blootgestelden aan niveaus boven 70 dB(A), de gedifferentieerde referentiewaarde voor

bestaande situaties, wordt door de bronmaatregelen van ambitieniveau 2 gereduceerd met ongeveer

63% (horizon: 30 jaar).

Opmerking: na toepassing van AN1 en AN2 stelt men wel een verhoogde blootstelling vast in de

categorie 65-70 dB. De toename in deze categorie is wel kleiner dan de afname in de

hogere blootstellingsklassen. De toename in de klasse tussen 65 en 70 dB valt wellicht te

verklaren door volgende factoren:

- de hoogste blootstellingen in de referentiesituatie vinden wellicht plaats op plaatsen met

actueel een relatief lawaaierige wegverharding, waar de winst door de nieuwe

wegverharding het grootst is; de mensen uit de hoogste categorieën zullen dus sneller

een (of meerdere) categorie(en) dalen, terwijl bij de mensen uit de lagere categorieën

een significant deel in dezelfde categorie zal blijven zitten

- bovendien legt de beslisboom op plaatsen met een hoog aantal gehinderden (wat in

zekere mate samenhangt met de plaatsen met een zeer hoge blootstelling) strengere

eisen op aan de nieuwe verharding dan op de andere plaatsen (zie criterium uit

beslisboom)

- tot slot: de beslisbomen kunnen in theorie aanleiding geven tot een lawaaieriger

wegdek. Bv. een actuele ZOA kan volgens de beslisboom onder AN1 worden

vervangen door een SMA-D (nl. wanneer er niet veel mensen worden blootgesteld in de

omgeving).

Aantal blootgesteldeinwoners(Vlaanderen)onder3scenario's

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

55-60 60-65 65-70 70-75 75-80 >80

ref

AN1

AN2

Figuur 4.2.0
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Evaluatie effect op aantal ernstig gehinderden

Als we deze geluidsreducties omrekenen in aantal ernstig gehinderden, komen we voor beide

maatregelpakketten tot volgende waardes:

 ambitieniveau 1: reductie met 19% (horizon: 30 jaar);

 ambitieniveau 2: reductie met 35% (horizon: 30 jaar).

Dat deze daling kleiner is dan de daling in het aantal blootgestelden aan zeer hoge niveaus, hangt

opnieuw samen met het feit dat de maatregelenpakketten voornamelijk een gunstig effect hebben op de

allerhoogste blootstellingsklasses.

De Vlaamse Regering heeft in haar regeerakkoord 2009-2014 de ambitie uitgesproken het aantel ernstig

gehinderden door verkeerslawaai te verminderen met 15% tegen 2020 (d.w.z. horizon van 10 jaar).

Vergelijking met de effecten van de maatregelenpakketten (en abstractie makend van het feit dat de

ambitie van toepassing is op de volledige hinder door verkeerslawaai, terwijl in deze simulatie enkel de

hinder door belangrijke wegen werd bestudeerd), leert dat de uitvoering van het maatregelenpakket van

ambitieniveau 1 een stap in de goede richting betekent (-19% op 30 jaar) maar op zich niet volstaan voor

het bereiken van deze ambitie. Maatregelen uit de “nazorg” (zie 4.2.4), die focussen op de sanering van

de zwarte punten, kunnen verder bijdragen aan het waarmaken van de ambitie van de Vlaamse Regering.

aantal HA

Referentie 120 690

Ambitieniveau 1 97 804

Ambitieniveau 2 78 133

Tabel 4.2.25
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4.2.3 Kosten en baten van bronmaatregelen

Van de bronmaatregelen van wegverkeer geeft enkel het onderdeel “wegverhardingen” aanleiding tot een

directe meerkost. De kosten van de sensibiliseringscampagne rond stille banden kunnen beperkt worden

gehouden, zeker indien gekozen wordt om te wachten op de invoering op Europese schaal van een

bandenlabel. De kosten van de verkeersmaatregelen zijn indirect (bv. langere reistijden, economische

impact vermindering vrachtvervoer ’s nachts) en kunnen in het kader van deze studie niet gekwantificeerd

worden. Daarnaast hebben deze maatregelen uiteraard ook (evenmin gekwantificeerde) baten: betere

luchtkwaliteit, minder ongevallen, ...

4.2.3.1. Kosten – Uitgangspunten wegverhardingen

De kosten van wegverhardingen zijn functie van drie parameters:

 type wegverharding en aantal km van het betrokken type;

 breedte van de weg;

 belasting van de weg.

Breedte van de weg

Voor berekening van de breedte van de wegen is onderstaand schema (input AWV) gebruikt:

 snelheidsregime 90-120 km/u: 13 m breed per rijrichting;

 snelheidsregime 70 km/u: 6 m breed per rijrichting;

 snelheidsregime 50 km/u: 3,5 m breed per rijrichting.

Type en voorkomen (aantal km) van wegverharding

Uitgangspunt voor beide is de verdeling van wegdektypes die uit de berekeningsmodellen van de

strategische geluidskaarten komen (enkel de belangrijke wegen – fase 1).

wegdek database statistiek wegverharding bepaling potentieel wegverharding
wegdek

gemid.
correctie lengte lengte potentieel

id. naam [dB] [m] [%] [%] [dB]

211 keien 8,0 2 470 0,1

205 dwarsgegroefd beton 6,0 103 015 2,8

206 langsgegroefd beton 5,5 33 507 0,9

3,8 > 5 dB

210 betonstraatstenen 4,5 12 373 0,3

208 gebezemd beton 4,5 324 665 8,7

207 chemisch uitgewassen beton 3,0 176 558 4,7

13,7 >= 3 dB en <= 5 dB

202 AB-2C 2,0 799 442 21,5

209 gefreesd/afgeslepen beton 2,0 11 727 0,3

21,8 < 3 dB

201 DAB - SMA 0,0 1 500 453 40,3 40,3 referentiewegdek

203 SMA D -1,0 307 141 8,3

204 ZOA -1,5 448 951 12,1

20,4 beter dan de referentiewegdek

Tabel 4.2.26
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Belasting van de weg

Volgende relatie tussen de opbouw (type en dikte van de onderlaag en toplaag) tussen de snelheid en de

bouwklasse van de weg is gebruikt (voorstel AWV).

snelheid
[km/u]

bouwklasse

90-120 B1

70 B3

50 B5

Tabel 4.2.27

Op basis hiervan is door de dienst Hinder en Risicobeheer voor elk wegtype en elke bouwklasse een

kostprijs per lopende meter bepaald (details zijn gegeven in bijlage G).

SMA-C SMA-D TL AB-4C ZOA 2-ZOA DGB 2-DGB PB ZOA-
comp

SMA-
D-comp

TL-
comp

B1 611 614 955 611 858 1241 513 546 552 1001 757 1098

B3 216 214 372 216 327 510 210 225 228 435 322 480

B5 115 115 206 115 180 287 122 131 122 254 188 280

Tabel 4.2.28 Kostprijs per lopende m weg [€]

4.2.3.2. Berekening kosten bij heraanleg

De berekeningen van de kostprijs worden uitgevoerd over een periode van 30 jaar. Na 30 jaar moet zowel

voor asfalt als beton de onderbouw vervangen worden. Bij asfalt, dunne overdekkingen, e.a. moet

supplementair gedurende de 30 jaar periode, één of meerdere keren de toplaag vervangen worden.

Hiermee is in de berekeningen rekening gehouden.

De berekening werd extra vereenvoudigd door voor combinaties snelheid-huidig wegdek waar

verschillende opties mogelijk zijn in functie van de blootstelling of van het type weg, gewoon het

gemiddelde te nemen van de verschillende opties als eenheidsprijs voor deze combinatie. Bv. in AN1

wordt voor de combinatie “90-120 km – huidig wegdek asfalt” volgens de beslisboom ZOA

(eenheidsprijs 858 € per lopende meter) gelegd op locaties waar de blootstelling hoog is en SMA-D

(eenheidsprijs 614 € per lopende meter) waar dat niet het geval is. Voor deze combinatie wordt in de

berekening als eenheidsprijs 736 € per lopende meter genomen, het gemiddelde van 858 en 614. M.a.w.

er wordt vanuit gegaan dat er in dit geval evenveel ZOA als SMA-D zal worden gelegd. In de akoestische

simulatie wordt er echter ZOA gelegd waar het aantal HA per 100 m >20 en SMA waar HA per 100 m <=

20. Een juistere kostprijsberekening zou het aantal kilometers ZOA moeten begroten aan 858 € de

lopende meter en het aantal kilometers SMA aan 614 € per lopende meter, in plaats van er van uit te gaan

dat deze elk de helft van de lengte van de combinatie voor hun rekening zullen nemen. Dit is hier niet

gebeurd.

De volledige heraanleg van deze wegen (enkel de belangrijke wegen – strategische geluidskaarten fase 1)

zou dus volgens deze berekeningen 56,6 miljoen € per jaar kosten.

Voor de heraanleg volgens Ambitieniveau 1, is de kostprijs 22% hoger: 69,3 miljoen € per jaar. Dit

is een meerkost van 12,7 miljoen € per jaar.

Voor de heraanleg volgens Ambitieniveau 2, is de kostprijs 73% hoger: 97,8 miljoen € per jaar. Dit

is een meerkost van 41,2 miljoen €
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code 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211

act. wegdek DAB/SMA AB 2C SMA D ZOA dw beton lg beton chem beton gebez beton geslep beton beton straatst keien

90-120 1 003 806 377 481 214 926 411 828 77 231 33 507 152 541 213 597 9 527 0 0

70-80 294 239 263 972 78 136 32 718 15 929 0 22 840 94 130 2 200 4 586 0

=<50 202 409 157 988 14 079 4 406 9 855 0 1 177 16 938 0 7 787 2 470

Tabel 4.2.29 Weglengte actuele wegverhardingen per snelheidsregime

act. wegdek DAB/SMA AB 2C SMA D ZOA dw beton lg beton chem beton gebez beton geslep beton beton straatst keien

toek. wegdek

90-120 SMA-C SMA-C SMA-C SMA-C chem beton chem beton chem beton chem beton chem beton

70-80 SMA-C SMA-C SMA-C SMA-C chem beton chem beton chem beton chem beton

=<50 AB-4C AB-4C AB-4C AB-4C gebez beton gebez beton gebez beton gebez beton
gebezemd

beton
gebezemd

beton

eenheidsprijs per lopende meter
[€]

90-120 611 611 611 611 513,5 513,5 513,5 513,5 513,5

70-80 216 216 216 216 210 210 210 210 210

=<50 115,5 115,5 115,5 115,5 122,5 122,5 122,5 122,5 0 122.5 122.5

totale prijs
[€]

90-120 613 325 280 230 641 157 131 320 001 251 627 172 39 658 189 17 205 657 78 329 921 109 682 080 4 892 275 0 0

70-80 63 555 576 57 017 889 16 877 433 7 067 069 3 345 078 0 4 796 396 19 767 275 461 939 0 0

=<50 23 378 211 18 247 666 1 626 087 508 847 1 207 288 0 144 176 2 074 941 0 953 908 326 076

subtotalen 700 259 067 305 906 712 149 823 520 259 203 088 44 210 555 17 205 657 83 270 493 131 524 296 5 354 214 953 908 326 076

totaal [€] 1 698 013 500

Tabel 4.2.30 Totale kostprijs: Actueel Beleid
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act. wegdek DAB/SMA AB 2C SMA D ZOA dw beton lg beton chem beton gebez beton geslep beton beton straatst keien

toek. wegdek

90-120 ZOA-C/SMA-D ZOA-C/SMA-D ZOA-C/SMA-D ZOA-C/SMA-D dcB/ComZOA dcB/ComZOA dcB/ComZOA dcB/ComZOA dcB/ComZOA

70-80 SMA-D SMA-D SMA-D SMA-D
dcB/ComSMA/

chem beton
dcB/ComSMA/

chem beton
dcB/ComSMA/

chem beton
dcB/ComSMA/

chem beton
dcB/ComSMA/

chem beton

=<50 SMA-D/AB-4C SMA-D/AB-4C SMA-D/AB-4C SMA-D/AB-4C chem beton chem beton chem beton chem beton chem beton chem beton

eenheidsprijs per lopende meter
[€]

90-120 736 736 736 736 773,5 773,5 773,5 773,5 773,5

70-80 214 214 214 214 252 252 252 252 252

=<50 115,5 115,5 115,5 115,5 123 123 123 123 0 123 123

totale prijs
[€]

90-120 738 800 992 277 826 337 158 185 795 303 105 727 59 738 285 25 917 382 117 990 640 165 217 311 736 9377 0 0

70-80 62 967 146 56 490 008 16 721 104 7 001 652 4 014 108 0 5 755 680 23 720 760 554 400 0 0

=<50 23 378 211 18 247 666 1 626 087 508 847 1 212 216 0 144 764 2 083 410 0 957 810 303 843

subtotalen 831 031 076 357 843 383 178 095 767 311 270 565 65 569 894 25 917 382 124 758 999 194 598 387 8 007 293 957 810 303 843

totaal [€] 2 079 838 547

Tabel 4.2.31 Totale kostprijs: Ambitieniveau 1
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act. wegdek DAB/SMA AB 2C SMA D ZOA dw beton lg beton chem beton gebez beton geslep beton beton straatst keien

toek. wegdek

110-120 2-ZOA/ZOA-C 2-ZOA/ZOA-C 2-ZOA/ZOA-C 2-ZOA/ZOA-C ZOA-C op COMP ZOA-C op COMP ZOA-C op COMP ZOA-C op COMP ZOA-C op COMP

90-100 TL TL TL TL TL COMP TL COMP TL COMP TL COMP

70-80 TL TL TL TL TL COMP TL COMP TL COMP TL COMP

=<50 TL/AB-4C TL/AB-4C TL/AB-4C TL/AB-4C chem beton chem beton chem beton chem beton chem beton chem beton

eenheidsprijs per lopende meter
[€]

105-120 1050 1050 1050 1050 1001 1001 1001 1001 1001

90-100 956 956 956 956 1099 1099 1099 1099 1099

60-80 372 372 372 372 480 480 480 480 480

=<50 161,5 161,5 161,5 161,5 123 123 123 123 123 123 123

totale prijs
[€]

105-120 749 367 882 220 287 973 158 812 388 411 145 842 61 430 290 30 859 559 94 565 380 174 515 775 9 536 841 0 0

90-100 277 356 630 160 305 298 60 874 694 19 369 482 17 432 576 2 943 016 63 819 281 43 141 912 0 0 0

60-80 10 945 6825 98 197 475 29 066 690 12 171 063 7 645 892 0 10 963 191 45 182 344 0 0 0

=<50 32 689 014 25 515 135 2 273 705 711 505 1 212 216 0 144 764 2 083 410 0 957 810 30 3843

subtotalen 1 168 870 351 504 305 881 251 027 477 443397892 87 720 974 33 802 575 169 492 616 264 923 441 9 536 841 957 810 30 3843

totaal [€] 2 934 339 701

Tabel 4.2.32 Totale kostprijs: Ambitieniveau 2
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4.2.3.3. Monitarisering van de baten van bronmaatregelen

Om vergelijking tussen kosten en baten (verminderde blootstelling) mogelijk te maken, heeft de dienst

Hinder en Risicobeheer een monetarisering van de baten uitgevoerd. Ze merkt daarbij wel op dat op deze

monetarisering een relatief grote marge zit: in de literatuur kunnen heel uiteenlopende bedragen per dB

worden gevonden. De berekening kan dus enkel indicatief worden geïnterpreteerd.

