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Voorwoord

Door een modal-shift van weg naar spoor zal naar 
verwachting de komende jaren de intensiteit van het 
spoorverkeer in Vlaanderen toenemen. Een hoger 
aantal treinbewegingen betekent ook meer overlast 
van spoorgeluid. Tegelijkertijd zijn gebieden langs het 
spoor en stationsomgevingen door hun strategische 
ligging en goede bereikbaarheid interessante 
gebieden voor verdichting.

Deze gids van goede praktijkvoorbeelden steekt een 
hand toe voor deze ogenschijnlijke complexe opgave. 
Welke maatregelen kunnen in spooromgevingen 
worden getroffen om effectief met geluid om te 
gaan? Waar moet men extra op letten? De gids biedt 
geen uitgewerkt beleidskader of wetenschappelijk 
handboek, maar dient als leidraad en als inspiratie-
bron voor alle partijen die betrokken zijn bij 
de planning en ontwerp van spooromgevingen 
(planmakers, ontwerpers, ontwikkelaars, …).

Deze gids is onderdeel van de overkoepelende studie 
‘Onderzoek naar het verhogen van de
akoestische kwaliteit langs spoorwegen en in
stationsomgevingen’ en is uitgevoerd in opdracht 
van het Departement Omgeving en liep van 
maart 2020 tot mei 2021. Deze gids van goede 
praktijkvoorbeelden is het resultaat van de 
voorbeelden die tijdens de studie zijn opgehaald en 
is aangevuld met toonaangevende (internationale) 
voorbeelden en een beschouwing hiervan.

Mei 2021

Tip: Voor de beste leeservaring 
op het computerscherm leest 
men de gids met de weergave 
van twee pagina's.

Kies hiervoor in Adobe Reader: 
Beeld > Paginaweergave > 
Weergave van twee pagina's.

Nog geen juiste weergave? 
Selecteer dan ook Voorblad 
weergeven bij twee pagina's.
Voilà!

Leeservaring
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Introductie geluid

Geluid zijn drukgolven, veranderingen in de luchtdruk, die 
zich voortplanten door de lucht. Deze drukgolven doen ons 
trommelvlies trillen, waarna ze worden doorgegeven aan de 
hersenen. Geluid heeft een bepaalde sterkte, typisch uitgedrukt 
in decibel [dB] en een frequentie, uitgedrukt in hertz [Hz]. De 
frequentie is het aantal drukvariaties per seconde; een hoge 
frequentie komt overeen met een hoge toon en een lage 
frequentie met een lage toon.

Er zijn algemene richtlijnen voor geluidsniveaus opgesteld waarnaar gestreefd dient te worden. De 
parameter die typisch gebruikt wordt bij infrastructuurgeluid is de Lden waarde, waarbij “den” staat voor 
“day - evening - night”. Het Lden-niveau is het gewogen gemiddelde van de geluidsniveaus voor de dag 
(07.00-19.00), de avond (19.00-23.00) en de nacht (23.00-07.00). De avond- en nachtniveaus krijgen 
daarbij een toeslag van respectievelijk +5  en +10dB aangerekend.

Onderstaande figuur geeft een indicatie van de grootte-orde van bepaalde geluidsniveaus. Het niveau 
vanaf wanneer geluid als hinderlijk ervaren wordt is subjectief en hangt af van verschillende factoren; 
uiteraard van het geluidsniveau zelf, maar ook van het type geluid, zoals bijvoorbeeld continu geluid ten 
opzichte van intermitterend geluid (hetzelfde geluid dat telkens opnieuw terugkeert, met een mogelijk 
variabele tijd ertussen). De frequentie-inhoud is eveneens van belang; zo is tonaal geluid (zoals het 
achteruitrijsignaal van vrachtwagen), waarbij 1 toon dominant is, typisch hinderlijker dan geluid met een 
vlakker frequentiespectrum zonder dominante tonen. Ook de plaats en de tijd spelen een rol; ‘s nachts 
bestaat bijvoorbeeld het risico van slaapverstoring. Bovendien zijn sommige mensen gevoeliger voor 
geluidshinder dan anderen.

Fig 1. Het menselijk oor kan 
geluidsniveaus tussen 0 en 
120 decibel (dB) waarnemen. 
Een geluidsniveau van meer 
dan 120 dB wordt als pijnlijk 
ervaren. Bron: Vlaams 
Instituut voor Gezond Leven



8

De gevoeligheid van de mens voor 
geluid is afhankelijk van de frequentie; 
het hoorbare gebied situeert zich tussen 
ongeveer 20 en 20000 Hz. Binnen dat 
gebied varieert de gevoeligheid; de 
gevoeligheid neemt bijvoorbeeld zeer sterk 
af in de lage frequenties. Omwille van dit 
verschil in gevoeligheid en om opgemeten 
geluidsniveaus te doen aansluiten bij de 
menselijke gewaarwording - meettoestellen 
hebben immers een constante gevoeligheid 
over alle frequenties - wordt typisch een 
zogenaamde A-weging toegepast op 
opgemeten geluidsniveaus. Onderstaande 
figuur toont de frequentie-afhankelijke 
curve van de A-weging. Hieruit blijkt dat 
voornamelijk de lage frequenties en de 
zeer hoge frequenties verzwakt worden. 
Het toepassen van een A-weging wordt 
typisch voorgesteld door het toevoegen 
van de vermelding “(A)” achter een 
waarde in dB, bijvoorbeeld “100 dB(A)”. 
In deze gids wordt enkel gebruik gemaakt 
van A-gewogen waarden en wordt de 
vermelding “(A)” weggelaten omwille van 
de leesbaarheid van de tekst.

De frequentie-afhankelijkheid speelt 
een belangrijke rol bij de evaluatie van 
geluid, aangezien de meeste aspecten 
van geluid frequentie-afhankelijk zijn. 
Bronnen hebben typisch een (sterke) 
frequentie-afhankelijkheid. Ook de 
overdracht doorheen de lucht is frequentie-
afhankelijk en tot slot hebben ook de 
meeste maatregelen voor het reduceren 
van het geluidsniveau een frequentie-
afhankelijk effect. Hoewel deze frequentie-
afhankelijkheid van groot belang is bij het 
uitvoeren van metingen of berekeningen, 
wordt het geluidsniveau typisch als een 
enkel getal voorgesteld. Het globale 
geluidsniveau is de energetische som over 
alle frequenties.

Geluidsniveaus worden uitgedrukt in 
decibel [dB]. Het verband tussen de 
luchtdruk en het geluidsniveau in decibel is 
als volgt:

Hierbij is Lp het geluidsniveau in dB, p 
de geluidsdruk en p0 een referentiedruk, 
die gelijk aan 20 micropascal gekozen 
wordt. Hieruit blijkt dat de decibelschaal 
een logaritmische schaal is en dat 2 
geluidsniveaus dus niet zomaar bij elkaar 
mogen opgeteld worden. Het optellen van 
geluidsniveaus gebeurt als volgt:

Ltot = 10 x log(10Lp1/10 + 10Lp2/10)

HET BEPALEN VAN 
GELUIDSNIVEAUS

Lp = 10 x log10
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Wanneer twee gelijke bronnen worden opgeteld, betekent dit 
een toename van het geluidsniveaus met 3dB; twee bronnen 
van 60dB resulteren dus niet in een totaal geluidsniveau van 
120dB, maar wel van 63dB. 

Dit betekent ook dat wanneer een zeer luide samen met 
een stillere bron voorkomt, de stillere bron gedomineerd 
wordt door de luidere. Een bron van 60dB samen met een 
bron van 70dB vormt samen 70.4dB, waaruit blijkt dat de 
stillere bron verwaarloosbaar is ten opzichte van de luide 
bron. Deze vaststelling speelt een belangrijke rol bij de 
remediëring van geluid; het reduceren van geluid afkomstig 
van een dominante bron heeft slechts zin tot op het punt dat 
een andere bron dominant wordt. In het kader van geluid 
afkomstig van spoorwegen, dient daarom ook het wegverkeer 
in overweging genomen te worden.

Een laatste voorbeeld legt het verband met de 
gewaarwording; 10 dezelfde bronnen resulteren in een 
verhoging van 10dB. Een verhoging van 10dB komt ongeveer 
overeen met de ervaring dat het geluidsniveau twee keer zo 
luid is. Vanaf ongeveer 3dB is een verandering van het niveau 
waarneembaar.

Hoe de geluidsniveaus worden opgeteld, is uitgelegd in de inzet hiernaast. Voor deze tekst zijn drie 
voorbeelden geformuleerd die worden samengevat in onderstaande figuur.

In akoestische studies wordt geluid op drie niveaus benaderd, op niveau van de bron, in de 
overdrachtsweg en op niveau van de ontvanger. Voor de maatregelen in deze gids is deze indeling ook 
aangehouden. De verschillende onderdelen zullen kort worden besproken. 

De drie belangrijkste bronnen van spoorgeluid zijn het motor-, het aerodynamische en het rolgeluid.
Daarnaast zijn er nog andere specifieke bronnen van spoorgeluid, zoals onder andere booggeluid, 
typisch in bochten en impactgeluid veroorzaakt door discontinuïteiten in de rail, zoals bij wissels en 
voegen. Van de drie belangrijkste geluidsbronnen is rolgeluid de belangrijkste, althans in deze studie. 
Motorgeluid is slechts dominant bij lage snelheden of traag rijden van de trein, waar het rolgeluid 
nog beperkt is. In stationsomgevingen, waar de treinen stilstaan of traag rijden, kan motorgeluid een 
belangrijke bron zijn. Aerodynamisch geluid daarentegen, wordt pas dominant bij hoge snelheden, 
typisch boven 200 km/uur. Aerodynamisch geluid is daarom niet van belang voor traditioneel 
reizigersvervoer, maar wel voor hogesnelheidstreinen.

Onderstaande figuur illustreert het mechanisme van rolgeluid. Het rolgeluid wordt veroorzaakt door 
microscopische afwijkingen in het contact van het wiel met de rail. Deze afwijkingen zijn vaak zeer 
klein en kunnen met het blote oog nauwelijks worden opgemerkt. In ernstige gevallen, bij zogenaamde 
“golfslijtage”, zijn de afwijkingen wel zichtbaar met het blote oog. Door deze afwijkingen stralen 
zowel het wiel, de rail, als het spoor zelf (onder andere de dwarsliggers) geluid af. Afhankelijk van de 
eigenschappen van de verschillende onderdelen, is het wiel of de rail de belangrijkste bron. Hoewel 
de geluidsproductie gebeurt in verticale richting, gebeurt de afstraling van het geluid voornamelijk 
horizontaal, loodrecht op de rijrichting van het voertuig.

TECHNISCHE ASPECTEN VAN (SPOOR)GELUID

Fig 2. Verschillende voorbeelden van het optellen van geluidsniveaus. Figuur overgenomen uit SNCF Reseau & 
France Nature Environnement (2018)
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Geluid plant zich vervolgens voort door de lucht naar de ontvanger. Men noemt dit ook wel de 
geluidsoverdracht. De afstand van de bron tot de ontvanger speelt een rol bij de geluidsreductie. Dichter 
bij de bron is het geluid logischerwijs luider dan verder weg. Bij de afname van het geluid van een 
lijnbron kan de vuistregel worden toegepast dat elke verdubbeling van de afstand overeenkomt met een 
vermindering van 3 dB. Dit principe is uitgelegd in het onderstaande schema waarbij twee treinen met 
verschillend bronvermogen (de geluidsproductie van de bron) zijn weergegeven. 