De baten van een verminderde blootstelling aan verkeerslawaai worden berekend op volgende manier

(per ambitieniveau):

 we gaan uit van de blootstellingen na het nemen van de bronmaatregelen zoals gegeven in tabellen

4.2.24 tot 4.2.26;

 per blootstellinginterval bepalen we het verschil tussen het aantal blootgestelden in de

referentiesituatie en in het ambitieniveau;

 per klasse vermenigvuldigen we dus het aantal personen met:

o het verschil tussen de beschouwde klasse en de referentiegroep: 5 dB voor klasse 55-60, 10 dB

voor klasse 60-65 etc.

o 12,5 € (de baat per dB per inwoner per jaar).

Dit geeft volgende baten:

blootstellingsklasse ref AN1 vermindering baten per jaar

55-60 257 871 203 459 -54 412 3 400 750

60-65 125 719 109 285 -16 434 2 054 250

65-70 121 623 142 432 20 809 -3 901 688

70-75 143 023 108 289 -34 734 8 683 500

75-80 33 337 14 034 -19 303 6 032 188

>80 248 31 -217 81 375

Totaal baten: 16,4 miljoen

(Totaal meerkost): (12,7 miljoen)

Tabel 4.2.33: AN1 Kosten/baten op jaarbasis

blootstellingsklasse ref AN2 vermindering baten per jaar

55-60 257 871 156 167 -101 704 6 356 500

60-65 125 719 105 953 -19 766 2 470 750

65-70 121 623 154 917 33 294 -6 242 625

70-75 143 023 53 930 -89 093 22 273 250

75-80 33 337 10 408 -22 929 7 165 313

>80 248 105 -143 53 625

Totaal baten: 32,1 miljoen

(Totaal meerkost): (41,2 miljoen)

Tabel 4.2.34: AN2 – Kosten/baten op jaarbasis
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Voor AN1 liggen de baten in dezelfde orde van grootte als de kosten van de bronmaatregelen. Voor AN2

zijn de baten in verhouding kleiner dan de meerkosten van de bronmaatregelen.

De baten van de bronmaatregelen kunnen ook ingeschat worden volgens de parametrische studie van

§3.4. Deze baten zijn heel wat hoger; zeker voor het ambitieniveau 1 (AN 1).

Ambitieniveau 1

Baten Meerkost

Aantal blootgestelden 681 800

Gemiddelde Winst [dB(A)] 3,8

Voordeel [dB(A)/persoon] 12,5

Totaal [€] 32,4 miljoen/jaar 12,7 miljoen

Tabel 4.2.35

Ambitieniveau 2

Baten Kosten

Aantal blootgestelden 681 800

Gemiddelde Winst [dB(A)] 5,3

Voordeel [dB(A)/persoon] 12,5

Totaal [€] 45,2 miljoen/jaar 41,2 miljoen

Tabel 4.2.36

4.2.4 Nazorgmaatregelen

4.2.4.1. Evaluatie van het aantal en de situering van Zwarte Punten

De visualisatie van de bestaande situatie (referentie) en de twee varianten leidt tot het bepalen van de

zwarte punten. Bij de simulaties van de varianten (ambitieniveaus) is dit het berekenen van de

toekomstige situatie na het uitvoeren van de bronmaatregelen. De visualisatie is apart uitgevoerd voor elk

van de provincies en de twee agglomeraties. De details van de resultaten zijn gegeven in bijlage F van het

rapport.

De resultaten zijn zowel in visuele vorm als in numerieke tabellen weergegeven. Visueel zijn hieronder

de resultaten voor de agglomeratie Antwerpen gegeven voor de referentiesituatie, ambitieniveau 1 en

ambitieniveau 2.
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Referentiesituatie

Hotspot analysis: Overview of source sections

No. Label Sect L /m) s /m) %HA lengte HA>

LA A HA
inhab./cel

l

average average average average >20/100m >40/100m

604 STRt0030 xA0010671 1 79,4 0 1 1 0 2 0 0

605 STRt0030 xA0010671 2 81,4 79,4 0 0 0 1 0 0

606 STRt0030 xA0010671 3 84,3 160,9 0 0 0 0 0 0

607 STRt0030 xA0010671 4 84,2 245,2 0 0 0 0 0 0

608 STRt0030 xA0010671 5 74,8 329,4 0 0 0 0 0 0

609 STRt0030 xA0010671 6 80,3 404,1 0 0 0 0 0 0

610 STRt0030 xA0010671 7 83,2 484,5 4 2 1 6 0 0

611 STRt0030 xA0010671 8 98,3 567,7 4 2 1 6 0 0

612 STRt0030 xA0010671 9 88 666 0 0 0 0 0 0

613 STRt0030 xA0010671 10 92,3 754 0 0 0 0 0 0

614 STRt0030 xA0010671 11 92,6 846,3 0 0 0 0 0 0

615 STRt0030 xA0010671 12 91,5 938,9 0 0 0 0 0 0

616 STRt0030 xA0010671 13 55,8 1030,4 0 0 0 0 0 0

848 STRt0039 xA0010002 1 91,7 0 57 31 13 126 0 0

849 STRt0039 xA0010002 2 95 91,7 58 30 12 138 0 0

850 STRt0039 xA0010002 3 99 186,7 68 35 14 168 0 0

851 STRt0039 xA0010002 4 99 285,7 80 42 17 214 0 0

852 STRt0039 xA0010002 5 99,1 384,7 67 35 14 188 0 0

853 STRt0039 xA0010002 6 89,2 483,8 41 22 9 103 0 0

854 STRt0040 xA0010002 1 91,4 0 37 20 9 97 0 0

855 STRt0040 xA0010002 2 95,5 91,4 60 35 16 156 0 0

856 STRt0040 xA0010002 3 95,6 186,9 64 38 18 148 0 0

857 STRt0040 xA0010002 4 96,3 282,5 41 25 12 83 0 0

858 STRt0040 xA0010002 5 93,3 378,9 8 5 3 13 0 0

859 STRt0040 xA0010002 6 78,3 472,2 0 0 0 0 0 0

860 STRt0040 xA0010002 7 96,1 550,5 64 41 21 117 96,1 0

861 STRt0040 xA0010002 8 83,1 646,6 203 121 59 477 83,1 83,1

862 STRt0040 xA0010002 9 35,9 729,7 269 161 78 703 35,9 35,9

Tabel 4.2.37
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Figuur 4.2.1

Agglomeratie Antwerpen – %HA - Wegennet lawaaikartering fase 1 Referentie

HA/100m
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Figuur 4.2.2

Agglomeratie Antwerpen – %HA - Wegennet lawaaikartering fase 1 Ambitieniveau 1

HA/100m
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Figuur 4.2.3

Agglomeratie Antwerpen – %HA - Wegennet lawaaikartering fase 1 Ambitieniveau 2

HA/100m
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Als we uitgaan van een criterium van 20 of 40 ernstig gehinderden per sectie van 100 m (index HA >=

20;40) als potentiële zwarte punten komt men tot volgende analyse van de totale lengte per

provincie/agglomeratie:

zwarte punten HA >= 20, lengte (km) zwarte punten HA >= 40, lengte (km)
REF AMB 1 AMB 2 REF AMB 1 AMB 2

Provincies Provincies

ANT 112,4 90,6 72,5 ANT 48,9 35,3 26,6

VLB 128,1 79,4 50,6 VLB 30,1 19,2 12,6

WVL 65,4 52,3 36,3 WVL 16,2 12,6 8,0

OVL 110,0 83,1 47,8 OVL 14,7 6,9 3,5

LIM 47,6 34,0 16,4 LIM 6,6 3,3 1,1

Agglomeraties Agglomeraties

Antw. 116,4 108,1 102,1 Antw. 93,3 75,8 65,2

Gent 67,7 59,6 48,9 Gent 40,2 33,9 28,5

Totaal Totaal

Aantal km 647,6 507,1 374,6 Aantal km 250,0 187,0 145,5

Wijziging t.o.v. ref -21,7% -42,2% Wijziging t.o.v. ref -25,2% -41,8%

Tabel 4.2.38

Enkele vaststellingen:

 De agglomeraties hebben een gelijkaardige lengte aan zwarte punten als de provincies, ook al is hun

wegennet veel korter (circa 350 km, ten opzicht van meer dan 1 000 km).

 De gesimuleerde bronmaatregelen onder Ambitieniveaus 1 en 2 geven voor alle provincies een

significante vermindering van de lengte van de zwarte punten (grootteorde: -25% resp. – 40%). Dit is

dus de vermindering aan zwarte punten die wordt bekomen uitsluitend door de uitvoering van de

bronmaatregelen op Vlaamse schaal, en dus vóór er aanvullende lokale maatregelen specifiek voor de

zwarte punten worden uitgevoerd.

 De impact van de gesimuleerde bronmaatregelen is niet zo groot in de agglomeraties (slechts een

reductie van 10% per ambitieniveau). De effecten van de twee maatregelpakketten zijn nog altijd

duidelijk zichtbaar, maar over grote lengtes blijven nog grote densiteiten van gehinderden (> HA 40/

100 m) over. Het is dus duidelijk niet alle problemen met de maatregelen uit deze pakketten kunnen

opgelost worden. Dat mag ook niet verwacht worden: de densiteit van verkeer, de korte afstanden

tussen de geluidsbronnen van wegverkeer en de ontvangers, en de grote dichtheid aan inwoners

binnen de agglomeraties maakt het moeilijk om voor alle bestaande geluidsituaties een oplossing te

vinden. Schermen op de overdrachtsweg zijn meestal geen echte optie binnen een agglomeratie (op

enkele uitzonderingen na). Hier zal het nodig zijn om met de passieve maatregel “gevelisolatie“ ten

minste binnen de woningen een aanvaardbaar geluidsniveau te bereiken.
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4.2.4.2. Isolatie van de overblijvende woningen boven de referentiewaarden

Na de maatregelen blijven nog volgende overschrijdingen van de gedifferentieerde referentiewaarden

over. Als er voor deze plaatsen zou gekozen worden voor een verdere sanering door geluidsisolatie voor

woningen met een Lden > 70 dB (ambitieniveau 1) of geluidsisolatie voor woningen met een Lden > 65 dB

en onteigening voor woningen met een Lden > 75 dB (ambitieniveau 2) is er volgend bijkomend budget

noodzakelijk.

Ambitieniveau 1 (sanering en richtwaarden)

aantal kostprijs sanering totaaln

Aantal woningen (70 - 75dB(A)) 49 788 10 000 498 miljoen

Aantal woningen (>75 dB(A)) 6 234 20 000 125 miljoen

Totaal [€] 623 miljoen

Tabel 4.2.39

Ambitieniveau 2 (sanering en richtwaarden)

aantal kostprijs sanering totaaln

Aantal woningen (65- 70dB(A)) 71 821 10 000 718 miljoen

Aantal woningen (70 - 75dB(A)) 24 868 20 000 497 miljoen

Aantal woningen (>75 dB(A)) 4 748 180 000 855 miljoen

Totaal [€] 2 070 miljoen

Tabel 4.2.40

De benodigde budgetten zijn relatief hoog. We benadrukken dat dit echter een maximalistische

berekening is, aangezien ze uitgaat van het principe dat voor alle woningen blootgesteld aan

geluidsniveaus hoger dan de referentieniveaus een oplossing moet worden gevonden. Beleidsmatig zal het

wellicht zinvoller zijn om prioriteiten af te bakenen. Hierbij kan men dan ook rekening houden met de

mate waarin een probleem kosteneffectief kan worden aangepakt. Voor veel situaties zal isolatie immers

niet de meest kosteneffectieve oplossing zijn, in het bijzonder op plaatsen met een hoge

bevolkingsdichtheid. Geluidsschermen of een (nog) stiller wegdek kunnen daar veel kosteneffectiever

zijn. Isolatie zal vooral voor losstaande woningen of op locaties waar geen andere maatregelen mogelijk

zijn, een aantrekkelijke optie zijn.

De hoger genoemde budgetten moeten dus worden bekeken als een bovengrens voor de aanpak van de

overblijvende knelpunten.
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4.2.4.3. Versnelde overlaging

Bij de simulaties onder 4.2.2 zijn we uitgegaan van het ritme van de autonome heraanleg van de wegen,

d.w.z. van een gemiddelde horizon van 30 jaar.

Momenteel wordt er door AWV al, naast deze autonome heraanleg, op een aantal punten met zeer

lawaaierige wegdekken sneller ingegrepen. Hierbij wordt enkel een nieuwe toplaag aangebracht (bv.

overlaging van dwarsgegroefde beton).

Om de extra kosten van deze snellere saneringen in te schatten, wordt de volgende aannames gebruikt:

 enkel de luidste betonsoorten worden overlaagd:

o voor AN1 dwarsgegroefde en langsgegroefde beton (de twee luidste betonsoorten);

o voor AN2 dwarsgegroefde, langsgegroefde en gebezemd beton (de drie luidste betonsoorten,

uitgezonderd straatstenen);

 enkel de aanvangskosten worden berekend (dus de eenmalige kostprijs van de toplaag);

 voor de kostprijs van de toplaag wordt uitgegaan van:

o voor AN1 de kostprijs van een SMA-C (of SMA-D of ZOA-C - winst van 6-7 dB dB t.o.v.

dwarsgegroefd beton); raming 10 € per m²;

o voor AN2 de kostprijs van een speciale dunne deklaag (of ZOA-C - winst tot 10 dB t.o.v.

dwarsgegroefd beton): raming 15 € per m².

Dit geeft dan volgende kosten (volgens tabel 4.2.31):

AN1 aantal lopende meter
dwarsgegroefd

[m]

aantal lopende meter
langsgegroefd

[m]

totaal te overlagen
[m]

kosten per lopende
meter overlaging

(=10 € maal breedte
weg)

totale kost
[€]

B1 77 231 33 507 110 738 130 14 395 940

B3 15 929 - 15 929 60 955 740

B5 9 855 - 9 855 35 344 925

totaal 15 696 605

Tabel 4.2.41

AN2 aantal lopende
meter

dwarsgegroefd
[m]

aantal lopende
meter

langsgegroefd
[m]

aantal lopende
meter gebezemd

[m]

totaal te overlagen
[m]

kosten per
lopende meter

overlaging (=15 €
maal breedte weg)

totale kost
[€]

B1 77 231 33 507 213 597 324 335 195 63 245 325

B3 15 929 - 94 130 110 059 90 9 905 310

B5 9 855 - 16 938 26 793 52 5 1 406 632

totaal 74 557 267

Tabel 4.2.42

Deze kosten worden hier enkel pro memorie opgegeven. Het effect van deze versnelde overlagingen

wordt niet akoestisch gesimuleerd, aangezien de simulatiehorizon 30 jaar is: in de simulatie wordt er van

uit gegaan dat er over 30 jaar geen gegroefd of gebezemd beton meer ligt.
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4.2.4.4. Geluidsschermen: aanpassingen aan Module 5

Op dit moment wordt de plaatsing van geluidsschermen geregeld via Module 5 van het

Mobiliteitsconvenant (zie 2.2.1). Dit bepaalt dat de kosten voor de plaatsing van een geluidsscherm langs

een gewestweg worden verdeeld tussen de Vlaamse overheid en de lokale overheid volgens een

welbepaalde verdeelsleutel. Door de dienst Hinder en Risicobeheer werd, op basis van een inventaris van

AWV, nagegaan wat de effecten zouden zijn van een aanpassing van deze verdeelsleutel, zowel naar

kosten als naar verminderde blootstelling (zie bijlage H).

Drie verdeelsleutels werden bestudeerd:

1. De huidige verdeelsleutel

Verdeling kosten huidige Module 5

0%

20%

40%

60%

80%

100%

60 65 70 75 80

dB(A)

deel gemeente

deel VO

Figuur 4.2.4

2. AN1

Een aanpassing van de verdeelsleutel waarbij het niveau waarbij de Vlaamse overheid 100% van de

kosten op zich neemt, werd verlaagd van LAeq = 80 dB naar 75 dB.

Verdeling kosten aangepaste Module 5 (AN1)
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Figuur 4.2.5
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3. AN2

Een aanpassing van de verdeelsleutel waarbij de Vlaamse overheid 100% van de kosten op zich neemt

van zodra LAeq >= 65 dB.

Verdeling kosten aangepaste Module 5 (AN2)
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Figuur 4.2.6

In de praktijk worden niet alle schermen waarvoor de Vlaamse overheid een financiële tussenkomst

voorziet, geplaatst: niet alle lokale overheid zijn bereid of in staat hun aandeel bij te dragen. Op basis van

de afgesloten modules in de jaren 2008 en 2009, werd benaderend aangenomen dat enkel schermen zullen

worden geplaatst op die locaties de lokale overheid maximaal een derde deel (33%) van de kosten moet

dragen.

Onder deze aanname worden er schermen geplaatst:

 voor de huidige verdeelsleutel overal waar LAeq > 73 dB(A);

 voor de verdeelsleutel – AN1 overal waar LAeq > 70 dB(A);

 voor de verdeelsleutel – AN2 overal waar LAeq > 65 dB(A).

Deze berekening gaf volgende resultaten:

verdeelsleutel schermlengte
[km]

aantal
omwonenden

toename t.o.v.
REF

kosten Vlaamse
overheid

[€]

toename t.o.v.
REF
[€]

huidig 64 420 21 306 - 65 480 625 -

AN1 111 150 36 048 14 742 123 990 938 58,5 miljoen

AN2 219 520 59 932 38 626 274 400 000 208,9 miljoen

Tabel 4.2.43 Kosten en baten verschillende verdeelsleutels
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Enkele conclusies

 Onder de huidige verdeelsleutel kan worden verwacht dat ongeveer 21 000 mensen worden

beschermd.

 De aanpassing aan Module 5 onder AN1 zorgt ervoor dat zowel de geplaatste schermlengte, het

aantal betrokken inwoners als het benodigd budget met een factor 1,8 stijgen. Voor de Vlaamse

overheid betekent dit een totale meerkost van 58,5 miljoen €. Deze meerkost wordt veroorzaakt door

enerzijds een hoger aantal schermen dat geplaatst zal worden (toepassing Module 5 wordt

aantrekkelijker voor lokale overheid), als door het hogere aandeel dat per scherm door de Vlaamse

overheid gedragen wordt (bv. bij 75 dB(A) stijgt het aandeel voor de Vlaamse overheid van 75% naar

100%). Tegenover deze meerkost voor de Vlaamse overheid staat uiteraard een minderkost voor de

lokale overheid. Verwacht wordt dat onder AN1 ongeveer 15 000 omwonenden extra zullen worden

beschermd,

 De toepassing van de verdeelsleutel onder AN2 vraagt een veel grotere verhoging van het budget

(209 miljoen €) in verhouding tot de bijkomende bescherming (39 000 extra omwonenden

beschermd).

 Als we ervan uitgaan dat alle bijkomend beschermde omwonenden zonder scherm een Lden-niveau

hoger dan 70 dB zouden ondervinden, kunnen we deze extra baat vergelijken met de

blootstellingscijfers na toepassing van de bronmaatregelen zoals die werden berekend onder 4.2.2.

Daar werd vastgesteld dat onder AN1 nog 120 000 Vlamingen blootgesteld blijven aan

geluidsniveaus van Lden >= 70 dB. Toepassing van de aangepaste Module 5 kan dan voor ongeveer

een derde van hen (36 000 inwoners) een oplossing bieden. Deze berekening moet wel voorzichtig

worden geïnterpreteerd, onder andere omdat

o de blootstellingen niet eenvoudig kunnen worden vergeleken (andere indicator);

o het toepassingsgebied verschillend is (berekende blootstelling langs belangrijke wegen vs.

gemeten blootstelling op knelpunten);

o er verschillende bijkomende aannames dienden te gebeuren om een simulatie van de

aanpassingen aan Module 5 mogelijk te maken (zie bijlage H).

De gemiddelde kostprijs van een scherm per omwonende ligt rond de 3 500 € (in AN1). Vergeleken met

de hoger genoemde bedragen van 10 000 - 20 000 € voor de isolatie van 1 woning (2 à 3 inwoners) is dat

een interessante prijs. De inventaris van AWV maakt het bovendien mogelijk om een aparte simulatie uit

te voeren voor enerzijds de grote gegroepeerde woonzones (meer dan 50 woongelegenheden) en

anderzijds de kleinere of niet-gegroepeerde woonzones. De resultaten bevestigen dat schermen vooral bij

het eerste type locaties kostenefficiënte oplossingen zijn: de prijs per inwoner daalt er tot 2 300 € (in

AN1).
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4.3 SPOORVERKEER

4.3.1 Aanpak Spoorverkeer

De aanpak voor spoorverkeer is enigszins verschillend rekening houdend met de beschikbare gegevens

voor spoorverkeer en de beperkingen van de Geonoise software. De evaluatie van het maatregelen pakket

voor spoorverkeer is met een GIS gebeurd.

Op basis van de beschikbare gegevens (de berekende Lden en Lnight-waarden) werd de volgende methodiek

gebruikt om de maatregelenpakketten (hoofdzakelijk: cat. 3 upgraden naar cat. 2, Retrofit

goederenwagons en geluidsschermen) voor spoorwegverkeer te evalueren langs bestaande spoorlijnen.

De evaluatie voor het ganse Vlaamse gewest werd uitgevoerd via volgende procedure. Voor alle

spoorlijnen opgesteld in het kader van de ‘Geluidsbelastingskaarten Spoorwegen Vlaanderen’ werd een

emissiereductie bepaald op basis van de werkelijke intensiteiten en de verwachte emissiereducties per

broncategorie. Deze gemiddelde emissiereductie werd in Geonoise bepaald en dit globaal voor een

spoorlijn. Bijvoorbeeld zo werd de reductie voor de spoorlijn 34 (Montzenroute) voor retrofit

uitgerekend. Deze gemiddelde reductie werd gehanteerd op deze lijn en één op één afgetrokken van de

bestaande rekenresultaten die bekomen werden in het kader van de ‘Geluidsbelastingskaarten’. Met

andere woorden, het effect van het maatregelen pakket werd niet opnieuw voor heel Vlaanderen met

Geonoise doorgerekend, maar de ‘nieuwe’ geluidscontouren werden op basis van de bestaande berekende

immissiewaarden en de te verwachte reductie aan de bron bepaald. Op basis van deze in GIS herrekende

geluidscontouren, werd dan het aantal blootgestelde personen in de omgeving, opnieuw bepaald. De

procentuele afname van het aantal blootgestelde personen (evenredig met het aantal ernstig gehinderden)

werd geëvalueerd. Op die manier werd het effect van de bronmaatregelen bepaald (‘upgrade’ en

‘retrofit’).

4.3.2 Akoestische evaluatie van de bronmaatregelen

Zoals reeds aangegeven werd voor elke spoorlijn van prioriteit 1 de geluidsemissie per

voertuigencategorie berekend en wat het dan het effect is op de immissie. Voor alle spoorlijnen met cat. 2

rijtuigen werden deze vervangen naar cat. 3 treinen. Voor retrofit van de goederenwagons werd een

geluidsreductie van 6 dB gehanteerd. Als voorbeeld geven we hierna het effect op de geluidsemissie weer

voor de spoorlijn L27A zonder de retrofit en met de retrofit aanpassing en dit voor de dag en

nachtperiode. De geluidsemissie voor de dag en nacht voor L27A is hierna gegeven:
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Figuur 4.3.1

Figuur 4.3.2

De geluidsemissie voor de dag en nacht voor L27A na de aanpassingen is hierna gegeven:
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Figuur 4.3.3

Figuur 4.3.4

Indien dit voor elke spoorlijn werd uitgevoerd krijgen we volgende globale reducties van de

geluidsimmissie. Voor spoorlijn L27A waar nagenoeg enkel goederentreinen passeren is de reductie van

de geluidsemissie bepalend voor de bekomen geluidsimmissie. Voor andere spoorlijnen blijven andere

voertuigencategorieën meebepalend en is de reductie van de totale geluidsimmissie lager. De globale

reductie per spoorlijn uit de prioriteit 1 lijst is hierna weergegeven.
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ID Spoorlijn van tot
Globale reductie van de

geluidsimmisie
Lden Lnight

[dB(A)] [dB(A)]

1 12+L27A Y Antwerpen-Oost Y Holland 6 6

2 27A Y Holland Antwerpen-Noord 6 6

3 15 Y Aubry Y Nazareth 5 5

4 25+27 Gewestgrens (Buda) Antwerpen-Centraal 3,5 3

5 27 en 27A Y Liersesteenweg Berchem 6 6

6 35 Hasselt Aarschot 5 5

7 36 Gewestgrens (Diegem) inrit Leuven 4 3

8 36+52+35 inrit Leuven uitrit Leuven 1 3

9 50 Denderleeuw Aalst 3,5 4

10 50 Schellebelle inrit Gent-St-Pieters 5 5

11 50A gewestgrens Y.ST-K-LOMB 5 5

12 50A inrit Gent-St-Pieters inrit Brugge 4,5 5

13 50A+66 inrit Brugge Y Brugge zeehaven 5 5

14 53+60 inrit Dendermonde uitrit Dendermonde 5 5

15 53 uitrit Mechelen inrit Leuven 6 6

16 58+58/1+59 Y West Ledeberg Gent-Zeehaven 5 4,5

17 59 Berchem Antwerpen Zuid 5 5

18 75 uitrit Gent St-Pieters Deinze 6 6

19 75 Y Zandberg Kortrijk 3 3, 5

20 96 gewestgrens gewestgrens 2 3

21 124 gewestgrens gewestgrens 3,5 3

22 161 gewestgrens gewestgrens 2

Tabel 4.3.1 Lijst van de prioriteit 1 spoorlijnen voor het Vlaamse gewest.

Deze reducties werden dan van de berekende Lden en Lnight-resultaten voor de geluidsbelastingskaarten van

de prioriteit 1 spoorlijnen afgetrokken. Er werd gerekend met resultaten die rekening houden met de

gevelreflectie (- 3 dB). Met behulp van een GIS werd dan het aantal geschatte totaal aantal mensen aan

Lden en Lnight berekend. In onderstaande tabel wordt dit geschatte totaal aantal mensen blootgesteld aan Lden

waarden hoger dan 55, 65, 73 en 75 dB en aan Lnight-waarden hoger dan 50, 60, 63 en 65 dB. De

berekeningen werden uitgevoerd inclusief de agglomeraties Antwerpen en Gent en met aangepaste

resultaten voor gevelreflectie (-3 dB)).