Een aantal externe effecten beïnvloeden de overdracht. Wind speelt een belangrijke rol. Zo kan 
bijvoorbeeld op 1.5 meter hoogte een tegenwind van 3 m/s (windkracht 2, zwakke maar merkbare wind) 
op een afstand van 100 meter het geluid ongeveer 10 dB verzwakken (Bataillie & Vandamme, 2017). 
Omgekeerd kan er door meewind ook een versterking van het geluid optreden. 

Ook speelt de ondergrond een rol bij de overdracht. De reflecties in de overdracht via de bodem noemt 
men het ‘bodemeffect’. Er is een verschil tussen harde (beton, water, straatstenen) ondergrond, die de 
geluidsgolven meer reflecteert en zachte ondergrond (grasland, geploegde akkers, besneeuwde bodems) 
die de geluidsgolven meer absorbeert. Ook de temperatuur en vochtigheid kunnen een rol spelen in de 
geluidsoverdracht. Deze effecten, en in mindere mate ook het bodemeffect, hebben echter voornamelijk 
een invloed op grotere afstanden en zijn minder van belang in het kader van deze studie, waarbij de 
ontvangers zich typisch op korte afstand van de bron bevinden.

Voor studie doeleinden zijn de ontvangers de personen in de woningen langsheen het spoor. De 
geluidsbelasting, uitgedrukt in de parameter Lden, wordt steeds buiten geëvalueerd ter hoogte van de 
gevel.

Bronvermogen 87 dB Bronvermogen 90 dB
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Fig 3. Schematische weergave van het rolgeluid 
mechanisme. Bron: Thomson, D., Railway Noise and 
Vibration – Mechanisms, modelling and means of control 
(2009)

Fig 4. Weergave met twee verschillende bronniveaus en de geluidsniveaus op afstand. Figuur overgenomen uit 
AWV & Vlaams Bouwmeester (2010)
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Maatregelen in de overdracht zijn alle geluidsreducerende maatregelen tussen bron en ontvanger die 
het geluidsniveau ter hoogte van de ontvanger verlagen. Daarbij kan worden gedacht aan de afstand tot 
het spoor, de relatieve hoogteverschillen van het terrein en de situering van het spoor ten opzichte van 
de ontvanger, maar ook aan een geluidswerende constructie. 

Een geluidswerende constructie is een obstakel tussen bron en ontvanger waardoor geluid zich niet 
meer vrij kan voortplanten (AWV, 2021). De werking van een geluidswerende constructie wordt 
uitgelegd aan de hand van een geluidsscherm. Het basisprincipe van een scherm is het vergroten van 
de afgelegde weg van het geluid van de bron tot aan de ontvanger, zodat het geluid in sterkte afneemt. 
De afgelegde omweg zal het grootst zijn wanneer het scherm vlak naast de bron of de ontvanger 
wordt gepositioneerd. Indien het scherm in het midden van de bron en de ontvanger wordt geplaatst 
is de afgelegde omweg minimaal, evenals de verkregen geluidsreductie. Wanneer een scherm goed is 
toegepast, is het resultaat een soort schaduwzone (met minder geluid) achter het scherm. 

ALGEMENE PRINCIPES VAN EEN SCHERM

Over het scherm moet het geluid een langere weg afleggen. Hoe 
groter de omweg hoe minder geluid bij de ontvanger geraakt. De 
hoogte van het scherm is dus zeer bepalend, maar evenzeer de 
ligging van het spoor en de ontvanger ten opzichte van (de top van) 
het scherm. In de praktijk betekent dit meestal dat het bij hogere 
woonblokken langs het spoor moeilijk wordt om de geluidshinder 
vanaf de eerste of tweede verdieping te reduceren met een scherm. 
Andere maatregelen, zoals gevelisolatie of inpandige terrassen op 
de verdiepingen kunnen dan overwogen worden.

Het geluid dat overblijft aan de andere kant van het scherm is dan afkomstig van (AWV & Vlaams 
Bouwmeester, 2010): 

DE GELUIDSGOLVEN OVER HET SCHERM

Fig 5. Een geluidswerend obstakel met daarachter een 
'schaduwzone' met minder geluid
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Het scherm moet voldoende isoleren zodat er 
quasi geen geluid meer door het scherm kan 
komen. 

Het scherm moet voldoende lang zijn zodat 
het omloopgeluid niet hoger is dan het geluid 
over het scherm. De geluidsmuur moet 
daarom voldoende lengte hebben. Hierbij kan 
de vuistregel worden gehanteerd van een hoek 
met minstens 140 graden vanaf de laatste 
woning.

Om te voorkomen dat de invallende 
geluidsgolven weerkaatst worden naar de 
overliggende zone moeten geluidsschermen 
een bepaalde absorptiegraad bezitten. 
Bij reflecterende schermen kunnen 
weerkaatsingen van de geluidsgolven tussen 
het scherm en de trein ontstaan waardoor de 
efficiëntie van het scherm vermindert en het 
geluidsniveau aan de overzijde zal worden 
verhoogd.

140°

Wanneer de woning dicht bij het spoor (en het geluidsscherm) gelegen is, kan de grootste 
geluidsreductie worden verwacht. Zo kan er een geluidsreductie van 10 dB worden gerealiseerd, mits 
het scherm op degelijke wijze, zonder geluidslekken en aan de eerder gestelde voorwaarden wordt 
voldaan (AWV & Vlaams Bouwmeester, 2010). Geluidsreducties hoger dan 15 dB blijven in de praktijk 
lastig haalbaar en vragen om buitengewone afmetingen (zeer hoge schermen, overkapping, …).

DE GELUIDSGOLVEN DOOR HET SCHERM 

DE GELUIDSGOLVEN LANGS BEIDE 
UITEINDEN VAN EEN SCHERM

REFLECTIES OP HET SCHERM

Fig 6. Schematische weergaven van verhoogde 
geluidsniveaus met een geluidswerende constructie
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GELUID EN GEZONDHEID

Blootstelling aan lawaai van wegen en spoorwegen heeft een wijdverspreide nadelige invloed op 
de menselijke gezondheid en welzijn die bovendien gepaard gaat met aanzienlijke kosten voor de 
samenleving. Meer dan de helft van de inwoners van grote Europese steden woont in gebieden waar 
het waarschijnlijk is dat de geluidsniveaus hun welzijn beïnvloeden (HOSANNA project, 2013). Door 
de hoge bevolkingsdichtheid in Vlaanderen ligt dit aantal mogelijk nog hoger (zie paragraaf over actie 
ondernemen).

Verkeerslawaai veroorzaakt hinder en slaapstoornissen. Op korte termijn leidt dit tot slaperigheid en 
verminderd cognitief functioneren. Op langere termijn wordt slaapverstoring in oorzakelijk verband 
gebracht met effecten zoals cardiovasculaire aandoeningen, depressie, type 2 diabetes, verhoogd 
medicijngebruik en versnelde veroudering (VMM, 2019). Naast beïnvloeding van de nachtrust, heeft 
geluid ook een negatieve impact op cognitieve functies en leerprocessen (HOSANNA project, 2013). 
Het geluid beïnvloedt ook het mentaal functioneren. Dit niet alleen indirect via stress-gerelateerde 
mechanismen en effecten van slaapstoornissen. Naast het verstoren van de communicatie zijn er zijn 

Bovenstaande bespreking van geluid beperkt zich uitsluitend tot luchtgeluid. Dit is geluid dat wordt 
afgestraald door de bron en zich via de lucht voortplant tot aan de ontvanger. De passage van een 
trein kan naast luchtgeluid echter ook nog een ander type van geluid veroorzaken, het zogenaamde 
structuurgeluid. Het mechanisme van structuurgeluid is anders dan luchtgeluid; structuurgeluid 
wordt veroorzaakt door trillingen die zich voortplanten door een vaste structuur, in dit geval de 
grond tussen het spoor en het gebouw en het gebouw zelf, en vervolgens worden afgestraald door 
delen van het gebouw. Typisch zijn het de wanden, vloeren en plafonds die het geluid afstralen. Het 
ontstaansmechanisme van structuurgeluid is grotendeels hetzelfde als dat van luchtgeluid. De trillingen 
van het spoor en de wielen die luchtgeluid veroorzaken, worden echter ook doorgegeven aan de grond. 
Omwille van de overdracht door de grond, is het frequentiegebied van structuurgeluid ook anders dan 
dat van luchtgeluid; de hoge frequenties worden in de grond snel geabsorbeerd en structuurgeluid 
situeert zich daarom typisch in een frequentiebereik van ongeveer 20 tot 250 Hz. Het wordt dan ook 
typisch waargenomen als een laag brommend geluid. 

Omwille van het andere overdrachtsmechanisme, zijn de maatregelen voor het reduceren van 
structuurgeluid volledig anders dan de maatregelen voor luchtgeluid. Aangezien structuurgeluid 
veroorzaakt wordt door trillingen, is de aanpak voor het reduceren van structuurgeluid dezelfde als 
de aanpak voor het reduceren van trillingen. Voor het reduceren van luchtgeluid bestaan efficiënte 
oplossing in de overdrachtsweg (bijv. schermen) en aan de ontvanger (bijv. gevelisolatie). Dergelijke 
maatregelen bestaan echter niet, of zijn veel complexer uitvoerbaar voor trillingen en structuurgeluid. 
Een problematiek van structuurgeluid of van trillingen wordt typisch zo dicht mogelijk aan de bron 
aangepakt, door het spoor (of delen van het spoor) te isoleren van de omgeving, zodat de trillingen niet 
in de grond doordringen. Deze aspecten worden echter niet behandeld in deze studie.

Niet alleen structuurgeluid kan hinderlijk zijn, maar ook de trillingen zelf. De passage van een trein 
kan voelbare trillingen veroorzaken in gebouwen langsheen het spoor. Hoewel deze trillingen zelden 
of nooit niveaus kunnen bereiken die schade kunnen veroorzaken, kan de aanwezigheid van voelbare 
trillingen wel storend zijn. In tegenstelling tot geluid, worden trillingen steeds binnen geëvalueerd en 
dient de invloed van de woning dus steeds in rekening gebracht te worden. Eveneens in tegenstelling tot 
geluid, is de evaluatie van trillingen gebaseerd op de maximaal optredende niveaus, terwijl voor geluid 
een gemiddelde over een dagperiode wordt gebruikt. Het aspect trillingen wordt in deze studie niet 
behandeld.

TRILLINGEN EN STRUCTUURGELUID
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GELUID EN DE LEEFOMGEVING

De ervaring van geluidshinder als meer of minder storend is afhankelijk van de ruimtelijke context. Zo 
heeft beplanting slechts een zeer beperkt geluidsreducerend effect, maar kan ze wel een positieve 
bijdrage leveren aan de ruimtelijke beleving doordat het geluid als minder indringend ervaren 
wordt. Omgekeerd wordt het geluid achter een scherm niet als minder storend ervaren wanneer de 
geluidsreductie beperkt is, maar waarbij dan wel de visuele relatie tussen het geluid en de bron verloren 
is gegaan. Men kan dan de indruk hebben dat het (resterende) geluid letterlijk en figuurlijk “uit de lucht” 
komt vallen (AWV & Vlaams Bouwmeester, 2010). 