Er werd ook een tabel toegevoegd voor het aantal blootgestelde personen boven de referentiewaarde voor

de bestaande spoorlijnen met name Lden van 73 dB(A) en Lnight van 63 dB(A).
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Tabel 4.3.2
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De procentuele reductie van het maatregelenpakket (cat 2 naar cat 3 en retrofit) op het aantal

geluidsbelaste personen blootgesteld aan Lden is bijgevolg:

Situatie Aantal mensen blootgesteld aan
Lden > 55 dB(A) Lden > 65 dB(A) Lden > 75 dB(A)

Voor de aanpassing van maatregelpakket 139 158 52 147 7 152

Na het doorvoeren van het maatregelpakket 83 717 30 367 1 881

Afname 55 441
(40%)

21 780
(42%)

5 271
(74%)

Tabel 4.3.3

De grootste winst wordt gerealiseerd voor het aantal personen blootgesteld aan de Lden > 75 dB(A).

Het aantal ernstig gehinderden daalt dan van 13 045 tot 7 261, bijna een halvering (-45%).
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4.3.3 Kosten en baten van de bronmaatregelen

4.3.3.1. Kosten van bronmaatregelen

Goederenwagons

Totaal aantal goederenwagons die jaarlijks meer dan 10 000 km rijden in Europa en waarvan mag

verwacht worden dat ze tenminste een resterende levensduur hebben van 5 à 10 jaar bedraagt 370 000

waarvan ca. 12 000 een Belgische immatriculatie hebben. De retrofitting van een goederenwagon kan

geraamd worden op 5 000 € à 10 000 € .

Indien door, de door Europa voorgestelde maatregelen, in elke lidstaat aan de wagoneigenaars een

financiële incentive kan geboden worden om een aantal goederenwagons te retrofitten dat overeenstemt

met het aantal spoorwegwagons geïmmatriculeerd in deze lidstaat dan is in België een budget nodig van

60 à 120 miljoen € gespreid over 5 à 10 jaar.

Rijtuigen

Bij het reizigersvervoer is de geëvalueerde maatregel, het uitrusten van het type 2 (blok- en schijfgeremd)

reizigerstreinen met andere remblokken: de bestaande CI (cast iron) remblokken worden vervangen door

L-type remblokken. Dit leidt tot minder ruwe wieloppervlaktes en dus een verminderde geluidsproductie.

Akoestisch worden deze treinen dan gecatalogeerd bij het type 3-rijtuigen (gelijkgesteld aan

schijfgeremde treinen). De validatie van deze oplossing is in het laatste stadium. Volgens onderstaande

tabel betreft het 2 068 rijtuigen, zijnde een totale kost van 10,5 miljoen €.

type materieel categorie rijtuigen/eenheid 2015 2015
# treinen # kasten

M4 gerenoveerd 1 576 576

I10 of I6of I5 2 1 167 167

AM 00 gerenoveerd 2 2 186 372

AM 75 gerenoveerd 2 4 44 176

AM 80 gerenoveerd 2 3 139 417

AM 96 2 3 120 360

totaal 1 232 2068

kost [€] 5 000

totale kost [€] 10 340 000

Tabel 4.3.4
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4.3.3.2. Monetarisering van de baten

De baten van het project kunnen op twee manieren worden ingeschat:

1. Door uit te gaan van de gemiddelde parametrische winst per lijn, gewogen naar lengte, en deze te

vermenigvuldigen met het aantal blootgestelden en een eenheidsprijs van 12,5 € per dB per blootgestelde

per jaar:

Baten

Aantal blootgestelden 139 158

Gemiddelde Winst [dB(A)] 4,3

Voordeel [dB(A)/persoon] 12,5

Totaal [€] 7,5 miljoen/jaar

Tabel 4.3.5

2. Op dezelfde manier als dit voor wegverkeer is gebeurd, d.w.z. door uit te gaan van de onder 4.3.2

berekende verdeling van de blootstelling:

Deze benadering geeft volgende baten:

blootstellingsklasse ref AN1 vermindering baten per jaar

55-65 87 011 53 350 -33 661 3 155 719

65-75 44 995 28 486 -16 509 3 611 344

>75 7 152 1 881 -5 271 1 811 906

Totaal 8,6 miljoen

Tabel 4.3.6 Monetarisering baten

Beide benaderingen geven dus vergelijkbare cijfers. Vergelijking met de (eenmalige) kosten voor de

bronmaatregelen (70 à 130 miljoen), leert dat deze kosten op een termijn van 8 à 16 jaar zullen worden

afgeschreven. Hierbij dient nog te worden opgemerkt dat de kosten van toepassing zijn op België; terwijl

de baten enkel in Vlaanderen werden gekwantificeerd.

Uiteraard gelden hierbij dezelfde bedenkingen (brede marge van de monetarisering) als bij wegverkeer.



Ref. LNE/LHRMG/OL200600061

D1283r03-20100615.doc 171/201

4.3.4 Nazorgmaatregelen

4.3.4.1. Evaluatie van het aantal en de situering van resterende overschrijdingen van de

referentiewaarden

Tot slot werd nagegaan of en waar er na de bronmaatregelen nog overschrijdingen van de

referentiewaarden blijven bestaan. Als referentiewaarde bestaat er momenteel voor de bestaande

spoorlijnen een Lden van 73 dB(A) en voor Lnight 63 dB(A). Er werd aangegeven welke knelpunten er dan

nog overblijven. Hiervoor kunnen dan bijkomende maatregelen (geluidsschermen of gevelisolatie)

worden voorgesteld. Voor individuele woningen is het voorzien van extra gevelisolatie af te wegen ten

opzichte van een geluidsscherm.

De woningen die binnen de geluidscontouren van Lden > 73 dB(A) en Lnight > 63 dB(A) vallen werden in

een GIS – file opgenomen. Als voorbeeld geven we voor deelgebied 3, gelegen langs de spoorlijn 53+60

(Dendermonde), de woningen die binnen de contour van Lnight > 63 dB(A) zijn gelegen. In totaal gaat het

nog om 9 woningen. Er zijn geen woningen te Dendermonde die binnen de contour van 73 dB(A) zijn

gelegen.

Figuur 4.3.5

Voor de andere deelgebieden worden de woningen die binnen de contour van Lden 73 dB(A) zijn gelegen

aangegeven in het blauw en voor Lnight 63 dB(A) in het groen. In de meeste gevallen (op enkele woningen
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na) ligt een woning die binnen de contour van Lden 73 dB(A) is gelegen, ook binnen de contour van

63 dB(A) voor Lnight. Andersom is dit zelden het geval.

De indeling van de deelgebieden (modelzones) werd overgenomen uit de studie waarin de geluidskaarten

voor spoorverkeer werden afgeleid:

Figuur 4.3.6

Figuur 4.3.7 Knelpunten voor deelgebied 1
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Figuur 4.3.8 Knelpunten voor deelgebied 2

Figuur 4.3.9 Knelpunten voor deelgebied 4
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Figuur 4.3.10 Knelpunten voor deelgebied 3 en 5

Figuur 4.3.11 Knelpunten voor deelgebied 6

Zo komen we tot volgende lijst van het aantal woningen per gemeente die binnen de contour Lden =

73 dB(A) en Lnight = 63 dB(A) zijn gelegen. Een verdere verfijning met het aantal woningen per gemeente

die binnen de contour Lden = 78 dB(A) en Lnight = 68 dB(A) is ook mee opgenomen. We merken tevens op
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dat het soms over verspreide woningen gaat, en soms over grotere woonblokken en appartementen. In de

Excel lijst met de knelpunten is aangegeven hoeveel personen er voor de desbetreffend “woning” moet

gehanteerd worden op basis van de informatie die in het kader van de strategische

geluidsbelastingskaarten werden opgemaakt.

Tabel 4.3.7

Het beleid van Infrabel bestaat er momenteel in om aanpassingen aan de spoorinfrastructuur

(uitbreidingen) aan te grijpen om de akoestische situatie langsheen de spoorlijn te evalueren en

desgevallend maatregelen te treffen. Momenteel zijn een aantal uitbreidingen van

spoorweginfrastructuren lopend en gepland. De voornaamste projecten die een invloed kunnen hebben op

de Lden en Lnight zijn het

 3de en 4de spoor voor de L50A tussen Brussel en Ternat in kader GEN (van toepassing op o.a. Ternat):

verwacht dat de maatregelen die in het MER werden opgenomen (geluidsschermen, betere

spooroplegging, lagere emissie van het GEN materieel) de knelpunten zullen wegwerken.

 de GEN lijnen L124 en L161: weinig knelpunten.

 het DIABOLO project (ontsluiting van luchthaven van Zaventem).

 uitbreiding van de L50A tussen Gent en Brugge (van toepassing op o.a. Gent): het MER dateert al

van eind jaren 90 zodat de informatie uit deze MER niet kan gehanteerd worden om de effecten te
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kunnen inschatten. In dat MER worden heel wat maatregelen (voornamelijk geluidsschermen)

aanbevolen, maar het is niet duidelijk welk effectief worden uitgevoerd.

 L36 Leuven-Brussel (Leuven, Herent, ...): langs deze lijn zijn de laatste jaren al maatregelen

getroffen in het kader van de uitbreiding, maar deze maatregelen werden nog niet opgenomen in het

spoormodel.

Knelpunten waar geen infrastructuurwijzigingen gepland zijn situeren zich langs de lijnen:

 L96 (Halle, Beersel, Sint-Pieters-Leeuw);

 L27 en L25 (Antwerpen, Boechout, Duffel, Hove, Kontich, Mechelen, Mortsel, Vilvoorde, ...);

 L35 (Hasselt, Scherpenheuvel, ...);

 L15 (Lier).

4.3.4.2. Isolatie van de overblijvende woningen boven de referentiewaarden

Na de bronmaatregelen blijven dus nog volgende overschrijdingen van de gedifferentieerde

referentiewaarden over. Als er voor deze plaatsen zou gekozen worden voor een verdere sanering door

geluidsisolatie of onteigening (ambitieniveau 2) is er volgend budget noodzakelijk.

De gebruikte databestanden voor woningen in het spoormodel komen niet overeen met deze in het model

voor wegverkeer en zijn eigenlijk niet geschikt voor evaluatie van het aantal te isoleren woningen,

aangezien grote bouwblokken als één woning worden behandeld (vgl. bv. aantal woningen > 73 dB = 208

(na AN1), aantal personen > 73 dB = 4399 (na AN1), dus gemiddeld ongeveer 20 inwoners per “blok”).

Daarom wordt in onderstaande inschatting gebruik gemaakt van het aantal blootgestelden. Het aantal

wooneenheden wordt dan afgeleid door deling door de gemiddelde gezinsgrootte (2,3 personen).

De genoemde prijs voor isolatie van een woning (10 000 resp. 20 000 €) kan dan opnieuw gebruikt

worden.

Ambitieniveau 1 (richtwaarden)

aantal kostprijs sanering totaaln

Aantal woningen (73 – 78dB(A)) 1 867 10 000 18,67 milj

Aantal woningen (>78 dB(A)) 46 20 000 0,92 milj

Totaal [€] 19,59 milj

Tabel 4.3.8

Ambitieniveau 2 (richtwaarden)

aantal kostprijs sanering totaaln

Aantal woningen (70 - 75 dB(A)) 4 244 10 000 42,44 milj

Aantal woningen (>75 dB(A)) 818 180 000 147,24 milj

Totaal [€] 189,70 milj

Tabel 4.3.9

De kosten (en het effect) van de “nazorg” voor ambitieniveau 1 is beperkt; voor ambitieniveau 2 zijn het

de kosten voor onteigening die hoog oplopen. Bij een onteigening vanaf een hoger geluidsniveau (bv.

78 dB(A)) zouden deze aanzienlijk kunnen beperkt worden.
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4.4 VOORZORGSMAATREGELEN (NIEUWE WOONONTWIKKELINGEN)

Maatregelen ten aanzien van nieuwe woonontwikkelingen, gericht op het vermijden van bijkomende

blootgestelden, werden door de dienst Hinder en Risicobeheer uitgewerkt in een aparte nota, op basis van

het overleg met ruimtelijke ordening (zie hoger).

Er wordt onderscheid gemaakt tussen:

 aanduiden van nieuwe woonzones;

 nieuwe woningen in bestaande woonzones.

4.4.1 Aanpak

Nieuwe woonzones

Teneinde een verdere inschatting te maken van de voorgestelde categorieën en van de haalbaarheid van

de gebruikte geluidsniveaus, zal er geëvalueerd worden:

 hoeveel woonuitbreidingsgebied onder deze regeling zou vallen en hoe de toepassing van dit kader de

omzetting van WUG in woongebied zou beperken. Dit kan door overlap van de gegevens uit de “atlas

woonuitbreidingsgebieden” met de geluidcontouren.

Een bijkomende evaluatie zou kunnen gemaakt worden door een aantal RUP’s te selecteren die de

voorbije jaren werden vastgesteld en waarin de herbestemming tot woonzone aan de orde was en die in de

omgeving van een gekarteerde geluidsbron liggen. Voor deze RUPs wordt dan geëvalueerd wat de

toepassing van bovenstaand kader zou hebben betekend. De opdrachtnemers zijn er echter niet in

geslaagd deze RUPs te bekomen.

Nieuwe woningen in bestaande woonzones

De evaluatie betreft hier:

 isolatieverplichting: nagaan om hoeveel gevallen het (in de twee ambitieniveaus) per jaar zou gaan.