Geluidswerende interventies kunnen bovendien een grote impact hebben op de beeldkwaliteit van de 
leefomgeving. Zo kan de achterkant van een geluidsscherm lelijk worden bevonden door omwonenden 
en het uitzicht onttrekken van de woning of bijvoorbeeld een schaduw werpen op de woning, waar 
de woning voorheen op de zon georiënteerd was. Door gebruik te maken van het volledige pakket van 
geluidsmaatregelen kan elke situatie met maatwerk worden aangepakt.

Niet alleen het spoorgeluid bepaalt de gepercipieerde geluidsoverlast. Ook overlast van andere bronnen 
kunnen bijdragen aan het lawaai. Daarbij kan worden gedacht aan wegverkeer, maar ook overlast van 
omwonenden en andere functies (zoals een winkel met laden en lossen). Niet alle bijkomende geluiden 
zijn echter negatief. Geluid van groen (geritsel van bladeren in de wind) of de nabijheid van een school 
(gevoel van levendigheid) kan het akoestische klimaat stimuleren. Zie ook de maatregel over maskeren 
van geluid verder in deze gids.

ook studies die wijzen op verhoogde agressie, verminderd hulpgedrag en verminderd vermogen voor 
het verwerken van sociale non-verbale communicatie (VMM, 2019). Een belangrijke factor bij cognitieve 
effecten, naast het geluidsniveau en de duur van de blootstelling, is de voorspelbaarheid van en de 
gepercipieerde controle over het geluid (IST, 2012). Ergernis leidt tot stress en heeft gezondheidseffecten 
tot gevolg. Daarnaast treft de geluidsoverlast niet alleen de mens. Er is steeds meer bewijs dat de 
natuur ook last ondervindt. Zo zijn veel soorten afhankelijk van akoestische communicatie om te kunnen 
overleven, zoals voor het vinden van voedsel of het vinden van een partner (EEA, 2016).

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) schat de jaarlijkse ziektelast aan verkeersgerelateerd lawaai in 
de EU op twee dagen per jaar per inwoner. Van alle milieufactoren wordt alleen luchtverontreiniging als 
een grotere ziektelast beschouwd. Een succesvolle vermindering van de geluidshinder zal dan ook leiden 
tot aanzienlijke economische voordelen en positieve effecten voor de volksgezondheid en het welzijn 
(HOSANNA project, 2013). 
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WAAROM ACTIE ONDERNEMEN

Geluidshinder langs spoorwegen en bij stations is een actueel en prangend probleem in Vlaanderen. 
Met een verwachte uitbreiding van het spoorverkeer en stedelijke verdichting langs het spoor en rond 
stations zal de komende jaren de overlast verder toenemen. Er zijn verschillende invalshoeken om actie 
te ondernemen. Op Europees niveau is een richtlijn voor omgevingslawaai opgemaakt (2002/49/EG). In 
uitvoering van deze richtlijn worden er op Vlaams niveau vijfjaarlijks strategische geluidsbelastingkaarten 
en geluidsactieplannen opgemaakt voor belangrijke spoorwegen (>30.000 treinpassages per jaar). 
Samen vormt dit de beleidsmatige kadering om actie te ondernemen.

Aan de andere kant heeft de mens ook een meer intrinsieke behoefte aan stille plekken. Het Europees 
Milieu Agentschap maakte een kaart op met de potentiële 'stiltegebieden' in Europa (zie: EEA, 2020). 
Daaruit blijkt dat Vlaanderen slecht scoort op vlak van geluidsoverlast, onder andere door de dichte 
bevolkingsdichtheid en de ruimtelijke wanorde. Dat heel veel mensen in Vlaanderen geluidshinder 
ondervinden, bevestigt het Schriftelijk Leefomgevingsonderzoek (SLO) van het Departement Omgeving, 
uitgevoerd in 2018. Uit de resultaten blijkt dat geluid de voornaamste bron van hinder is: 29% 
van de respondenten voelt zich erdoor verstoord (Departement Omgeving, 2018). Een belangrijke 
vaststelling daarbij is dat geluidshinder van straatverkeer en de perceptie over de drukte van het 
verkeer in de woonomgeving opnieuw zijn toegenomen, na jaren van afname. Ook uit het eerste 
grootschalig onderzoek naar de waarde van stilte blijkt dat bijna 7 op 10 Vlamingen stilte van groot 
belang acht, vooral dan in de zin van rust (VRT, 2019). Eén op de vijf ondervraagden ziet stilte als de 
volledige afwezigheid van geluid. Er zijn dus verschillende invalshoeken die het belang van stilte in de 
leefomgeving onderstrepen en oproepen om actie te ondernemen.





VOORWAARDEN 
VOOR 
ONTWERP

2.
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Interventieschalen

Beschermende maatregelen om het 
geluid te beperken voor de ontvanger. 
Aanpassingen aan de architectuur van 
het gebouw.

Ruimtelijke planning op wijkniveau. 
Masterplannen met preventieve 
maatregelen op niveau van publieke 
ruimte en bouwblok. Ontwerp op project 
en wijkniveau.

Locatie- en vestigingsbeleid, ruimtelijke 
visievorming en beleidsplanning 
op lokaal niveau. Verkeers- en 
mobiliteitsmanagement op lokaal niveau. 
Visie en planning op stedelijke schaal.

Locatie- en vestigingsbeleid, ruimtelijke 
visievorming en beleidsplanning op 
de regionale schaal en schaal van 
vervoersregio's. Sturing op de aanleg 
en onderhoud van het railnetwerk op 
federale schaal.

Er kan op verschillende niveaus worden ingegrepen 
om geluidsoverlast te beperken. Op elke schaal zijn 
andere maatregelen en beleid van toepassing. Deze 
studie focust zich op interventies binnen de meso- 
en microschaal (wijk- en gebouwniveau).

SCHAAL

FOCUS STUDIE

REGIO

STAD

WIJK

GEBOUW

Fig 7. Verschillende schaalniveaus voor interventie
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Voor het beleid zijn er verschillende instrumenten beschikbaar en 
ingrepen zijn eveneens mogelijk op verschillende niveaus.

De Europese Richtlijn Omgevingslawaai (2002/49/EC) is regelgeving die 
Vlaanderen en haar grootste agglomeraties verplicht om strategische 
geluidsbelastingskaarten op te stellen en hier actieplannen aan te 
koppelen. Strategische beleidsdoelstellingen omtrent verdichting 
en verweving van stedelijke functies als wonen en werken ter 
hoogte van belangrijke knooppunten van openbaar vervoer en 
locaties met een goed voorzieningenniveau zijn vertaald in het 
Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (Departement Omgeving, 2018). 
Ook vanuit het mobiliteitsbeleid zelf kan worden aangestuurd op de 
ontwikkeling van en rond spoorlijnen en stationsomgevingen. Het 
regionale vervoersplan is een instrument om hierin te sturen. Voor 
de beleidsuitvoering zijn verschillende beleidsniveaus aan zet. Een 
belangrijke uitdaging zal zijn om stationsomgevingen te laten evolueren 
van technische mobiliteitsinfrastructuren met beperkte aandacht 
voor omgevingslawaai naar kwalitatieve leefomgevingen waar het 
aangenaam verblijven, wonen of werken is en waar een mix aan 
functies mogelijk is. 

Op lokaal niveau zijn er verschillende planningsinstrumenten 
beschikbaar die ook kunnen worden ingezet bij geluidsdoelstellingen. 
Voorbeelden zijn ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP), milieueffect-
rapportages (MER) en lokale verordeningen. Het vermijden van 
geluidsoverlast en het bevorderen van een aangenaam akoestisch 
klimaat wordt hierin gekoppeld aan andere kwaliteitsdoelstellingen. 
Het initiatief ligt hier over het algemeen in de handen van lokale 
overheden.

Op wijkniveau kunnen gebiedsgerichte maatregelen worden 
meegenomen, bijvoorbeeld bij complexe en strategische projecten. 
Geluidsdoelstellingen dienen zo veel mogelijk worden gekoppeld aan 
andere doelstellingen op lokaal niveau. Het BRV introduceert met de 
10 kernkwaliteiten een kader voor kwalitatieve inrichting en beheer. Ze 
maken zowel maatwerk als het samenwerken aan kwaliteit mogelijk. 
De uitvoering kan op dit niveau door verschillende partijen worden 
gedaan. Lokale overheden spelen een belangrijke kaderstellende en 
faciliterende rol.

Op het laagste niveau kunnen specifieke maatregelen worden getroffen 
voor de bouw. In bouwvoorschiften kunnen specifieke eisen worden 
opgenomen over geluidswerende uitvoeringen. Richtinggevend zijn 
hierbij de vereisten voor akoestische gevelisolatie opgenomen in 
de NBN-norm S01-400-1. Daarnaast wordt momenteel gewerkt aan 
criteria voor akoestische gevelisolatie bij nieuwe woonontwikkelingen 
in het kader van de milieueffectrapportage. De uitvoering van 
dit niveau ligt met name bij de private eigenaars (particulieren, 
projectontwikkelaars) waarbij de lokale overheid een stimulerende en 
controlerende rol inneemt.

BELEIDSINSTRUMENTARIUM 

Met het Beleidsplan 
Ruimte Vlaanderen (BRV) 
zet de Vlaamse Regering 
de beleidslijn uit voor een 
vernieuwde filosofie en 
aanpak in het ruimtelijke 
beleid. De strategische visie 
omvat een toekomstbeeld en 
een overzicht van voorname 
beleidsopties op lange termijn.
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Kansen & randvoorwaarden 
context

De plaatselijke context speelt een belangrijke rol bij 
de keuze van maatregelen. In dit hoofdstuk wordt 
ingegaan op de ruimtelijke kansen en beperkingen. 
Voor alle onderwerpen is een classificatie 
aangedragen waarbinnen de maatregelen toepasbaar 
zijn. In de fiches van de maatregelen wordt steeds 
terugverwezen naar deze indeling.

>20m 5-20m<5m

0-5 METER

Wanneer de ruimte 
(zeer) beperkt is, zoals 
bv. in een stedelijke 
context, zijn er slechts 
enkele van de voor-
gestelde maatregelen 
toepasbaar. Er wordt 
dan snel teruggegrepen 
naar schermen, maar er 
kan ook worden gedacht 
aan maatregelen op 
gebouwniveau.

5-20 METER

In deze categorie 
kunnen slimme keuzes 
in geluidsreducerende 
maatregelen en 
ruimtelijke kwaliteit 
goed worden 
gecombineerd.

20+ METER

In sommige gevallen 
is er veel ruimte 
beschikbaar tussen het 
spoor en de ontvanger. 
In dit geval is de 
grootste variëteit aan 
maatregelen mogelijk 
met afstand nemen als 
meest vooraanstaande 
maatregel.

GEBOUW

Ook kunnen 
aanpassingen worden 
gedaan aan het gebouw 
zelf. Dit kan bijvoorbeeld 
wanneer er geen 
ruimte beschikbaar is 
of andere middelen om 
in te grijpen reeds zijn 
uitgeput.

BESCHIKBARE RUIMTE
De beschikbare ruimte bepaalt welke maatregelen geschikt zijn voor een bepaalde 
plek. Indien er meer ruimte beschikbaar is komen er ook meer mogelijke 
geluidsreducerende maatregelen in beeld. Uit veiligheidsoverwegingen dient voor 
bebouwing en hoge beplanting ten alle tijden een minimale afstand tot het spoor te 
worden gehanteerd.
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LAAG DYNAMISCH

HOOG DYNAMISCH

STAD (-CENTRUM)

Veelal geconsolideerd 
gebied met hoge 
dichtheid in een 
dynamische omgeving 
met verscheidenheid aan 
(publieks-)functies. Gebied 
met veel en gemengde 
belanghebbenden en 
beperkte ruimte voor 
(akoestische) interventies.

OVERGANGSGEBIED

Zone aan de stadsranden 
met lage dichtheid of 
eenzijdige functies (zones 
met werkgelegenheids-
functies zoals industrie-
terreinen en logistieke 
parken). Veelal 
verkavelde bebouwing en 
bebouwing langs linten. 
Geluidsreducerende 
maatregelen zijn mogelijk in 
combinatie met interventies 
die de kwaliteit van het 
landschap versterken.

LANDELIJK GEBIED

Een open landschap met 
geen of versnipperde 
bebouwing. Het spoor ligt 
vrij in het landschap. Geen 
of beperkte behoefte aan 
akoestische interventies.

DORP (-CENTRUM)

Dorpen in landelijk gebied 
met lage bouwdichtheid 
en eigen lokale dynamiek 
en karakter. Mogelijkheden 
voor ontwikkeling 
beschikbaar op maat van 
het dorp en ruimte voor 
(akoestische) interventies.

RURAAL Landelijk gebied

Dorp (-centrum)

Stad (-centrum)

Overgangsgebied

STEDELIJK

RUIMTELIJKE CONTEXT
De ruimtelijke context bepaalt in belangrijke mate welke maatregelen mogelijk 
zijn. In het onderstaande schema zijn vier type-omgevingen onderscheiden op een 
assenkruis van dynamische waarde (laag-hoog) en mate van urbanisatie (stedelijk-
ruraal). 

Fig 8. Vier typen ruimtelijke context
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KOPPELKANS KERNKWALITEITEN LEEFOMGEVING

VOOR HET PROJECT

De meest efficiënte manier 
om geluidshinder tegen 
te gaan is om hier al 
rekening mee te houden 
voor aanvang van het 
project. Door duidelijke 
randvoorwaarden te 
stellen aan het project 
kunnen geluidsproblemen 
op voorhand worden 
uitgesloten of beperkt.

De strategische visie van 
het Beleidsplan Ruimte 
Vlaanderen (BRV) formuleert 
in 10 kernkwaliteiten de 
dragers van goede ruimtelijke 
ordening. Deze kwaliteiten 
zijn opgesteld om doelgericht 
en op efficiënte wijze een 
gezonde, veilige en aangename 
leefomgeving te creëren. In de 
gids worden deze kwaliteiten 
meegenomen als koppelkans 
bij het gelijktijdig realiseren 
van de maatregelen.

Meer informatie over de 
kwaliteiten en definities van 
de kernkwaliteiten is te vinden 
in de strategische visie van 
het BRV (zie: Departement 
Omgeving, 2018).

TIJDENS ONTWERP

In de ontwerpfase van 
het project is er nog veel 
vrijheid om keuzes te maken 
die de geluidbelasting 
kunnen beïnvloeden. 
Door bijvoorbeeld meer 
afstand te nemen van de 
bron. Maatregelen kunnen 
op korte termijn worden 
uitgevoerd of op lange(re) 
termijn ingepland.

REMEDIËREND

In de meeste gevallen zal 
geluidsoverlast een gevolg 
zijn van een historische 
keuze. In dit geval kunnen 
alleen remediërende 
maatregelen uitkomst 
bieden. De keuzevrijheid van 
maatregelen zal hierdoor 
worden beperkt.

TIJDLIJN UITVOERBAARHEID
Over het algemeen geldt dat hoe eerder er in het ontwerp en planningsproces 
wordt nagedacht over geluid, hoe effectiever de maatregelen kunnen worden 
toegepast.

Tijd

Gedeeld & 
meervoudig 
ruimtegebruik.

Energetische 
aspecten

Klimaatbestendigheid

Gezondheid

Inclusief samenleven

Economische vitaliteit

Robuustheid &
aanpasbaarheid

Herkenbaarheid,
leesbaarheid &
aantrekkelijkheid

Biodiversiteit,
ecologische 
samenhang & 
bodemkwaliteit

Erfgoed
& landschappen

< - >

Fig 9. De tien kernkwaliteiten als dragers van goede ruimtelijke ordening
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FINANCIËLE ASPECTEN

QUICK WIN

No-regret maatregelen die 
met een relatief simpele 
ingreep tot een sterke 
reductie van het geluid 
kan leiden. Kan binnen 
bestaande kaders worden 
gerealiseerd.

MIDDELLANGE TERMIJN

Maatregelen waarbij meerdere 
actoren betrokken zijn en 
ruimtelijke en beleidsmatige 
afstemming nodig is. Kan (met 
kleine aanpassing) binnen 
bestaande kaders worden 
gerealiseerd.

LANGE TERMIJN

Complexe maatregelen die 
onderdeel zijn van een langer 
planningsproces en/of brede 
ruimtelijke afstemming 
behoeven, door bijvoorbeeld 
een MER of aanpassing van 
een RUP.

ACTOREN & PLANNIVEAU

ONTWIKKELINGSTERMIJN

VOORWAARDEN SPOORBEHEERDER

Maatregelen kunnen op verschillende beleidsniveaus worden ingepast waarbij 
steeds andere actoren zijn betrokken. Voor de gids is onderscheid gemaakt 
tussen verschillende niveaus en bijbehorende actoren: De regionale overheid – 
spoorpartijen (vervoerders en beheerder) – lokale overheid – projectniveau (private 
eigenaars en ontwikkelaars). 

Binnen de maatregelen kan ook een tijdspad worden voorzien waarbinnen elke 
maatregel kan worden geïmplementeerd. Er zijn grofweg drie categorieën die 
worden onderscheiden. 

Spoorbeheerder Infrabel stelt voorwaarden aan de aangelanden van het Infrabel 
domein. Zo moet bij werken en nieuwe ontwikkelingen in de directe nabijheid 
van het spoor een minimale afstand worden bewaard. Ook worden voorwaarden 
gesteld aan de beplanting en grondwerken langs het spoor. In de fiches van de 
maatregelen wordt, wanneer hier sprake van is, per situatie dieper ingegaan op de 
gevolgen hiervan.

Een belangrijke factor voor het treffen van maatregelen zijn de totale kosten. 
Hoge kosten kunnen beperkend werken. Hierbij moet niet alleen worden gedacht 
aan de plaatsingskosten, maar ook aan de kosten voor het onderhoud en 
afschrijving. Bepaalde maatregelen zullen dan ook kostenefficiënter zijn dan andere 
maatregelen. In functie van de aanpak van geluidshinder kan 'creatief' worden 
omgegaan met het budget. Zo kan het klassieke beschikbare budget worden 
gecombineerd met andere uitvoeringsbudgetten die binnen hetzelfde project 
kunnen worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld de aanleg van een park combineren met 
geluidswerende bermen. Over de kosten per maatregel wordt een uitspraak gedaan 
in de prestatie-eisen van de maatregelen.
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Beoordelingskader bij milieu-
effectrapportage voor nieuwe 
woonontwikkelingen
Wanneer men nieuwe ontwikkelingen in de nabijheid van spoorwegen 
of in stationsomgevingen in overweging neemt, plant of op 
projectniveau uitwerkt, wordt geluid best van in het begin mee in 
beschouwing genomen. Zo kunnen maatregelen voorzien worden om 
een aangenaam geluidsklimaat te creëren naargelang de voorziene 
functies. Zeker indien men nieuwe woongelegenheid wil creëren is dit 
van groot belang.

Er is in Vlaanderen momenteel geen wettelijk geluidsnormenkader 
dat een beperking stelt op nieuwe woonontwikkelingen op locaties 
die sterk belast zijn door spoorverkeerslawaai. Voor plannen en 
projecten waarvoor een milieueffectrapportage opgemaakt moet 
worden is er wel een kader om herbestemmingen naar woongebied en 
nieuwe woonontwikkelingen te beoordelen op hun wenselijkheid. Dit 
beoordelingskader is momenteel (voorjaar 2021) in herziening maar zal 
vertrekken vanuit de geluidsbelasting op het meest belaste punt van de 
nieuwe woonontwikkeling en daarbij steunen op volgende principes:

Het beoordelingskader is typisch strenger naarmate de nieuwe 
ontwikkeling zich in een minder ver gevorderd stadium bevindt en 
er dus meer mogelijkheden zijn om maatregelen te nemen. Een 
herbestemming naar woongebied wordt dus strenger beoordeeld dan 
het effectief bouwen van een woning op daartoe bestemd perceel.

Ook voor plannen en projecten waarvoor dit beoordelingskader niet 
van toepassing is vormt dit een goede referentie om te bepalen of 
maatregelen nodig zijn.

LAAG

De ontwikkeling wordt 
gunstig beoordeeld.

Geluidsbelasting

GEMIDDELD

De ontwikkeling wordt 
gunstig beoordeeld. 
Maatregelen ter 
verbetering van het 
geluidsklimaat binnen 
in de woning worden 
sowieso aangeraden.

HOOG

De ontwikkeling wordt 
als niet wenselijk 
beoordeeld tenzij er 
maatregelen genomen 
worden. Het gaat daarbij 
om maatregelen die 
de geluidsbelasting 
verlagen en het geluids-
klimaat buiten in zijn 
geheel verbeteren of 
om maatregelen die 
het geluidsklimaat in de 
woningen verbeteren.

ZEER HOOG

De ontwikkeling wordt 
als niet wenselijk beoor-
deeld. De geluids-
belasting moet eerst 
verlaagd worden en 
het geluidsklimaat 
buiten moet in zijn 
geheel verbeterd 
worden. Slechts in zeer 
uitzonderlijke gevallen 
zijn maatregelen die 
een geluidsluwe zijde 
creëren in combinatie 
met maatregelen die het 
geluidsklimaat binnen 
verbeteren voldoende. 

Zie www.mervlaanderen.be 
voor meer informatie
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GELUIDS-
MAATREGELEN

3.
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Overzicht maatregelen

Binnen het ontwerp kunnen verschillende 
aanpassingen worden gedaan om de impact van 
het geluid zoveel mogelijk te reduceren. Over het 
algemeen zal worden gestreefd naar ingrepen aan de 
bron (preventieve maatregelen). Deze maatregelen 
zijn over het algemeen het meest efficiënt. Wanneer 
dit echter niet mogelijk is, of deze niet leiden tot een 
verdere verbetering, komen andere maatregelen in 
beeld. 

Fig 10. Overzicht van alle in de gids gepresenteerde maatregelen
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SPOORAANPASSING TREINAANPASSING
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Bronmaatregelen zijn aanpassingen aan de spoorvoertuigen en het spoor om 
het geluid zoveel mogelijk te beperken, zoals aanpassing van het remsysteem en 
toepassing van geluidsreducerende onderleggers. Het reduceren van het geluid bij 
de bron behoort tot de meest efficiënte maatregelen om het geluid te reduceren.