Dit kan op basis van overlap van het register van onbebouwde percelen (Codex, 5.6.1) met

geluidscontouren en informatie over het aantal bouwaanvragen per jaar. Dit register was op het

moment van uitvoering van de studie niet beschikbaar voor de opdrachtnemers, omdat het volgens het

departement RWO nog erg gefragmenteerd en niet voldoende actueel was. Sinds maart 2010 is dit

register wel beschikbaar, maar dat was te laat voor verwerking in deze studie.

 bouwverbod: op dezelfde wijze kan nagegaan worden om hoeveel km² onbebouwd woongebied het

zou gaan.
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4.4.2 Akoestische evaluatie

4.4.2.1. Nieuwe woonzones

Indien voorgesteld toetsingskader gehanteerd zou worden, heeft dit volgende consequenties.

Op basis van de WUG-atlas en de overlap van de geluidscontouren voor het spoorverkeer

De Atlas van de woonuitbreidingsgebieden geeft voor elk woonuitbreidingsgebied in Vlaanderen aan of

het vanuit beleidsmatig en planologisch oogpunt kan ontwikkeld worden voor woningbouw.

Volgens het koninklijk besluit van 28 december 1972 inzake de gewestplannen, geldt voor

woonuitbreidingsgebieden in het gewestplan het volgende voorschrift:

“De woonuitbreidingsgebieden zijn uitsluitend bestemd voor groepswoningbouw zolang de bevoegde

overheid over de ordening van het gebied niet heeft beslist, en zolang, volgens het geval, ofwel de

overheid geen besluit tot vaststelling van de uitgaven voor de voorziening heeft genomen, ofwel omtrent

deze voorzieningen geen met waarborgen omklede verbintenis is aangegaan door de promotor.”

Wil men een woonuitbreidingsgebied ontwikkelen, dan moet dus eerst een gemeentelijk plan (bijzonder

plan van aanleg (BPA), ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) worden opgemaakt, of een

verkavelingsvergunning worden afgeleverd. (Uitzonderingen hierop zijn vergunningen voor

groepswoningbouw of voor restpercelen.)

Voor een WUG waar een dergelijke ordening nog niet bestaat, is dus eerst een ordeningsbeslissing nodig,

via een BPA of een RUP of via een globale verkaveling. Een dergelijke ordeningsbeslissing moet worden

opgemaakt in uitvoering van een gemeentelijk structuurplan, waarin een woonbehoeftestudie de

opportuniteit van de ontwikkeling moet aantonen.

Een gemeente kan echter van dit aantonen van de woonbehoefte worden vrijgesteld indien het gebied

voldoet aan een aantal planologische criteria (zie 2.1 tot 2.3 uit de omzendbrief RO 2002/03 op

http://www2.vlaanderen.be/ruimtelijk/wetgeving/omzendbrieven/20021025.html). Ze dient het voldoen

aan deze criteria in de regel eerst af te toetsen door een “principieel akkoord” aan te vragen bij de

Vlaamse overheid.

Wanneer de atlas een gebied als vrijgegeven vermeldt, dient ook dit “principieel akkoord” niet meer te

worden aangevraagd.

Dat de atlas een gebied als “te ontwikkelen” beschouwt, betekent dus dat er vanuit beleidsmatig oogpunt

groen licht gegeven wordt voor een plan of globale verkaveling.
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Deze ‘Atlas’ maakt een onderscheid tussen 4 grote groepen gebieden:

1. gebieden die al bebouwd zijn.

2. "gebieden die principieel vanuit het Vlaams beleidskader WEL kunnen ontwikkeld worden". Deze

gebieden kunnen ontwikkeld worden zonder voorafgaand principieel akkoord, zoals bedoeld in de

omzendbrief RO 2002/03, m.a.w. RUP of verkavelingsvergunning kan worden opgesteld zonder

woonbehoeftestudie.

3. '(deels) te onderzoeken gebieden'. Voor deze gebieden moet wel nog een principieel akkoord

aangevraagd worden vooraleer het gebied kan ontwikkeld worden, zoals bedoeld in de omzendbrief

RO 2002/03, m.a.w. men kan principieel akkoord vragen om RUP of verkavelingsvergunning op te

mogen stellen zonder woonbehoeftestudie.

4. 'gebieden die principieel vanuit het Vlaamse beleidskader NIET kunnen ontwikkeld worden'. Voor

deze gebieden kan geen principieel akkoord meer worden aangevraagd, m.a.w. RUP of

verkavelingsvergunning kan enkel worden opgesteld na woonbehoeftestudie in kader van

gemeentelijke structuurplan.

In onderstaande tabel 4.4.1. worden de oppervlaktes (ha) met overlap tussen de WUG-atlas en de

geluidscontouren voor spoorverkeerslawaai weergegeven.

Uit deze tabel blijkt dat 1,5 ha bebouwd WUG-gebied een blootstellingsniveau Lden > 77 dB(A) heeft en

5,1 ha bebouwd WUG-gebied een blootstellingsniveau Lden 72 – 77 dB(A).

Ondertussen is het overgrote deel aan woonuitbreidingsgebied vrijgegeven. In totaal betreft het 545 ha,

waarvan 0,9 ha met een blootstellingsniveau Lden > 77 dB(A) en 4,0 ha met een blootstellingsniveau Lden

72 – 77 dB(A).

Verder zijn er ook grote oppervlaktes niet vrij om er te bouwen. Over een zeer groot deel van de

oppervlakte is er nog geen uitspraak gedaan (totaal 586,6 ha) of moet er nog verder onderzoek gebeuren

(totaal 96,6 ha).

Conclusie: er is geen correlatie te vinden door de mate waarin een WUG werd bebouwd (1), werd

vrijgegeven voor ontwikkeling op korte termijn (2), mogelijk zal worden vrijgegeven (3) dan wel pas kan

worden ontwikkeld na een woonbehoeftestudie (4) enerzijds, en de mate waarin het WUG in kwestie

wordt verstoord door spoorverkeerslawaai anderzijds.

Uit bovenstaande cijfers blijkt nog eens te meer de waarde van het hanteren van een afwegingskader voor

de wenselijkheid van nieuwe woonontwikkelingen, zoals uiteengezet onder 2.2.5.2.
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Atlas spoor <62 62-67 67-72 72-77 >77

2 2007_vrijg 19,3 0,0 0,0 0,0 0,0

1 bebouwd 1015,0 19,6 7,8 5,1 1,5

3 geen_uitsp 536,8 24,3 14,0 8,3 2,2

3 gnuit/2007 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0

3 gnuit/te_o 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

infrastruc 21,3 1,9 2,1 5,6 14,2

4 niet_vrij 409,5 16,6 8,1 3,8 1,3

4/2 nt_vr/2007 11,2 0,0 0,0 0,0 0,0

4/3 nt_vr/te_o 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4/3 nt_vrij/gn 54,1 0,1 0,0 0,0 0,0

3 te_onderz 87,8 4,2 2,7 1,9 0,9

2 vrij/2007 6,4 0,4 0,0 0,0 0,0

2/3 vrij/gn_u 39,1 1,9 0,6 0,2 0,0

2/4 vrij/nt_vr 17,8 0,0 0,0 0,0 0,0

2/3 vrij/te_on 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0

2 vrijgegeven 511,4 19,1 8,5 4,0 0,9

Tabel 4.4.1 Oppervlaktes met overlap tussen de WUG-atlas en de geluidscontouren voor spoorverkeerslawaai

(ha)

Legende:
 2007_vrijg: vrijgeven in de periode 2007-2012
 bebouwd: bebouwd
 geen_uitsp: geen uitspraak
 gnuit/2007: deels geen uitspraak/deels vrijgeven in de periode 2007-2012
 gnuit/te_o: deels geen uitspraak/deels nog te onderzoeken
 infrastruc: infrastructuur
 niet_vrij: niet vrijgeven, niet te ontwikkelen
 nt_vr/2007: deels niet vrijgeven/deels vrijgeven in de periode 2007-2012
 nt_vr/te_o: deels niet vrijgeven/deels nog te onderzoeken
 nt_vrij/gn: deels niet vrijgeven/deels geen uitspraak
 te_onderz: te onderzoeken
 vrij/2007: deels vrijgeven voor 2007/ deels vrijgeven in de periode 2007-2012
 vrij/gn_u: deels vrijgeven voor 2007/ deels geen uitspraak
 vrij/nt_vr: deels vrijgeven voor 2007/ deels niet te ontwikkelen
 vrij/te_on: deels vrijgeven voor 2007/ deels nog te onderzoeken
 vrijgegeven: vrijgeven voor 2007
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Op basis van de WUG-atlas en de overlap van de geluidscontouren voor het wegverkeer:

In onderstaande tabel worden de oppervlaktes (ha) met overlap tussen de WUG-atlas en de

geluidscontouren voor wegverkeerslawaai weergegeven.

Naar analogie met spoorverkeer, kan voor wegverkeer een gelijkaardige analyse gemaakt worden.

Uit deze tabel blijkt dat 26 ha bebouwd gebied een blootstellingsniveau Lden > 70 dB(A) heeft en 57 ha

bebouwd gebied een blootstellingsniveau Lden 65 - 70 dB(A).

Ondertussen is het overgrote deel aan woonuitbreidingsgebied vrijgegeven. In totaal betreft het 4 124 ha,

waarvan 16,5 ha met een blootstellingsniveau Lden > 70 dB(A) en 34 ha met een blootstellingsniveau Lden

65 - 70 dB(A).

Verder zijn er ook grote oppervlaktes niet vrij om er te bouwen. In totaal betreft het hier om 3 615 ha en

over een zeer groot deel van de oppervlakte is er nog geen uitspraak gedaan (totaal 3 894 ha) of moet er

nog verder onderzoek gebeuren (totaal 457 ha).

Conclusie: ook hier is er geen correlatie te vinden door de mate waarin een WUG werd bebouwd (1),

werd vrijgegeven voor ontwikkeling op korte termijn (2), mogelijk zal worden vrijgegeven (3) dan wel

pas kan worden ontwikkeld na een woonbehoeftestudie (4) enerzijds, en de mate waarin het WUG in

kwestie wordt verstoord door spoorverkeerslawaai anderzijds.

Uit bovenstaande cijfers blijkt nog eens te meer de waarde van het hanteren van een afwegingskader voor

de wenselijkheid van nieuwe woonontwikkelingen, zoals uiteengezet onder 2.2.5.2.
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Atlas weg <55 55-60 60-65 65-70 >70

2 2007_vrijg 94,7 25,4 20,5 7,5 0,9

1 bebouwd 7117,0 365,7 128,2 56,7 26,0

3 geen_uitsp 3524,0 229,0 99,5 30,5 11,3

3 gnuit/2007 34,3 0,0 0,0 0,0 0,0

3 gnuit/te_o 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

infrastruc 132,9 10,9 7,1 9,4 48,2

4 niet_vrij 3147,0 279,2 114,5 46,6 27,4

4/2 nt_vr/2007 10,0 0,8 0,4 0,1 0,0

4/3 nt_vr/te_o 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4/3 nt_vrij/gn 361,1 20,7 1,4 0,0 0,0

3 te_onderz 433,5 13,0 5,8 2,8 2,1

2 vrij/2007 64,5 0,0 0,0 0,0 0,0

2/3 vrij/gn_u 266,1 6,2 3,3 1,1 0,8

2/4 vrij/nt_vr 128,2 4,3 9,0 2,7 0,6

2/3 vrij/te_on 13,5 0,0 0,0 0,0 0,0

2 vrijgeven 3724,4 251,6 98,1 33,8 16,5

Tabel 4.4.2 Oppervlaktes met overlap tussen de WUG-atlas en de geluidscontouren voor wegverkeerslawaai

(ha)

Legende:
 2007_vrijg: vrijgeven in de periode 2007-2012
 bebouwd: bebouwd
 geen_uitsp: geen uitspraak
 gnuit/2007: deels geen uitspraak/deels vrijgeven in de periode 2007-2012
 gnuit/te_o: deels geen uitspraak/deels nog te onderzoeken
 infrastruc: infrastructuur
 niet_vrij: niet vrijgeven, niet te ontwikkelen
 nt_vr/2007: deels niet vrijgeven/deels vrijgeven in de periode 2007-2012
 nt_vr/te_o: deels niet vrijgeven/deels nog te onderzoeken
 nt_vrij/gn: deels niet vrijgeven/deels geen uitspraak
 te_onderz: te onderzoeken
 vrij/2007: deels vrijgeven voor 2007/ deels vrijgeven in de periode 2007-2012
 vrij/gn_u: deels vrijgeven voor 2007/ deels geen uitspraak
 vrij/nt_vr: deels vrijgeven voor 2007/ deels niet te ontwikkelen
 vrij/te_on: deels vrijgeven voor 2007/ deels nog te onderzoeken
 vrijgeven: vrijgeven voor 2007
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4.4.2.2. Bestaande woonzone, nieuwe woningen

Het aantal nieuwe bouwaanvragen in Vlaanderen bedroeg in 2008 circa 25 000, goed voor een geschat

aantal van 70 000 wooneenheden, op een totaal aantal wooneenheden van 2,7 miljoen.

Rekening houdend met de vaststelling dat er tot op heden nog weinig rekening gehouden wordt met

geluidsoverlast bij de inplanting van woningen (zie ook vorige paragraaf), gaan we ervan uit dat deze

70 000 bijkomende wooneenheden volgens het referentiescenario verdeeld zouden worden over de

verschillende contouren evenredig met de bestaande situatie.

Uit de geluidskaarten blijkt bv. dat ongeveer 11% van de Vlamingen wordt blootgesteld aan

wegverkeerslawaai van meer dan 55 dB en 2,3% aan spoorverkeerslawaai van meer dan 55 dB.

Toepassing van voorgaand principe betekent dan dat er, bij een onveranderd beleid, jaarlijks gemiddeld

9 500 geluidsbelaste wooneenheden (Lden > 55 dB) zullen bijkomen (11% van 70 000 voor wegverkeer en

2,3% van 70 000 voor spoorverkeer).