Wijk niveau

Gebouw niveau

Op niveau van een wijk kunnen preventieve maatregelen de mogelijke 
geluidsoverlast zoveel mogelijk uitsluiten. Het zijn zgn. overdrachtsmaatregelen 
die het geluid afschermen van de ontvanger. Zij zijn vooral remediërend van aard, 
maar kunnen ook worden ingezet vroeg in het ontwerpproces om een hogere 
geluidsreductie te realiseren.

Op niveau van de wijk kunnen preventieve maatregelen mogelijke geluidsoverlast 
zoveel mogelijk uitsluiten. Al bij de eerste ontwerpschetsen moet rekening worden 
gehouden met de gevolgen van het geluid op de geplande ruimtelijke ontwikkeling. 
De positionering van het gebouw en de zonering van functies ten opzichte van het 
spoor zijn hierbij cruciaal.

Op niveau van een gebouw kunnen beschermende maatregelen het binnenklimaat 
beter bestand maken tegen geluidsoverlast. Zij kunnen bij het ontwerp van het 
gebouw worden meegenomen, maar ook remediërend worden ingezet. Het zijn 
maatregelen die het best van bij het ontwerp kunnen worden toegepast omdat een 
latere toepassing vaak duurder is.

GROENE BEKLEDING
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Type interventies

Aanpassing van de bebouwing door 
deze te voorzien van beschermende 
maatregelen.

Ruimtelijk-stedenbouwkundige  
maatregelen zoals de positionering 
van het gebouw en de zonering van 
functies ten opzichte van het spoor.

DE ONTVANGER

DE BRON

DE OVERDRACHT

Aanpassingen van de 
spoorvoertuigen en het spoor om de 
geluidsproductie zoveel mogelijk te 
beperken.

Ruimtelijke maatregelen die de 
geluidsbelasting op de omgeving 
zoveel mogelijk beperken.

Fig 11. Schematische weergave van de interventieniveaus

wijk niveaugebouw niveau
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Hoe de gids te lezen?

Maatregel

Casus uitgelicht

Voorbeeld

Voorbeeld

Beschrijving

Specificatie

FICHE MAATREGEL

PRAKTIJKVOORBEELDEN

CASUS UITGELICHT

Elke maatregel wordt voorafgegaan 
door een beschrijving van de 
maatregel. Hier worden de 
verschillende prestaties van 
de maatregel geëvalueerd. Er 
is een paragraaf gewijd aan de 
technische specificaties (welke 
ontwerpaanpassingen beïnvloeden 
de geluidsreductie) en een indeling 
van mogelijke uitvoeringsvormen.

Voor de maatregelen zijn telkens 
goede praktijkvoorbeelden 
opgenomen uit binnen- en 
buitenland. Deze voorbeelden zijn 
hoofdzakelijk gericht op het spoor, 
maar soms wordt ook een uitstapje 
gemaakt naar voorbeelden van 
wegverkeer. Alle maatregelen 
worden kort besproken aan de 
hand van een of meerdere foto's.

Tenslotte worden een aantal 
bijzondere casussen uitgelicht 
waar combinaties van maatregelen 
zijn toegepast. De casus inspireert 
en laat de meerwaarde zien van 
integraal akoestisch ontwerp.
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Uitleg prestatie eisen

*Prestaties zijn beoordeeld wanneer deze relevant zijn voor de maatregel en zijn 
anders weggelaten. De beoordelingen zijn een inschatting van de studiegroep 
om een indruk te geven van ordegrootte en hoe maatregelen zich met elkaar 
verhouden. In praktijk zal altijd de lokale context moeten worden meegenomen.

Het onderstaande schema geeft een beeld van de 
prestaties van de maatregel. Per maatregel is een 
classificatie opgesteld van de prestaties op basis 
van een vijfpunt-schaal. Het is soms lastig om per 
maatregel exact te bepalen wat de prestatie is. Om 
deze reden is gebruik gemaakt van een schaal met 
een bepaalde range. De gehanteerde definities van 
de indicatoren zijn op de volgende bladzijde verder 
toegelicht. 

Ruimte voor opmerkingen en 
nuance beoordeling per prestatieGeluidsreductie

Kostenefficiëntie

Meervoudige functionaliteit

Belevingswaarde

Milieu impact

Onderhoudsvriendelijk

Duurzaamheid

PRESTATIES* OPMERKINGEN



32 33

Geluidsreductie
Het globale geluidsreducerende effect van de maatregel. De relatief hoge of lage mate 
van effectiviteit. Maatregelen worden nader uitgelegd in de technische specificaties en 
uitvoeringsmogelijkheden. 

Kostenefficiëntie 
Initiële aanschaf en plaatsingskosten van de maatregel. Deze prestatie-indicator is afhankelijk 
van verschillende variabelen, zoals bijvoorbeeld de kwaliteit van het materiaal. Om deze reden 
is geen exact bedrag genoemd maar een indicatie gegeven of de kosten in verhouding met 
andere maatregelen relatief hoog of laag zullen uitvallen. 

Meervoudige functionaliteit
De mate waarin de maatregel combineerbaar is met andere functies en doelen, zoals 
bijvoorbeeld voor recreatief gebruik of de mate dat de maatregel een bijdrage levert aan een 
groene omgeving. 

Belevingswaarde
De mate waarin de maatregel bijdraagt aan de omgevingskwaliteit. Hierin is onderscheid 
gemaakt tussen het perspectief van de ontvanger (in veel gevallen de bewoner) en van de 
reiziger. Het perspectief van de ontvanger weegt daarbij zwaarder door. Naast esthetische en 
betekenisaspecten gaat deze eis ook over de zorg voor een gezonde leefomgeving, sociale 
verbondenheid en veiligheid. 

Milieu impact
Impact van de gebruikte materialen op het milieu. Hierin is meegenomen of het materiaal 
hergebruikt kan worden en of de winning van het materiaal bijdraagt aan een duurzame 
grondstoffenvoorziening. 

Onderhoudsvriendelijkheid
De mate waarin terugkerend onderhoud nodig is na plaatsing van de maatregel. Hierbij is 
rekening gehouden met de frequentie van terugkerend onderhoud en de daarbij gemoeide 
onderhoudskosten. 

Duurzaamheid 
Duurzaamheid is gedefinieerd als de lengte van de economische levensloop van de maatregel.
De indicator zegt in dit geval dus iets over de periode waarna de maatregel aan vervanging toe 
is.

DEFINITIES





ONTWERP
VOORBEELDEN

4.
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Type gebied

Ontwikkeling

Ruimte beschikbaar

Koppeling 
kernwaarden

Planning

Planniveau

Spooraanpassing

VOORDELEN

NADELEN Maatregelen aan het spoor werken in op het ontstaansmechanisme van rolgeluid 
door een aanpassing van het spoor. Dit mechanisme is complex en houdt een 
interactie in tussen het voertuig (het wiel) en het spoor. Zowel het spoor als de 
wielen, en in mindere mate de dwarsliggers, kunnen de belangrijkste bronnen van 
geluid zijn. Aanpassingen aan het spoor zijn dan ook enkel effectief wanneer het 
spoor de belangrijkste bron is. Als het wiel de voornaamste bron is zijn maatregelen 
aan het spoor minder doorslaggevend.

Het ingrijpen ter hoogte van de bron is meestal het meest efficiënt aangezien een 
aanpassing aan de bron een gunstig effect kan hebben op meerdere ontvangers. 
Bovendien blijft een maatregel aan het spoor beperkt tot het spoor zelf, waardoor 
geen aanpassingen in de omgeving noodzakelijk zijn.

Sterk afhankelijk van de maatregel en van 
de oorsprong  van het geluidGeluidsreductie

Kostenefficiëntie

Milieu impact

Onderhoudsvriendelijk

Duurzaamheid

PRESTATIES

AANPASSING VAN DE SPOORINFRASTRUCTUUR
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UITVOERINGSMOGELIJKHEDEN

Raildempers

Vermijden / verplaatsen 
discontinuïteiten in de rail

Slijpen van de rail

Railpads

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Omwille van de eerder beschreven complexiteit, vereist een maatregel aan het 
spoor typisch een gedetailleerde studie van de problematiek op een specifieke 
locatie.

Lokale discontinuïteiten in de rail, zoals voegen 
of wissels (waar lokaal een grote discontinuïteit 
optreedt), resulteren in een impactbelasting van 
het spoor en verhogen het afgestraalde geluid 
significant. Het vermijden van discontinuïteiten 
of het verplaatsen van wissels naar locaties 
zonder gevoelige ontvangers kan hier een 
oplossing zijn. In de praktijk zijn deze oplossingen 
vaak moeilijk realiseerbaar omdat de locaties 
dikwijls verbonden zijn aan een station.

Raildempers zijn discrete elementen die 
aangebracht worden op de rails en die de 
trillingen van de rail dempen, waardoor de rail 
minder geluid afstraalt. De verwachte reductie 
van raildempers bedraagt ongeveer 3 dB, maar 
ook hier treden grote variaties op.

Het aanpassen van de railpads tussen de rail en 
de dwarsligger heeft een effect op de dynamische 
eigenschappen van het spoor, onder andere op de 
zogenaamde “track decay rate” die bepaalt hoe snel de 
trillingen in de rail worden gedempt. Testen uitgevoerd 
door Infrabel, hebben geresulteerd in de ontwikkeling van 
een nieuwe railpad, met een verwachte geluidsreductie 
van ongeveer 3 dB.

Het slijpen van de rail heeft als doel het reduceren van 
de railruwheid. Aangezien de railruwheid een belangrijk 
onderdeel is van het excitatiemechanisme van rolgeluid, 
kan door het slijpen een reductie bekomen worden van 
ongeveer 3 dB (referentie doorrekening maatregelen op 
geluidskaarten weg- en spoorverkeer). Indien de ruwheid 
van de rail al laag is in een bepaalde zone of de ruwheid 
van de wielen groter is, zal het effect beperkt zijn. 

Fig 14. Aanpassing aan de wissels. Bron: 
cobouw.nl

Fig 16. Toepassing van raildempers. Bron: Wikipedia 
© Norbert Kaiser

Fig 15. Slijpen van de rails met een slijptrein. 
Bron: Infrabel © Bart Van Tricht

Fig 17. Toepassing van railpads. Bron: Infrabel 
© François De Ribaucourt
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Type gebied

Ontwikkeling

Ruimte beschikbaar

Koppeling 
kernwaarden

Planning

Planniveau

Treinaanpassing

VOORDELEN

NADELEN

Het ingrijpen ter hoogte van de bron is meestal het meest efficiënt aangezien een 
aanpassing aan de bron een gunstig effect kan hebben op meerdere ontvangers. 
Bovendien blijft een dergelijke maatregel beperkt tot het spoorvoertuig zelf, 
waardoor geen aanpassingen in de omgeving noodzakelijk zijn.

Maatregelen aan het voertuig kunnen voorkomen in meerdere vormen. Een 
verlaging van de snelheid of aanpassing van de dienstregeling vereist geen 
technische aanpassingen. Daarnaast zijn er maatregelen die wel technische 
aanpassingen aan de voertuigen vereisen. Ook hier geldt, zoals bij de aanpassingen 
aan het spoor, dat aanpassingen aan de voertuigen slechts effectief zijn wanneer 
het voertuig de belangrijkste bron is. Als het spoor de voornaamste bron is zijn 
maatregelen aan het voertuig minder doorslaggevend. 

In tegenstelling tot maatregelen aan het spoor, vereisen maatregelen aan het 
voertuig een implementatie op een groot aantal voertuigen, om lokaal enig effect te 
hebben. Een aanpassing aan het spoor daarentegen, kan geïmplementeerd worden 
op een specifieke locatie. Daar tegenover staat dan weer dat aanpassingen aan het 
voertuig overal hun nut hebben.

n.b. De eigenschappen van spoorvoertuigen, zoals de geluidsproductie, worden op Europees 
niveau vastgelegd. Lidstaten kunnen zelf geen bijkomende beperkingen opleggen om de 
interoperabiliteit van de spoornetwerken van de verschillende lidstaten niet in het gedrang 
te brengen.

AANPASSING VAN HET ROLLEND MATERIEEL

Afhankelijk van de maatregel, van de 
oorsprong  van het geluid en de verdeling 
van de verschillende voertuigtypes op een 
bepaalde locatie

De kostenefficiëntie is laag indien 
dergelijke maatregelen enkel voor geluid 
worden toegepast maar kan verhoogd 
worden indien er ook winsten op andere 
vlakken te boeken zijn.

Geluidsreductie

Kostenefficiëntie

Milieu impact

Onderhoudsvriendelijk

Duurzaamheid

PRESTATIES
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UITVOERINGSMOGELIJKHEDEN

Snelheidsreductie

Modernisering van de vloot

Aangepaste dienstregeling

Maatregelen aan het wiel

TECHNISCHE SPECIFICATIES

De specificaties zijn sterk afhankelijk van de genomen maatregel en worden 
beschreven bij de uitvoeringsmogelijkheden. Omwille van de eerder beschreven 
complexiteit, vereist een maatregel aan het spoorvoertuig typisch een 
gedetailleerde studie van de problematiek op een specifieke locatie.

De invloed van een snelheidsreductie is afhankelijk van het type voertuig, maar typisch resulteert 
een halvering van de snelheid in een daling van ongeveer 6 dB van de geluidsproductie. Hierbij dient 
echter opgemerkt te worden dat een lagere snelheid ook betekent dat de passage van een enkele trein 
langer duurt. De invloed op het Lden niveau is dus niet noodzakelijk groot. Bovendien kan de maatregel 
alleen selectief worden toegepast, heeft een snelheidsverlaging een grote operationele invloed en is hij 
daardoor in de praktijk dikwijls niet realistisch.

Minder treinen laten rijden of de luide treinen niet gedurende de nachtperiode laten rijden, kan ook 
een gunstig effect hebben op de Lden waarde in een bepaald punt. Dergelijke maatregelen hebben 
ook een grote operationele invloed en zijn daarom niet eenvoudig door te voeren en zijn voor de 
spoorvervoerder moeilijk te overwegen.

Nieuwe voertuigen zijn onderhevig aan steeds strengere eisen met betrekking tot geluidsproductie. 
De “TSI Noise” (TSI Noise – technical specification for interoperability relating to the subsystem “rolling 
stock – noise”) legt eisen op aan het afgestraalde geluid van nieuwe voertuigen. Het vervangen van oude 
voertuigen door nieuwer, stiller materieel is typisch een permanente en geleidelijke maatregel. Een van 
de reeds geplande maatregelen is het retrofitten van goederenwagons. Dit betekent het vervangen van 
de bestaande gietijzeren remblokken door composieten versies. Deze maatregel, die op het moment van 
het schrijven wordt uitgerold en voltooid wordt in 2024, heeft dus een belangrijke positieve impact op 
het afgestraalde geluid. Vooral op locaties waar het aandeel goederenverkeer groot is, zal dit resulteren 
in een belangrijke daling van de geluidsbelasting.

Het wiel is een belangrijke bron van rolgeluid. Het reduceren van de geluidsafstraling van het wiel 
is mogelijk door het reduceren van (de groei) van de wielruwheid en door het wijzigen van de 
eigenschappen van het wiel zodat het minder efficiënt geluid afstraalt. Het voordeel van het reduceren 
van de wielruwheid, is dat deze maatregel rechtstreeks ingrijpt op het mechanisme van rolgeluid en dus 
niet alleen het afgestraald geluid van het wiel reduceert, maar ook dat van de rail, door het verlagen van 
de excitatie.

Het reduceren van de afstraling van het wiel kan door het aanpassen van de geometrie van het wiel 
zelf, of door het toepassen van wieldempers, die ervoor zorgen dat de trillingen van het wiel gedempt 
worden, zodat het wiel minder geluid afstraalt. Het gerapporteerde effect van wieldempers varieert van 
ongeveer 3 tot 6 dB.

Een laatste maatregel op niveau van het wiel, is het uitrusten van de wielen met beschermingskappen, 
die een akoestisch scherm vormen zeer dicht tegen de bron. Ook hier worden reducties tot 7-8 dB 
gerapporteerd. Voor zowel wieldempers als beschermingskappen geldt dat ze enkel efficiënt zijn indien 
het wiel de dominante bron is. De efficiëntie van deze maatregel is dus sterk gevalsafhankelijk.
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Type gebied

Ontwikkeling

Ruimte beschikbaar

Koppeling 
kernwaarden

Planning

Planniveau

Bermen

VOORDELEN

NADELEN

Overgangsgebied / Landelijk

10m of meer

Lokale overheid / Projectniveau

De berm heeft een positieve invloed op de omgeving. De berm is beplantbaar 
en draagt hiermee bij aan de landschappelijke kwaliteit, de continuïteit van het 
landschap, aan natuur- en bodemdoelstellingen en kan een klimaatadaptieve 
bijdrage leveren. Een berm is duurzaam in zijn levensloop en grond van elders op de 
site kan worden hergebruikt. Een berm is een goede oplossing in een buffer langs 
het spoor met recreatieve waarde.

Het nadeel van een berm ten opzichte van een scherm is dat een grotere hoogte 
vereist is om eenzelfde akoestische reductie te halen. Een berm heeft hierdoor 
een groot ruimtebeslag. Om deze reden is de maatregel niet in alle situaties 
inpasbaar. Afhankelijk van de uitvoering vraagt een berm een mate van regulier 
groenonderhoud. Een berm is gebonden aan een maximale hoogte, hierdoor kan 
deze in sommige situaties geen uitkomst kan bieden.

Hoog, maar effectiviteit is beperkt tot 
maximale hoogte

Kans voor hergebruik afgegraven grond bij 
bouwwerken

Combineerbaar met andere functionaliteiten 
(speelplaats, natuurwaarde, recreatie ...)

Regulier groenonderhoud is noodzakelijk 
afhankelijk van de uitvoeringsvorm. Weinig 
vandalisme

Duurzaam in levensloop

Geluidsreductie

Kostenefficiëntie

Meervoudige functionaliteit

Belevingswaarde

Milieu impact

Onderhoudsvriendelijk

Duurzaamheid

PRESTATIES

Voor project / Tijdens ontwerp

Middellange termijn

AARDEN WAL ALS GELUIDSSCHERM
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De volgende technische 
factoren beïnvloeden de 
geluidsreductie: 
• de hoogte
• de positionering van de top
• hellingshoek 
• de lengte van het platte vlak
• bekleding/vegetatie

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Een aarden wal is doorgaans minder efficiënt dan een geluidsscherm omdat 
het geluid de neiging heeft over de top van de glooiende wal te buigen. Dit 
is een rechtstreeks gevolg van de helling van de berm, waardoor het hoogste 
punt van de berm (waarvan positie en hoogte van belang is voor de behaalde 
geluidsreductie) typisch verder van de bron of van de ontvanger komt te liggen 
en het gerealiseerde weglengteverschil kleiner wordt. Een laag scherm op de 
top kan dit effect compenseren (ProRail & Bureau Spoorbouwmeester, 2016). 
Bermen zijn ook minder gevoelig voor de invloed van wind dan conventionele 
schermen.

Geluidsreductie

De uitvoering met een 
keermuur aan de spoorzijde 
biedt de hoogst mogelijke 
geluidsreductie en heeft het 
kleinste ruimtebeslag. Goed 
inpasbaar in situaties met 
verlaagd spoor, maar niet 
exclusief te gebruiken in deze 
situaties.

Een berm moet hoger worden 
uitgevoerd om hetzelfde 
reducerende effect te behalen 
als een geluidsscherm.

Uitvoering met talud aan 
beide zijden biedt een lagere 
geluidsreductie, maar de 
hoogste beeldkwaliteit voor 
zowel de reiziger als de 
ontvanger. Kan onderdeel zijn 
van een 'bermenlandschap' 
met recreatieve waarde. 

Een combinatie van beide 
uitvoeringen in de vorm van 
een trap geeft mogelijk een 
verbeterde geluidsreductie. 
Testen van het HOSANNA 
project wijzen op een extra 
reductie tot 4 dB ten opzichte 
van een traditionele berm 
met platte top (HOSANNA 
PROJECT, 2013).

UITVOERINGSMOGELIJKHEDEN

AFSTAND HOUDEN VEGETATIE

Bespreking

SYNERGIE

Vallei uitvoering

Getrapte uitvoering

Keermuur

ONDERGROND

Fig 18. Verschil tussen de plaatsing van een berm en scherm

Fig 19. Verschillende uitvoeringsvormen van een berm
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BERM RANDWEG-WEST

ANDERE UITVOERINGSVORMEN

De gemeente Lansingerland ligt 
voor een groot deel langs de HSL 
spoorbaan van Rotterdam naar 
Antwerpen. Doordat de woonwijk 
gelijktijdig met de lijn is aangelegd 
was het mogelijk om vanaf het begin 
al veel geluidsadaptieve maatregelen 
toe te passen. Zo is de nieuwbouw 
geplaatst op een verhoogde berm 
wat de achterliggende wijk tegen 
het geluid beschermd, maar ook 
een visuele afscheiding biedt van 
het spoor. De geluidsoverlast van 
het spoor is geconcentreerd in een 
strook met een doorgaande weg. Deze 
ruimte wordt op andere plaatsen ook 
gebruikt als parkeeroplossing voor de 
achterliggende woningen.

Lansingerland (NL) 
51.995067, 4.490615

Fig 20. Twee verschillende toepassingen van bermen langs de Randweg. 
Bron: Google Street view

Fig 21. Verschillende inspirerende uitvoeringsvormen van bermen. Bronnen: v.l.n.r. met de klok mee 
Sensomoto, AFA group © Ilya Teplov, cgconcept.be, Atelier LOIDL © Philipp Obkircher
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SPOORPARK ROESELARE

BUUR stelde in 2014 een 
toekomstvisie op voor de Noordelijke 
stationsomgeving van Roeselare. 
Afgegraven gronden op de site 
worden hergebruikt en zorgen voor 
een bermenlandschap met speelse 
inrichting. Transportkosten voor 
de grond worden voorkomen. Het 
reliëf zorgt in dit voorstel ook voor 
een geanimeerde beleving van de 
spoorweg: een speelse sequentie 
van zichtbaar en onzichtbaar in een 
recreatieve omgeving.

Roeselare
50.948913, 3.130273

BERMLANDSCHAP

Het bermenlandschap van Abrera 
scheidt de achterliggende wijk van de 
autosnelweg. De doelstellingen van 
dit project zijn drievoudig, het visueel 
afschermen en beheersen van het 
lawaai van de weg, de aanpak van 
de infiltratie van regenwater en het 
bieden van ruimte voor recreatie en 
vrijetijdsbesteding voor de bewoners.