Mits het uitvoeren van de maatregelenpakketten (ambitieniveau 1 of 2) worden deze hoeveelheden

enigszins gereduceerd, als gevolg van het bronbeleid.

aantal blootgestelde wooneenheden
gebied ambitieniveau > 55 >65 >70 >75

wegverkeer 1 5 436 - 2 473 -

2 4 725 2 130 - 99

Tabel 4.4.3

aantal blootgestelde wooneenheden
gebied ambitieniveau > 70 >73 >75

spoorverkeer 1 - 351 -

2 970 - 22

Tabel 4.4.4
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Toch betekenen deze cijfers nog steeds een gevoelige toename van het aantal blootgestelden. Om deze

toename te beperken, werd in de nota “maatregelen ruimtelijke ordening” het volgende voorgesteld:

 Ambitieniveau 1

Lden-niveau
weg spoor afweging wenselijkheid welke maatregel
[dB] [dB]

1 < 55 < 62 OK geen extra actie voorzien

2 55-70 62-73 kans op (ernstige) geluidshinder, maar lager dan
referentiewaarde bestaande situaties

sensibilisering

3 > 70 > 73 kans op ernstige geluidshinder; mogelijk
gezondheidseffecten, hoger dan referentiewaarde bestaande
situaties

isolatieverplichting

Tabel 4.4.5

 Ambitieniveau 2

Lden-niveau
weg spoor afweging wenselijkheid welke maatregel
[dB] [dB]

1 < 55 < 62 OK geen extra actie voorzien

2 55-65 62-70 kans op geluidshinder sensibilisering

3 65-75 70-75 kans op ernstige hinder, mogelijk gezondheidseffecten isolatieverplichting

4 > 75 > 75 kans op ernstige gezondheidseffecten, dus te vermijden bouwverbod overwegen

Tabel 4.4.6
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4.4.3 Kosten

Op basis van bovenstaande evaluatie kan er een kost opgesteld worden voor de doorvoering van een

isolatiesubsidie of bijkomende isolatiekost voor de woning, en ook eventuele planschade volgens beide

ambitieniveaus.

Deze kosten zullen lager uitvallen indien er bij de bestemming tot woongebied rekening wordt gehouden

met de geluidskwaliteit (zie nota in bijlage E). Hierdoor zullen immers (op termijn) minder woongebieden

geluidsbelast zijn, waardoor het aantal te isoleren nieuwbouwwoningen zal dalen.

Ambitieniveau 1

Aantal nieuwe
wooneenheden per jaar

Kost extra isolatie volgens
verplichting

Totaal [€]

>70 dB wegverkeer 2 473 10 000 24,7 miljoen

>73 dB spoorverkeer 351 10 000 3,5 miljoen

Volledig Totaal 28,2 miljoen/jaar

Tabel 4.4.7

Ambitieniveau 2

Aantal nieuwe
wooneenheden per jaar

Kost Totaal [€]

65-75 dB wegverkeer 2 130 isolatie: 10 000 21,3 miljoen

>75 dB wegverkeer 99 planschade: 120 000 11,9 miljoen

70-75 dB spoorverkeer 970 isolatie: 10 000 9,7 miljoen

>75 dB spoorverkeer 22 planschade: 120 000 2,6 miljoen

Volledig Totaal 45,5 miljoen/jaar

Tabel 4.4.8



Ref. LNE/LHRMG/OL200600061

D1283r03-20100615.doc 186/201

5 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

5.1 OVERZICHT STUDIE

Het doel van deze studie was het verzamelen, bestuderen en beoordelen van mogelijkheden die er bestaan

bij de opmaken van geluidsplanning en geluidsactieprogramma’s ter beheersing van het

omgevingslawaai, in het kader de uitvoering van de Europese Richtlijn Omgevingslawaai 2002/49/EG en

de Vlaamse implementatie "Besluit van de Vlaamse Regering van 22 juli 2005 inzake de evaluatie en de

beheersing van het omgevingslawaai".

In de eerste fase van de studie zijn, op basis van een beperkte literatuurstudie, mogelijke doelstellingen

en mogelijke maatregelen ontwikkeld. Voor de studie van de mogelijke doelstellingen is uitgegaan van

een kader dat door de dienst Hinder en Risicobeheer (LNE) werd ontwikkeld, in overleg met MOW,

AWV en NMBS-Holding. Vereenvoudigd stelt dit kader dat de referentiewaarde in bestaande situaties

voor wegverkeerslawaai Lden = 70 dB bedraagt en voor spoorverkeerslawaai Lden = 73 dB, terwijl de

referentiewaarde voor nieuwe situaties voor wegverkeer Lden = 60 dB bedraagt en voor spoorverkeer Lden

= 67 dB. (De verschillen tussen de waarden voor weg- en spoorverkeer worden verklaard door de minder

hinderlijke aard van spoorverkeerslawaai bij eenzelfde geluidsniveau.) Daarnaast bevat het kader nog een

aantal verfijningen (o.a. het streven naar lagere geluidsniveaus langs secundaire en lokale wegen en

bijkomende nuanceringen m.b.t. de aanwezigheid van stille gevels). Voor het opstellen van een lijst van

mogelijke maatregelen is voornamelijk uitgegaan van een literatuurstudie van Europese projecten zoals

QCity en Effnoise.

Uiteindelijk werd een dubbele doelstelling weerhouden:

- vermindering van het aantal personen blootgesteld aan geluidsniveaus boven Lden = 70 dB voor

wegverkeer en Lden = 73 dB voor spoorverkeer;

- reductie van het aantal ernstig gehinderden (%HA), bepaald aan de hand van de Europees aanvaarde

dosis-effect-relatie.

In de tweede fase is op basis van contacten met alle betrokken (MOW, AWV, NMBS-Holding, Infrabel,

RWO, ...) een geheel van “weerhouden maatregelen” samengesteld, die toepasbaar zijn in de Vlaamse

omgeving en die akoestische efficiënt zijn. Voor deze maatregelen is ook de administratief/juridische

context bekeken. Uitgaande van deze evaluatie zijn twee maatregelpakketten voorgesteld met een

verschillend ambitieniveau, “ambitieniveau 1” en “ambitieniveau 2” genoemd.

Elk maatregelenpakket is opgebouwd uit drie componenten:

a. De maatregelen aan de bron: dit zijn alle maatregelen die de emissie van de bron verminderen en die

daardoor leiden tot een globale daling van de blootstelling over heel Vlaanderen. Het zijn deze

maatregelen die in het Vlaamse geluidsmodel (geluidskaarten) zijn doorvertaald en gesimuleerd.

b. De “nazorg”-maatregelen: dit zijn de maatregelen die bijkomend op de (overblijvende) zwarte punten

kunnen worden genomen: geluidsschermen, isolatie van bestaande woningen, lokale versnelde aanleg
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van stiller wegdek, lokale verkeersmaatregelen. Gezien deze maatregelen rekening moeten houden

met de lokale omstandigheden, kunnen deze maatregelen moeilijk in het Vlaamse geluidsmodel

worden doorvertaald. Wel werden enkele inschattingen gemaakt van de kosten en baten van

verschillende oplossingen.

c. De “voorzorg”-maatregelen: dit zijn de maatregelen die ervoor moeten zorgen dat de blootstelling

niet toeneemt als gevolg van de inplanting van nieuwe woningen nabij geluidsbronnen (zonder

milderende maatregelen zoals isolatie) of door de onoordeelkundige aanleg van nieuwe

infrastructuren.

In de derde fase werd bestudeerd:

 het effect van de maatregelen op het aantal personen dat wordt blootgesteld aan de genoemde

geluidniveaus en op het aantal ernstig gehinderden.

 de financiële kostprijs en kosten/baten analyse van de maatregelen..

We merken hierbij op dat zowel het effect op de blootstelling als de kostprijs werden bepaald op basis

van de informatie uit de geluidskaarten: enkel de belangrijke wegen en spoorwegen die voldoen aan de

criteria voor fase 1 uit de Europese richtlijn 2002/49/EG werden dus beschouwd (d.w.z. deze met meer

dan 6 miljoen voertuigpassages per jaar resp. 60 000 treinpassages per jaar). In de praktijk zullen de

maatregelen wellicht ook worden toegepast op een ruimer bereik (bv. de keuze voor wegverhardingen

werkt door op het volledige gewestwegennet), waardoor zowel kostprijs als effect in werkelijkheid groter

kunnen zijn dan hier geschat.

M.b.t. de kostprijs merken we bovendien op dat in principe steeds de totale kost van de maatregel wordt

gegeven. Hierbij wordt geen uitspraak gedaan over wie die kost zal dragen. Terwijl voor sommige

maatregelen de meerkost wellicht volledig ten laste zal komen van de Vlaamse overheid (bv.

wegverhardingen op gewestwegen), is het waarschijnlijk dat andere maatregelen geheel of gedeeltelijk

ten laste van derde zullen vallen (bv. een gedeelte van de kostprijs van de extra isolatie van

nieuwbouwwoningen kan voor rekening van de eigenaar zijn, voor spoorverkeer moet worden

samengewerkt met de federale overheid, ...). De ingeschatte kostprijs moet dus niet noodzakelijk volledig

op het budget van de Vlaamse overheid worden voorzien. In §2.2.3 is bovendien aangehaald hoe (een

deel van) de meerkost voor de Vlaamse overheid zou kunnen worden voorzien door gebruik te maken van

de inkomsten gegenereerd door een toekomstig systeem van rekeningrijden.

Hieronder volgt de definitieve beoordeling (akoestische efficiëntie, kostprijs en toetsing aan de Vlaamse

context) van de bestudeerde maatregelen.
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5.2 BEOORDELING MAATREGELENPAKKETTEN WEGVERKEER

Voor wegverkeer werden de volgende maatregelenpakketten samengesteld:

Wegverkeer Ambitieniveau 1 Ambitieniveau 2

Bronmaatregelen

Wegverhardingen Toepassing AN1 uit tabel 2.1.3 Toepassing AN2 uit tabel 2.1.3

Verkeersmaatregelen
wegverkeer

Snelheidsbeperking tot 70 km/h op
alle secundaire wegen

Nachtelijke ban op vrachtwagens
langs lokale, secundaire en
primaire-2 wegen

Bronbeleid Stille banden – winst 1,5 dB Idem

Nazorgmaatregelen

Lokale zwarte punten Isolatie/onteigening volgens
schema 3.4.1.2

Versnelde aanleg stille wegdekken
(AN1)

Schermen: aanpassing Module 5
(optie AN1)

Isolatie/onteigening volgens
schema 3.4.1.2

Versnelde aanleg stille wegdekken
(AN2)

Schermen: aanpassing Module 5
(optie AN2)

Voorzorgmaatregelen

Inplanting nieuwe
woonlocaties

Toepassing tabel 2.2.4 Idem

Bouw nieuwe woningen Toepassing tabel 2.2.5 Toepassing tabel 2.2.6

Tabel 5.2.1
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5.2.1 Maatregelen aan de bron

5.2.1.1. Beschrijving van de bronmaatregelen

Het effect van de volgende bronmaatregelen werd op Vlaamse schaal gemodelleerd.

1. Keuze wegverhardingen bij heraanleg (AN1 + AN2)

Afweging van de context:

De keuze voor een bepaalde wegverharding heeft een zeer belangrijk effect op de geluidsemissie van een

weg.

 Naast de akoestische prestatie spelen ook technische en budgettaire beperkingen (duurzaamheid,

veiligheid, kostprijs, ...) een rol bij de keuze van de wegverharding.

 De volledige wegverharding (toplaag+onderlaag) moet gemiddeld elke 30 jaar worden vervangen. De

toplagen van asfaltverhardingen moeten ook tussentijds al worden vervangen.

 AWV kiest momenteel al voor geluidsarmere wegverhardingen bij heraanleg, maar er is nog ruimte

voor verbetering.

 Het feit dat sommige wegverhardingen minder lang meegaan dan andere werd in rekening gebracht

bij de berekening van de kostprijs (totale kost over 30 jaar). Bijkomend is er echter ook een licht

negatief effect omdat deze wegverhardingen meer wegwerkzaamheden zullen veroorzaken.

Weerhouden maatregel:

Er werden, in overleg met AWV, OCW, MOW en LNE, twee mogelijke “beslisbomen” opgesteld. Deze

beslisbomen geven voor verschillende situaties (i.f.v. huidig wegdek, toegelaten snelheid, bouwklasse,

wegcategorie, ...) aan welke wegverhardingen praktisch geschikt zijn, rekening houdend met de

technische en budgettaire beperkingen. De twee beslisbomen verschillen onderling in ambitie: gemiddeld

scoren de wegverhardingen onder “ambitieniveau 1” ongeveer 2 dB beter dan de huidige

wegverhardingen, deze onder “ambitieniveau 2” ongeveer 4 dB (parametrische studie, §2.3.1.4).

De beslisbomen geven slechts een algemeen theoretisch kader voor de keuze van de wegverharding. In de

praktijk kan de uiteindelijke keuze van de wegverharding hier lokaal van afwijken.

Omdat wordt uitgegaan van het normale vervangingsritme, worden alle berekeningen uitgevoerd op een

horizon van 30 jaar. Supplementair zal echter ook worden gekeken naar de vroegtijdige overlaging van de

meest lawaaierige wegverhardingen (zie verder).

2. Stimulering stille banden (AN1 + AN2)

Afweging van de context:

 Rolgeluid is op de meeste locaties een (veel) belangrijker factor dan motorgeluid.

 De toegelaten geluidsemissie van de banden wordt Europees geregeld (recent gewijzigd via

Verordening 661/2009).
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 Uit onderzoek is gebleken dat er nog een grote marge bestaat voor verbetering van de geluidsemissie

van banden. De in de recent aangenomen verordening opgenomen emissienormen leggen al strengere

normen op, maar deze worden pas op een eerder lange termijn van kracht.

 Vanaf november 2012 moet, volgens nieuwe Europese regelgeving, bij de verkoop van banden

verplicht een label worden getoond dat o.a. de geluidsprestatie van de band weergeeft, met het oog op

bewustmaking van de consument.