Abrera Barcelona
41.524767, 1.904673

Fig 22. De bermen bieden ook een visuele afscherming van de weg. 
Bron: Batlleiroig © Jordi Surroca

Fig 23. Een afwisselend bermenlandschap met speelse inrichting.  
Bron: BUUR
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Annie MG Schmidtpark

Lansingerland, NL 

BESCHRIJVING
Het Annie MG Schmidt Park ligt in een 
versnipperde zone tussen Bergschenhoek 
en Berkel. De zone wordt aan de ene 
zijde begrensd door de cultuurhistorische 
Landscheidingsdijk en aan de andere zijde 
door de zware infrastructuurbundel van de 
Hogesnelheidslijn en de busbaan Rotterdam-
Zoetermeer. 
 
Over de gehele lengte van het terrein is een 
parkwal ontworpen met een steile helling aan 
de zijde van de infrastructuurbundel en een 
flauwe helling richting de Landscheidingsdijk. 
De wal brengt samenhang in het gebied, 
laat het park groter lijken dan het is en zorgt 
voor een schone horizon. Diverse fiets- en 
wandelpaden leggen verbindingen in het 
park, zowel in de lengte- als dwarsrichting. De 
bouwvolumes van het zwembad en een horeca-
voorziening zijn ingepast in de helling van de 
wal. De parkweiden zorgen voor beschutte 
vrije ruimten. Zij kunnen worden gebruikt als 
manifestatieveld of voor sport en spel. 

BRON
https://www.feddes-olthof.nl/annie-m.g.-smidt-
park/

CASUS UITGELICHT

GEBRUIKTE MAATREGELEN
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a

b
c
d

e

Fig 24. a. Conceptuele weergave van het park. b. Onderdeel van het park 
is een avontuurlijke speeltuin. c. Een breed fietspad slingert door het park 
d. Een skatepark is geïntegreerd in de berm en maakt slim gebruik van het 
hoogteverschil e. Overzichtskaart van het project.  
Bronnen: Feddes Olthof & Bureau RIS
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Type gebied

Ontwikkeling

Ruimte beschikbaar

Koppeling 
kernwaarden

Planning

Planniveau

Schermen

VOORDELEN

NADELEN

Geluidsschermen zijn inpasbaar in bijna alle omgevingen en hebben een 
minimale claim op de ruimte. Schermen sluiten de toegang tot het spoor af voor 
onbevoegden. Schermen worden over het algemeen gezien als een beproefde 
maatregel. Het is daarom niet zo vreemd dat vaak wordt teruggegrepen op het 
bekende zonder serieus naar alternatieven te kijken.

Schermen hebben van alle maatregelen de laagste belevingswaarde voor de reiziger 
en de ontvanger. Met aanpassing van het materiaal kan hier creatief mee worden 
omgegaan. Plaatsing van schermen leidt tot minder visuele samenhang tussen 
beide zijden van het spoor. Met name in stationsomgevingen kan dit leiden tot 
verminderde oriëntatie. Schermen zijn onderhoudsgevoelig; ze moeten regelmatig 
worden gereinigd en zijn gevoelig voor vandalisme (zoals graffiti). Bijkomend 
kunnen schermen werkzaamheden aan het spoor bemoeilijken en kan onderhoud 
hierdoor duurder uitvallen. 

AKOESTISCHE SCHERMEN LANGS HET SPOOR

Overgangsgebied / Dorp(centrum) / Stad(centrum)

Voor het project / Tijdens ontwerp / Remediërend

Spoorpartijen / Lokale overheid / Projectniveau 

0-5 m

Quick win

Is van veel factoren afhankelijk, maar 
potentieel hoog

Schermen zijn kostenefficiënt voor de 
geluidsreductie die zij leveren

Afhankelijk van uitvoeringsvorm

Afhankelijk van het gekozen materiaal

Beperkte multifunctionaliteit, zoals het 
begroeien en uitrusten met zonnepanelen

Schermen  hebben een levensloop van 
ongeveer 20 jaar

Geluidsreductie

Kostenefficiëntie

Meervoudige functionaliteit

Belevingswaarde

Milieu impact

Onderhoudsvriendelijk

Duurzaamheid

PRESTATIES
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8° - 30°

De hoogte en afstand van het scherm 
bepaalt de efficiëntie van het scherm. 
Schermen die dichter bij de geluidsbron 
staan kunnen lager worden uitgevoerd 
om de gewenste prestatie te behalen.

Hoogte en afstand Hoek plaatsing

De hoek van de plaatsing bepaalt 
in welke richting het geluid wordt 
gereflecteerd. Het scherm kan in zijn 
geheel worden gekanteld, of in het 
scherm kunnen uitsparingen worden 
gemaakt die het geluid naar beneden 
reflecteren.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

De volgende technische 
factoren beïnvloeden de 
geluidsreductie: 
• hoogte en lengte van 

scherm 
• afstand tot het spoor
• hellingshoek 
• materiaal/vegetatie

Voor een uitgebreidere 
beschrijving van de 
verschillende specificaties 
en uitvoeringsvormen 
verwijzen wij naar  Handboek 
geluidsschermen van ProRail 
en Bureau Spoorbouwmeester 
(2016) en Vademecum 
Verkeerslawaai in de Stad van 
Brussel Mobiliteit en Leef-
milieu Brussel (2018)

Bij het ontwerp van een scherm, kan de efficiëntie in een eerste, eenvoudige 
benadering, ingeschat worden aan de hand van de extra weg die het geluid 
moet afleggen na het plaatsen van het scherm, in vergelijking met de situatie 
voor de plaatsing. Daaruit volgt onmiddellijk dat de hoogte van het scherm een 
van de belangrijkste parameters is, aangezien de hoogte in grote mate bepaalt 
wat de extra weglengte is. Hieruit volgt ook dat een scherm het meest efficiënt 
is wanneer de afstand van het hoogste punt van het scherm tot de bron of 
tot de ontvanger klein is. Een scherm in het midden tussen de bron en de 
ontvanger, is het minst efficiënt.

Daarnaast is bij de uitvoering van belang dat het scherm voldoende massa 
heeft, zodat het scherm voldoende isoleert en het geluid niet door het scherm 
gaat in plaats van eroverheen. Schermen kunnen reflecterend of absorberend 
uitgevoerd worden. Bij een absorberend scherm wordt een deel van het geluid 
geabsorbeerd door het scherm en niet gereflecteerd naar de andere zijde van 
het spoor met daar een verhoging van het geluidsniveau als gevolg.

Geluidsreductie

Meer informatie

Over het algemeen worden schermen 
geluidsabsorberend uitgevoerd 
(bijvoorbeeld steenwol of open 
cellenbeton). Dat wil zeggen dat 
het merendeel van het geluid wordt 
geabsorbeerd door het scherm. 

Wanneer een scherm 
geluidsreflecterend is, weerkaatst 
deze het merendeel van het geluid. 
In dit geval wordt het scherm ook 
onder een hoek geplaatst zodat het 
geluid gereflecteerd wordt naar 
beneden richting het ballastbed en 
niet naar de andere zijde van het 
spoor.

Absorberend scherm Reflecterend scherm

OVERKAPPING VEGETATIEOVERLAST CONCENTREREN

SYNERGIE

Fig 25. Specificaties voor 
de uitvoering. Tekst 
en afbeeldingen naar 
Handboek geluidsschermen 
ProRail en Spoorbeeld 
(2016)



48

CASSETTESCHERM

Een cassettescherm is een structuur van 
kolommen met daartussen geprefabriceerde 
elementen (of cassettes). Ze worden geplaatst 
op een fundering en vergen weinig ruimte ten 
opzichte van de andere uitvoeringsvormen. 
De cassettes zelf kunnen uit verschillende 
geluidsabsorberende materialen bestaan, 
zoals behandeld beton of geperforeerd 
aluminium. Het cassettescherm is tevens 
geschikt voor begroeiing. Bij de uitvoering 
van een cassettescherm, dient bijzondere 
aandacht te worden besteed aan het 
vermijden van akoestische lekken ter hoogte 
van de aansluiting tussen de kolommen en de 
cassettes.

Over het algemeen is de uitvoeringsvorm van een scherm zeer afhankelijk van de context en gewenste 
prestatie. In stationsomgevingen zal bijvoorbeeld eerder worden gekozen voor transparante schermen. 
Wanneer de context om een bepaald type scherm vraagt kunnen combinaties van schermen, zoals een 
cassettescherm met transparante panelen of een schanskorf in combinatie met een begroeid scherm, 
een bijdrage leveren.

SCHANSKORF

Een schanskorf is een metalen korf die 
gevuld is met steenachtig materiaal 
of grond. Schanskorven hebben een 
natuurlijke uitstraling en kunnen daarnaast 
ook een bijdrage leveren aan ecologische 
doeleinden. Schanskorven hebben een goed 
geluidsabsorberend vermogen, maar het kan 
noodzakelijk zijn om een isolerende kern toe 
te voegen ter voorkoming van geluidslekken 
(ProRail & Bureau Spoorbouwmeester, 2016). 
Een schanskorf kan worden gebouwd op een 
eenvoudige fundering. Soms is een fundering 
zelfs overbodig. Schanskorven zijn relatief 
breed en hebben hierdoor meer ruimte nodig 
dan andere uitvoeringsvormen. Bij het kiezen 
van vulmateriaal van de korf gaat bijzondere 
aandacht uit naar een circulaire toepassing en 
de massa van het materiaal. Zoals het gebruik 
van puinsteen of, wanneer schoongemaakt, 
hergebruik van het ballastbed.

UITVOERINGSMOGELIJKHEDEN

Fig 26. Voorbeeld cassettescherm. Bron: ProRail Handboek 
geluidschermen

Fig 27. Voorbeeld gebruik van schanskorf in Breda. Bron: Pix4Profs 
© Ron Magielse
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TRANSPARANT SCHERM

Transparante schermen zijn modulair 
opgebouwd uit metalen frames met 
daartussen transparante panelen. Dit type 
scherm is geluidsreflecterend en moet om 
deze reden in een hoek op het spoor worden 
geplaatst op een manier dat het geluid 
richting het ballastbed wordt gereflecteerd 
(ProRail & Bureau Spoorbouwmeester, 2016). 
De transparantie van het scherm draagt bij 
aan de belevingskwaliteit en oriëntatie voor 
de reiziger en omwonenden. 

Transparante schermen kunnen snel vervuilen 
en daardoor hun transparantie kwijtraken. 
Een goede detaillering en toepassing van 
zelfreinigend glas voorkomt vervuiling 
(ProRail & Bureau Spoorbouwmeester, 
2016). Toepassing van glazen schermen in 
een bosrijke omgeving kan leiden tot groene 
aanslag. Vogels moeten worden beschermd 
tegen grote transparante vlakken. Dat kan 
door een opdruk maar ook door toepassing 
van innovatieve UV-reflecterende folie. Deze 
folie is alleen voor vogels zichtbaar (ProRail & 
Bureau Spoorbouwmeester, 2016).