 In Nederland sensibiliseert de overheid de burger al om te kiezen voor “stille” banden.

Weerhouden maatregel:

Een sensibiliseringscampagne naar Nederlands model werd voorgesteld, eventueel afgestemd op het in te

voeren bandenlabel. De verwachte winst is 1,5 dB(A). In Nederland werd hiervoor een budget van enkele

miljoenen euro’s voorzien.

3. Snelheidsverlaging secundaire en lokale wegen (AN1)

Afweging van de context:

 Voor situaties waar het rolgeluid dominant is, is het verminderen van de snelheid een akoestisch

efficiënte maatregel.

 Een algemene snelheidsbeperking heeft een zeer grote impact op andere sectoren, zowel in positieve

(verkeersveiligheid, luchtkwaliteit) als in negatieve zin (bereikbaarheid, reistijd, ...). Bovendien moet

er over gewaakt worden dat een snelheidsbeperking niet leidt tot een verschuiving van verkeer naar

het onderliggend wegennet.

Weerhouden maatregel:

Er werd een snelheidsbeperking voor personenwagens tot 70 km/u ingesteld op alle secundaire en lokale

wegen waar de toegelaten snelheid momenteel nog 90 km/h bedraagt. Voor het wegennet van de

belangrijke wegen – fase 1 gaat het om 266 km weg. Er werd gekozen voor deze wegtypes omdat een

snelheidsbeperking daar wellicht ook grote positieve effecten heeft op verkeersleefbaarheid en –

veiligheid.

4. Nachtelijk vrachtwagenverbod op lokale, secundaire en primaire-2 wegen (AN2)

Afweging van de context:

 In heel wat Europese landen bestaan er rijverboden voor zwaar verkeer op bepaalde wegen, in het

bijzonder tijdens de nacht.

 Om de verbindende functie van hoofd- en primaire-1-wegen te vrijwaren, werden deze wegen

uitgesloten van het nachtelijk vrachtwagenverbod.

 Een alternatief voor een algemeen verbod zou kunnen zijn om op deze wegen ’s nachts enkel

vrachtwagens toe te laten die voldoende stil zijn (cf. lopende proefprojecten bij MOW). Op die

manier kan een vergelijkbaar akoestisch effect worden bereikt, zonder de bereikbaarheid in het

gedrang te brengen.
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Weerhouden maatregel:

Er werd een nachtelijk vrachtwagenverbod ingesteld tijdens de nacht op de lokale, secundaire en

primaire-2 wegen. In totaal gaat het om 1 696 km weg. De beperking tot dit type wegen wordt enerzijds

ingegeven door het feit dat deze wegen geen verbindende hoofdfunctie hebben, en anderzijds door het feit

dat langs dit type wegen vaak geen maatregelen in de overdrachtsweg (geluidsschermen) mogelijk zijn.

5.2.1.2. Effect van de bronmaatregelen op de blootstelling

De twee maatregelenpakketten werden in het geluidsmodel van de belangrijke wegen in Vlaanderen

ingebracht, waarna de geluidskaarten voor deze wegen werden herberekend.

De belangrijkste conclusies m.b.t. het effect van de twee pakketten op de blootstelling aan

wegverkeerslawaai waren (zie §4.2.2.4):

 voor ambitieniveau 1 (op horizon 30 jaar):

- Het aantal personen dat wordt blootgesteld aan niveaus boven Lden = 70 dB(A) wordt

gereduceerd met 30%. 122 000 mensen blijven blootgesteld aan niveaus boven Lden = 70 dB(A).

- Het aantal ernstig gehinderden wordt verminderd met 19 %.

 voor ambitieniveau 2 (op horizon 30 jaar):

- Het aantal personen dat wordt blootgesteld aan niveaus boven Lden = 70 dB(A wordt

gereduceerd met 63%. 64 000 mensen blijven blootgesteld aan niveaus boven Lden = 70 dB(A).

- Het aantal ernstig gehinderden wordt verminderd met 35%.

De Vlaamse Regering heeft in haar regeerakkoord 2009-2014 de ambitie uitgesproken het aantal ernstig

gehinderden door verkeerslawaai te verminderen met 15% tegen 2020 (d.w.z. horizon van 10 jaar). De

uitvoering van het bronmaatregelenpakket van ambitieniveau 1 betekent dus een stap in de goede richting

(-19% op 30 jaar) maar zal op zich niet volstaan voor het bereiken van deze ambitie. Maatregelen uit de

“nazorg” (zie volgende paragraaf), die focussen op de sanering van de zwarte punten, kunnen verder

bijdragen aan het waarmaken van de ambitie van de Vlaamse Regering.

5.2.1.3. Kosten van de bronmaatregelen

De kosten van de bronmaatregelen werden berekend in §4.2.3:

 voor ambitieniveau 1:

- een meerkost van 12,7 miljoen € per jaar voor de wegverhardingen op de belangrijke wegen

(d.w.z. een toename met 22 % t.o.v. huidig beleid);

- een beperkt eenmalig bedrag voor sensibilisatiecampagne stille banden.

 voor ambitieniveau 2:

- een meerkost van 41,2 miljoen € per jaar voor de wegverhardingen op de belangrijke wegen

(d.w.z. een toename met 73 % t.o.v. huidig beleid);

- een beperkt eenmalig bedrag voor sensibilisatiecampagne stille banden.

Voor ambitieniveau 1 bleek de meerkost van dezelfde orde van grootte als de gemonetariseerde baten.
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5.2.2 Nazorgmaatregelen (AN1 + AN2)

Maatregelen aan de bron, zoals de hoger geschetste, zijn het meest kostefficiëntst. Toch zullen deze

maatregelen niet voldoende zijn om lokaal alle knelpunten op te lossen. Om de geluidshinder op deze

punten op te lossen, zullen in veel gevallen lokale maatregelen nodig zijn.

De hieronder genoemde bedragen en effecten kunnen niet zonder meer worden vergeleken met of

opgeteld bij die van de bronmaatregelen. Voor een deel gaat het immers om supplementaire kosten (bv.

sanering van overblijvende knelpunten, na toepassing van de bronmaatregelen), voor een deel om kosten

en effecten die gedeeltelijk overlappen met deze van de bronmaatregelen (bv. versnelde overlaging) of

met elkaar (bv. sanering via isolatie en sanering via schermen).

5.2.2.1. Evaluatie van het aantal overblijvende knelpunten

De studie heeft, op basis van het aantal ernstig gehinderden, de actuele knelpunten geïdentificeerd en

gerangschikt naar prioriteit. Door de uitvoering van de hoger genoemde bronmaatregelen zal het aantal

knelpunten al dalen met ongeveer 25% (AN1) resp. 40% (AN2) (zie §4.2.4.1).

5.2.2.2. Kostprijs van isolatie van alle overblijvende knelpunten

Voor de overblijvende knelpunten is als eerste-orde-benadering berekend wat de kostprijs zou zijn van de

isolatie of in voorkomend geval onteigening van alle woningen die worden blootgesteld aan

geluidsniveaus, volgens volgend schema (zie §4.2.4.2):

 voor ambitieniveau 1:

- isolatie van alle woningen met Lden > 70 dB(A);

- kostprijs: 623 miljoen €, goed voor de isolatie van ongeveer 56 000 woningen.

 voor ambitieniveau 2:

- isolatie van alle woningen met Lden > 65 dB(A), onteigening van alle woningen met Lden >

75 dB(A);

- kostprijs 2 070 miljoen €, goed voor de isolatie van ongeveer 100 000 woningen en de

onteigening van maximaal 5 000 woningen.

Afhankelijk van de beoogde saneringshorizon moet het benodigde budget dan worden verspreid over een

aantal jaren. Voor Ambitieniveau 1 zou de volledige sanering op een termijn van 30 jaar bv. een budget

van 20.8 miljoen euro per jaar vereisen.

Na toepassing van deze maatregel zal elke woning in Vlaanderen blootgesteld aan meer dan Lden =

70 dB(A) voldoende geïsoleerd zijn. In principe daalt het aantal mensen dat “onbeschermd” wordt

blootgesteld aan dergelijke geluidsniveaus dan ook met 100%. De inschatting van het benodigde

nazorgbudget is daarom eerder een overschatting, omdat ze uitgaat van de premisse dat alle overblijvende

overschrijdingen zullen worden aangepakt, terwijl het beleid ook prioriteiten kan aanduiden. Bovendien

werd enkel gebruik gemaakt van isolatie als milderende maatregel, terwijl in veel situaties isolatie niet de

meest kosteneffectieve oplossing zal zijn. Geluidsschermen of een (nog) stillere wegverharding kunnen

op sommige locaties veel kosteneffectiever zijn, waardoor de totale saneringskost lager zal liggen.
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5.2.2.3. Kostprijs van versnelde overlaging

De hoger genoemde bronmaatregel m.b.t. de keuze van de wegverharding bij heraanleg gaat uit van de

normale vervangingscycli van de onderlaag (30 jaar). In de praktijk grijpt AWV op wegen met zeer

lawaaierige betonverhardingen sneller in. Aanvullend werd dan ook een analyse uitgevoerd van de

kostprijs van het versneld overlagen van de meest lawaaierige betonverhardingen (zie §4.2.4.3):

 voor ambitieniveau 1:

- overlaging van al het dwarsgegroefd en langsgegroefd beton met SMA-C of vergelijkbaar;

- betekent onmiddellijke verlaging met ongeveer 6 dB langsheen 136 km weg;

- eenmalige kostprijs van 15,7 miljoen € bij aanleg.

 voor ambitieniveau 2:

- overlaging van al het dwarsgegroefd, langsgegroefd en gebezemd beton met speciale dunne

deklaag of vergelijkbaar;

- betekent onmiddellijke verlaging met ongeveer 10 dB langsheen 461 km weg;

- eenmalige kostprijs van 74,6 miljoen € bij aanleg.

Het effect van deze aanpassingen werd verder niet akoestisch gesimuleerd, aangezien het enkel om een

versnelling gaat van het effect dat al in het bronmaatregelenpakket werd meegenomen (onmiddellijk

effect i.p.v. horizon op 30 jaar).

5.2.2.4. Kostprijs van aanpassingen onder Module 5 (geluidsschermen)

Tot slot werd een eerste analyse uitgevoerd van de kostprijs en het effect van twee mogelijke

aanpassingen aan Module 5 van het Mobiliteitsconvenant, dat de verdeling van de kosten voor de

plaatsing van geluidsschermen regelt. In tegenstelling tot de voorgaande analyses, die vertrokken van de

belangrijke wegen – fase 1, werden deze berekeningen uitgevoerd op basis van de locaties vermeld in de

inventaris van AWV, die hier niet 1-op-1 mee overeenkomen. Bovendien slaat de berekende meerkost

enkel op het aandeel van de Vlaamse overheid, en geeft ze dus niet de totale kostprijs van de maatregel

zelf weer, in tegenstelling met voorgaande inschattingen (zie §4.2.4.4):

 voor ambitieniveau 1:

- verlaging van het niveau waarbij de Vlaamse overheid 100% van de kosten op zich neemt van

LAeq = 80 dB naar 75 dB;

- meerkost 58,5 miljoen € t.o.v. huidig beleid, d.w.z. een toename met 90%;

- positief effect voor 36 000 omwonenden, d.w.z. 15 000 omwonenden meer dan bij huidig beleid

.

 voor ambitieniveau 2:

- Vlaamse overheid neemt 100% van de kosten op zich neemt van zodra LAeq >= 65 dB;

- meerkost 209 miljoen € t.o.v. huidig beleid;

- positief effect voor 60.000 omwonenden, d.w.z. 39 000 omwonenden meer dan bij huidig

beleid.
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Vergeleken met het feit dat na toepassing van het bronmaatregelenpakket nog iets meer dan 120 000

inwoners blootgesteld worden aan meer dan Lden = 70 dB (in AN1), zien we dat nog een significant deel

van de overblijvende blootstelling kan worden weggewerkt door toepassing van geluidsschermen (effect

op 36.000 omwonenden onder AN1). Uit de simulatie is gebleken dat, zeker in gegroepeerde woonzones,

schermen een gunstige kostenefficiëntie hebben t.o.v. isolatie. Dit betekent dat de werkelijke budgetten

voor nazorgmaatregelen lager kunnen liggen dan wanneer enkel beroep wordt gedaan op isolatie (zie

5.2.2.2).

Bijkomend kan het effect van de module worden verhoogd door de lokale overheid te engageren om in

haar ruimtelijk en stedenbouwkundig beleid rekening te houden met de bestaande geluidsbelasting (zie

5.2.3.1). Het opleggen van dergelijke randvoorwaarden aan de lokale overheid kan er bovendien toe

leiden dat de extra benodigde budgetten lager liggen.
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5.2.3 Voorzorgmaatregelen

5.2.3.1. Nieuwe woonontwikkelingen (AN1 + AN2)

Bij nieuwe woonontwikkelingen bestaat er actueel geen wetgeving om het bouwen in geluidsbelaste

omgevingen te vermijden of minstens een voldoende isolatie op te leggen. Initiatieven op dit vlak zijn

nodig om te vermijden dat er nieuwe blootgestelden bijkomen. Door de dienst Hinder en Risicobeheer

werd een voorstel uitgewerkt, waarin twee maatregelen werden beschreven (zie §2.2.5):

1. Een voorstel voor een toetsingskader voor ruimtelijke planning om te voorkomen dat nieuwe

woonzones worden ingekleurd in geluidsbelaste omgevingen zonder aangepaste milderende maatregelen

(tabel 2.2.4).

In deze studie bleek, uit een analyse van de Atlas van de Woonuitbreidingsgebieden, dat er geen

correlatie terug te vinden is in de mate waarin een woonuitbreidingsgebied werd bebouwd of vrijgegeven

enerzijds, en de geluidsbelasting anderzijds. In de praktijk wordt er dus bij de omzetting naar woongebied

weinig rekening gehouden met de heersende geluidsbelasting (zie §4.4.2.1). Dit onderstreept de noodzaak

van een dergelijk toetsingskader.

2. Een voorstel voor een toetsingskader bij de bouw/vergunning van nieuwe woningen om te

voorkomen dat geluidsbelaste (al aangeduide) woonzones worden bebouwd zonder aangepaste

milderende maatregelen (isolatie).

Wanneer wordt uitgegaan van een verdeling van de nieuwbouwwoningen over de verschillende

geluidsklassen, evenredig met de bestaande toestand (zie vorig punt), dan bekomt men (zie §4.4.3):

 voor ambitieniveau 1:

- isolatie van alle nieuwbouwwoningen waar Lden> 70 dB(A);

- raming: 2 500 woningen betrokken per jaar;

- kostprijs 24,7 miljoen € per jaar.

 voor ambitieniveau 2:

- isolatie van alle nieuwbouwwoningen met Lden > 65 dB(A), bouwverbod voor woningen met Lden

> 75 dB(A);

- raming: 2 200 woningen betrokken per jaar bij isolatie, 100-tal woningen bij bouwverbod;

- kostprijs: 33,2 miljoen € per jaar.

Wanneer beide maatregelen worden gecombineerd, zal de totale kostprijs lager liggen, aangezien op

termijn minder nieuwbouwwoningen in geluidsbelast woongebied zullen worden gesitueerd. Daarnaast

kan, zeker bij de bouw van nieuwe woningen, ook creatiever worden omgesprongen met de vraag naar

voldoende bescherming tegen geluid dan enkel door toepassing van voldoende isolatie: ook de oriëntatie

van de woning is erg belangrijk (bv. geluidsgevoelige ruimtes aan de achtergevel situeren, creëren van

een “stille gevel”, gebouwen gebruiken als geluidsscherm, ...). Dit kan de kostprijs van de benodigde

isolatie verder drukken.
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Beide maatregelen zullen echter ongetwijfeld nodig zijn om te vermijden dat de blootstelling toeneemt als

gevolg van de bouw van nieuwe woningen en worden dan ook door de opdrachtnemer ten volle

onderschreven.

5.2.3.2. Nieuwe infrastructuur (geen simulatie)

Bij de aanleg van nieuwe wegen of spoorwegen wordt via de MER procedure nu al een voorafgaandelijke

akoestische studie uitgevoerd en bij het overschrijden van referentiewaarden worden milderende

maatregelen voorgeschreven die als voorwaarde in de bouwvergunning worden opgenomen. Gezien dit

enkel de voortzetting van bestaand beleid betreft, worden hiervoor geen bijkomende kosten in rekening

gebracht. De akoestische evaluatie beperkt zich dan ook tot de vaststelling dat de blootstellingscijfers niet

meer zullen stijgen als gevolg van de aanleg van nieuwe infrastructuur.
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5.3 BEOORDELING MAATREGELENPAKKETTEN SPOORVERKEER

Voor spoorverkeer werden de volgende maatregelenpakketten samengesteld:

Spoorverkeer AN1 AN2

Bronmaatregelen

Bronbeleid Reizigerstreinen cat. 2 naar cat. 3

Retrofit goederentreinen

Idem

Nazorgmaatregelen

Lokale zwarte punten Isolatie/onteigening volgens
schema 3.4.2.2

Isolatie/onteigening volgens
schema 3.4.2.2

Voorzorgmaatregelen

Inplanting nieuwe
woonlocaties

Toepassing tabel 2.2.4 Idem

Bouw nieuwe woningen Toepassing tabel 2.2.5 Toepassing tabel 2.2.6

Tabel 5.3.1
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5.3.1 Maatregelen aan de bron

5.3.1.1. Beschrijving van de bronmaatregelen (AN1+AN2)

Afweging van de context:

 De spoorwegexploitatie evolueert meer en meer van een nationaal naar een Europees gereguleerde en

georiënteerde organisatie. Dit is nu al het geval voor het goederenverkeer en het internationaal

reizigersverkeer.

 Uit verschillende studies is gebleken dat ingrepen aan het rollend materieel, en in het bijzonder aan

het remsysteem, het meest kostenefficiënt zijn. Remsystemen met gietijzeren remblokken ruwen

immers de wielen op, waardoor deze meer geluid gaan produceren.

 Nieuw rollend materieel moet actueel al voldoen aan de TSI-geluid. Momenteel zijn ongeveer 18%

van de NMBS-rijtuigen TSI-conform. Het rolgeluid is daardoor 5 à 10 dB(A) lager. Deze reductie is

gemiddeld groter dan de stijging die kan verwacht worden door de verhoging van de intensiteit of van

de rijsnelheid. Op termijn daalt dus het emissieniveau. Gelet op de lange resterende levensduur van

het niet TSI-conforme treinmaterieel kan deze termijn geschat worden op 20 jaar. In de tussentijd zijn

dus maatregelen aangewezen gericht op de ombouw van het bestaande, niet-TSI-conforme materieel.

 De voornaamste actoren hierbij zijn de federale overheid, de bedrijven van publiek recht NMBS-

Holding, Infrabel en NMBS en alle andere spoorwegoperatoren die gebruik maken van het Infrabel-

net.

 Het binnenlands vervoer van reizigers met treinen van de gewone dienst, alsook het aandoen van

binnenlandse bestemmingen door hogesnelheidstreinen is een opdracht van openbare dienst geregeld

via de beheersovereenkomst tussen de NMBS en de federale overheid. Het akoestisch verbeteren van

het daarvoor gebruikte bestaande treinmaterieel voor het vervullen van deze openbare dienst wordt

dan ook het best geregeld en gefinancierd via deze beheersovereenkomst.

 Het geluid reduceren van de goederentreinen vergt voornamelijk communautaire maatregelen. Pas als

een groot deel van de in Europa gebruikte interoperabele goederenwagons geluidsarmer is, is de

vermelde reductie haalbaar. Daarvoor moeten in alle lidstaten gelijkaardige maatregelen genomen

worden naar het voorbeeld van Zwitserland. In de huidige economische context is een aanpassing van

het goederenwagonpark slechts mogelijk indien dit geen extra kosten veroorzaakt voor de operatoren.

Via een federale of regionale regulering kan een financiële stimulans geboden worden aan de

wagoneigenaars van de wagons die rijden op het Infrabelnet, hetzij via een rechtstreekse subsidiëring,

hetzij via een verminderde heffing op het gebruik van het Infrabelnet. In het laatste geval zal Infrabel

compensatie vragen voor de gederfde inkomsten. Het is daarbij bovendien aangewezen om de

uitwerking van een dergelijk systeem af te stemmen op de Europese initiatieven die in de nabije

toekomst zullen worden genomen om de ombouw te faciliteren (cf. Mededeling van de Europese

Commissie, COM(2008)432).
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Weerhouden maatregel:

Voor reizigersmaterieel dat nog is uitgerust met gietijzeren blokremmen wordt de vervanging ervan door

kunststofblokremmen voorgesteld. Akoestisch is dit equivalent aan de vervanging van alle “categorie 2”-

rijtuigen (reizigersmaterieel met schijfremmen en toegevoegde blokremmen) door “categorie 3”-rijtuigen

(uitsluitend schijfgeremd reizigersmaterieel).

Voor goederenmaterieel wordt een gelijkaardige aanpassing van de remmen (retrofit) bekeken, goed

voor een verwachte emissiereductie van 6 dB(A).

Er werden geen maatregelen op het niveau van de infrastructuur bekeken. De inschatting is dat de

maatregelen aan de bron prioritair zijn.

5.3.1.2. Effect van de bronmaatregelen op de blootstelling

De twee maatregelen werden in het geluidsmodel van de belangrijke spoorwegen in Vlaanderen (fase 1)

doorvertaald, waarna de geluidsblootstelling langs deze spoorwegen werd herberekend.

De belangrijkste conclusies m.b.t. het effect van de maatregelen op de blootstelling aan

spoorverkeerslawaai waren (zie §4.3.2):

 Het aantal ernstig gehinderden wordt gereduceerd met 45%.

 4 400 mensen blijven blootgesteld aan niveaus boven Lden = 73 dB(A).

Het effect van de bronmaatregelen is dus zeer groot. Slechts voor een relatief beperkt aantal locaties

zullen knelpunten blijven bestaan na toepassing van de bronmaatregelen.

5.3.1.3. Kostprijs van de bronmaatregelen

De kostprijs van de bronmaatregelen werd berekend in §4.3.3:

 Het ombouwen van het reizigersmaterieel vergt een investering van 10 miljoen €.

 Het ombouwen van het goederenmaterieel vergt een investering van 60 tot 120 miljoen € (voor een

vloot vergelijkbaar met het aantal in België ingeschreven wagons).

In vergelijking met de gemonetariseerde baten betekent dit een afschrijving van de investering over een

tiental jaar.
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5.3.2 Nazorgmaatregelen

5.3.2.1. Overblijvende knelpunten

Na het nemen van bovenstaande maatregelen doen er zich nog op een aantal locaties overschrijdingen van

de referentiewaarde van Lden = 73 dB voor. Actueel is het het beleid van Infrabel om aanpassingen aan de

infrastructuur aan te grijpen om milderende maatregelen te treffen. Langs de lijnen waar in de nabije

toekomst dergelijke wijzigingen gepland zijn, biedt dit dus een mogelijkheid om de eventuele knelpunten

op te lossen.

Knelpunten waar er géén infrastructuurwijzigingen zijn gepland situeren zich langs de lijnen (zie

§4.3.4.1)

 L96 (Halle, Beersel, Sint-Pieters-Leeuw)

 L27 en L25 (Antwerpen, Boechout, Duffel, Hove, Kontich, Mechelen, Mortsel, Vilvoorde)

 L35 (Hasselt, Scherpenheuvel)

 L15 (Lier)

Om de geluidshinder op deze punten verder op te lossen, zullen in sommige gevallen lokale maatregelen

nodig zijn.

5.3.2.2. Kostprijs van isolatie van alle overblijvende knelpunten

Voor de overblijvende knelpunten is als eerste-orde-benadering berekend wat de kostprijs zou zijn van de

isolatie of in voorkomend geval onteigening van alle woningen die worden blootgesteld aan

geluidsniveaus, volgens volgend schema (zie §4.3.4.2):

 voor ambitieniveau 1:

- isolatie van alle woningen met Lden > 73 dB(A);

- kostprijs: 19.6 miljoen euro, goed voor de isolatie van ongeveer 2.000 woningen.

 voor ambitieniveau 2:

- isolatie van alle woningen met Lden > 70 dB(A), onteigening van alle woningen met Lden >

75 dB(A);

- kostprijs: 189,7 miljoen euro, goed voor de isolatie van ongeveer 4 000 woningen en de

onteigening van maximaal 1 000 woningen.

Deze inschatting van het benodigde nazorgbudget is ook hier mogelijk een overschatting, omdat ze

uitgaat van de premisse dat alle overblijvende overschrijdingen worden aangepakt en omdat ze hiervoor

enkel op isolatie rekent. Voor veel situaties zal isolatie echter niet de meest kosteneffectieve oplossing

zijn. Geluidsschermen kunnen op sommige locaties veel kosteneffectiever zijn.
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5.3.3 Voorzorgmaatregelen

5.3.3.1. Nieuwe woonontwikkelingen (AN1 + AN2)

De analyse van de huidige toestand en de aanbevolen werkwijze is identiek aan deze voor wegverkeer

(zie hoger).

Net als voor wegverkeer, bleek uit een analyse van de Atlas van de Woonuitbreidingsgebieden dat er geen

correlatie terug te vinden is in de mate waarin een woonuitbreidingsgebied werd bebouwd of vrijgegeven

enerzijds, en de geluidsbelasting door spoorverkeer anderzijds. Dit onderstreept de noodzaak van een

toetsingskader voor nieuwe woonzones (zie bij wegverkeer).

Wanneer wordt uitgegaan van een verdeling van de nieuwbouwwoningen over de verschillende

geluidsklassen, evenredig met de bestaande toestand, dan bekomt men als kost voor de isolatie van of

bouwverbod voor nieuwbouwwoningen in functie van spoorverkeerslawaai (zie §4.4.3):

 voor ambitieniveau 1:

- isolatie van alle nieuwbouwwoningen waar Lden > 73 dB(A);

- raming: 350 woningen betrokken per jaar;

- kostprijs 3,5 miljoen € per jaar.

 voor ambitieniveau 2:

- isolatie van alle nieuwbouwwoningen met Lden > 70 dB(A), bouwverbod voor woningen met

Lden > 75 dB(A);

- raming: 1 000 woningen betrokken per jaar bij isolatie, 20-tal woningen bij bouwverbod;

- kostprijs: 12,3 miljoen € per jaar.

Wanneer beide maatregelen worden gecombineerd, zal de totale kostprijs lager liggen, aangezien op

termijn minder nieuwbouwwoningen in geluidsbelast woongebied zullen worden gesitueerd. Ook voor

spoorverkeerslawaai zullen beide maatregelen alleszins nodig zijn om te vermijden dat de blootstelling

toeneemt als gevolg van de bouw van nieuwe woningen. Deze worden dan ook door de opdrachtnemer

ten volle onderschreven.

5.3.3.2. Nieuwe infrastructuur (geen simulatie)

Bij de aanleg van nieuwe of uitbreiding van bestaande spoorwegen wordt via de MER procedure nu al

een voorafgaandelijke akoestische studie uitgevoerd en bij het overschrijden van referentiewaarden

worden milderende maatregelen voorgeschreven die als voorwaarde in de bouwvergunning worden

opgenomen. Gezien dit enkel de voortzetting van bestaand beleid betreft, worden hiervoor geen

bijkomende kosten in rekening gebracht. De akoestische evaluatie beperkt zich dan ook tot de vaststelling

dat de blootstellingscijfers niet meer zullen stijgen als gevolg van de aanleg van nieuwe infrastructuur.