BEGROEID SCHERM

Schermen met begroeiing hebben een 
natuurlijke uitstraling en zijn minder 
gevoelig voor vandalisme (zoals graffiti). 
De belevingswaarde van dit type scherm 
is hierdoor hoog. Bovendien heeft het een 
positief effect op de ecologie en luchtkwaliteit.

Bij begroeiing van schermen zijn er wel 
enkele aandachtspunten (ProRail & Bureau 
Spoorbouwmeester, 2016): De begroeiing zelf 
heeft geen effect op de geluidwerendheid van 
het scherm. Begroeiing aan de spoorzijde kan 
onwenselijk zijn in verband met onderhoud. 
Kies daarom voor onderhoudsarme, langzaam 
groeiende en groenblijvende beplanting. 
Begroeing van het scherm kan achteraf, 
vanuit het scherm en als bekleding worden 
gerealiseerd. Zie voor meer informatie de 
maatregel groene bekleding.

Fig 28. Voorbeeld begroeid scherm. Bron: ProRail Handboek 
geluidschermen

Fig 29. Voorbeeld toepassing transparante schermen. Bron: 
Vademecum Verkeerslawaai in de stad Brussel
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LAAG SCHERM

Een laag geluidsscherm is qua uiterlijk en 
constructie vergelijkbaar met een perronrand. 
De schermen zijn ongeveer 75 cm hoog. 
De wand bestaat uit losse betonnen delen 
die tegen elkaar worden gezet. Aan de kant 
van het spoor is het scherm geluiddempend 
uitgevoerd. Aan de andere kant van de 
wand kan het talud worden bedekt met 
aarde en gras. Het grootste voordeel van 
de lage uitvoering is dat het uitzicht van de 
reiziger en ontvanger niet gehinderd worden. 
Bovendien is er minder ruimte nodig voor de 
plaatsing omdat deze dichter tegen het spoor 
kunnen worden gezet.

In Vlaanderen zijn lage geluidschermen 
niet toegestaan in verband met veiligheids-
restricties en onderhoudswerkzaamheden. 
In het buitenland zijn al wel verschillende 
succesvolle testen uitgevoerd en worden 
de schermen op verschillende plaatsen 
toegepast. 

Fig 30. Voorbeeld toepassing van een laag scherm.  
Bron: bouwkroniek.be
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INSPIRATIE GELUIDSSCHERMEN

Fig 31. Verschillende interessante voorbeelden van de uitvoeringsvormen. Bronnen: (v.l.n.r.) AUS Group 
Alliance, HTA Landscape, StudioSK-Movares © Nienke van de Lune, Holland Scherm, Eskyiu Linear 
landscapes, greenwall.nl 
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Type gebied

Ontwikkeling

Ruimte beschikbaar

Koppeling 
kernwaarden

Planning

Planniveau

Overkapping

VOORDELEN

NADELEN

De meest verregaande maatregel die men kan treffen is een gehele overkapping 
van het spoor. Dit kan zowel bovengronds als ondergronds. Met de maatregel 
ontstaat ruimte boven het spoor voor nieuwe ontwikkelingen. Er ontstaat nieuwe 
publieke ruimte en de barrièrewerking van het spoor is opgeheven of verzacht. 
Met name in stationsomgevingen waar de druk op grond hoog is kan dit een 
interessante optie zijn. Qua geluidsreductie is dit veruit de beste oplossing. De 
maatregel kan ook een bijdrage leveren in het verbeteren van de luchtkwaliteit.

Afhankelijk van de uitvoeringsvorm brengt de overkapping aanzienlijke kosten met 
zich mee. De maatregel is daarom alleen in specifieke omgevingen toepasbaar. 
Een uitvoeringsvorm met het overbouwen of overkragen van het spoor heeft 
ook een grote ruimtelijke impact op de omgeving en de beleving ervan. Bij een 
bovengrondse oplossing gelden dezelfde voor- en nadelen als bij schermen.

OVERBOUWING VAN HET SPOOR, BOVEN- EN ONDERGRONDS

Stad(centrum)

Voor het project

Regionale overheid / Spoorpartijen / Lokale overheid

In theorie inpasbaar op alle locaties

Lange termijn

Perfecte akoestische isolatie is mogelijk

Belevingswaarde van een tunnel is voor 
omwonenden zeer hoog. Een overkapping 
heeft een lage belevingswaarde voor de 
treinreiziger.

Bovenop de vrijgekomen ruimte zijn nieuwe 
ontwikkelingen mogelijk

Geluidsreductie

Kostenefficiëntie

Meervoudige functionaliteit

Belevingswaarde

Milieu impact

Onderhoudsvriendelijk

Duurzaamheid

PRESTATIES
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UITVOERINGSMOGELIJKHEDEN

Tunnel met park

Tunnel met plein

Gebouw

Tunnel bovengronds

Halfverdiepte tunnel

BERMEN SCHERMEN OVERLAST CONCENTREREN

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Bij de aanleg van een 
overkapping dient aandacht te 
worden besteed aan: 
• geluidslekken via 

ventilatiepunten
• tunnelmonden

Een overkapping is een verregaande maatregel, waarbij kan aangenomen 
worden dat er een perfecte akoestische isolatie is van de ontvanger 
ten opzichte van de bron. Aandachtspunten bij de uitvoering zijn de 
ventilatiepunten van de gecreëerde tunnel, waarvan de akoestische emissie 
niet verwaarloosbaar is. Daarnaast dient ook aandacht besteed te worden aan 
de monden van de tunnel, aangezien dit lokale hotspots van geluid kunnen 
worden.

Geluidsreductie zal niet de hoofdreden zijn om het spoor te overkappen. 
Andere belangen zoals het het opheffen van de barrierewerking van het spoor 
of de druk voor nieuwe ontwikkelingen zullen de keuze bepalen. Bovenop de 
overkapping ontstaat ruimte voor nieuwe ontwikkelingen en openbare ruimte.

Geluidsreductie

SYNERGIE

Fig 32. Voorbeelden van verschillende uitvoeringsmogelijkheden
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STATION HOUTEN

In dit voorbeeld vormt de overkapping 
van het station een doorlopende 
transparante enveloppe rondom de 
verhoogde spoorlijn. Het creëert een 
lichte en herkenbare structuur, die 
de zichtbaarheid van de aankomende 
treinen mogelijk maakt en de directe 
omgeving beschermt tegen lawaai.

Houten (NL)
52.034229, 5.168015

Breda (NL)
51.595607, 4.779515

STATIONSGEBIED BREDA

Station Breda is een robuust en 
complex gebouw dat een brug 
slaat over de sporen. Het gebouw 
combineert bus- en spoorterminals 
en maakt deel uit van een breder 
stedenbouwkundig plan voor het 
stationsgebied. Het unieke en 
samenhangende bouwvolume 
verbindt nieuwe en oude stadsdelen 
aan weerszijden van de spoorlijn. 
Torens met restaurants, winkels, 
kantoren en appartementen flankeren 
het gebouw en creëren een nieuwe 
stadspoort. Het dak biedt plaats aan 
parkeerplaatsen voor reizigers en 
bewoners.

Fig 33. Luchtfoto station Breda. Bron: bredavandaag.nl © Wijnand Nijs

Fig 34. Overkapping van station Houten. Bron: StudioSK &  
peopleforbikes.org
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SPORTPARK WILLEM-
ALEXANDER

Het sportpark Willem Alexander is 
een stads- en sportpark van 2 km in 
lengte. Het park is gerealiseerd op het 
tunneldak van rijksweg A4. Het is een 
goed voorbeeld van een overkapping 
die meerwaarde realiseert voor 
de buurt door middel van dubbel 
ruimtegebruik. Bovenop het dak is 
ruimte voor een sporthal, diverse 
sportvelden en parkeervoorzieningen. 
Het complex is ingepast in een 
parkachtig landschap met een 
hardloopparcours.

Schiedam (NL)
51.941251, 4.360017

DAKPARK STATION
BARENDRECHT

De spoorbundel van negen sporen 
creëerde een ruimtelijke barrière 
en bron van geluidsoverlast.
Over een lengte van 1.5 km is dit 
getransformeerd tot een prettige 
recreatieve ruimte. Aan één zijde is 
een talud aangebracht die een groen 
uitzicht geeft vanuit de woningen. In 
het grondlichaam is een fietsenstalling 
geïntegreerd en de centrale parkloper 
voorziet in de ontsluiting van de kiss 
& ride.

Barendrecht (NL)
51.854193, 4.553044

OVERKAPPING RING

In Antwerpen staat de komende jaren 
een groot project op stapel. Naast de 
gewenste technische specificaties zal 
de overkapping zorgen voor een grote 
kwaliteitsimpuls voor de omliggende 
buurten.

Antwerpen
51.245224, 4.427049

Fig 35. Sportpark Willem-Alexander boven de snelweg A4. Bron: 
MoederscheimMoonen Architecten © Ronald Tilleman 

Fig 36. Impressie van het ringpark Groenendaal in Antwerpen. Bron: BUUR

Fig 37. Dakpark boven de sporen met ingang tot het station. Bron: Studio SK
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Rambla de Sants

Barcelona, ES
 

BESCHRIJVING
De trein- en metrolijnen in de wijk Sants, 
Barcelona, hebben de afgelopen eeuw een 
wond geslagen in het stedelijk weefsel. Met 
een gemiddelde breedte van 30 meter en een 
achtbaans perron heeft de infrastructuur de wijk 
in tweeën gedeeld, langs een lengte van 800 
meter, wat tot stedelijke disfuncties heeft geleid 
in termen van geluidsoverlast en degradatie van 
de omgeving. In 2002 besloot het stadsbestuur 
een stadsvernieuwingsproject te starten voor de 
Sants-spoorwegcorridor, waarmee een complex 
proces op gang werd gebracht waarbij drie 
overheidsinstanties en een burgervereniging 
uit de wijk Sants betrokken waren. Het 
uiteindelijke voorstel was om een transparante 
doos te creëren waarin de spoorlijn zou 
worden opgesloten zodat het dak kon worden 
omgevormd tot een tuin van 800 meter 
lang. Het eerdere idee om de infrastructuur 
te begraven is vanwege technische en 
economische problemen terzijde geschoven. 
Het pad zou later worden doorgetrokken tot 
in de aangrenzende gemeenten Hospitalet, 
Esplugues en Cornella, wat een "groene 
corridor" van 5 km oplevert. 

BRON
https://www.landezine.com/index.php/2016/12/
rambla-de-sants-by-sergi-godia-and-ana-
molino/

CASUS UITGELICHT

GEBRUIKTE MAATREGELEN
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b c

d e

a

Fig 38. a. Overzicht van de publieke 
promenade bovenop de spoorbundel b. 
Langs de infrastructuur zijn klimplanten 
bevestigd aan een kabelsysteem c. 
Wat vroeger een breuk was, is nu 
een publieke ruimte voor sociale 
ontmoetingen d. Doorsnede door de 
promenade e. Kwalitatief raakvlak 
tussen stad en spoorweg.  
Bron: Ana Molino + Sergi Godia 
Architects © Adrià Goula Sardà
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Type gebied

Ontwikkeling

Ruimte beschikbaar

Koppeling 
kernwaarden

Planning

Planniveau

Vegetatie

VOORDELEN

NADELEN

Bosstroken hebben relatief lage aanlegkosten en zijn duurzaam in hun levensloop. 
Vegetatie heeft een maskerend effect en draagt bij aan een groene omgeving en 
beleving. Bijkomende voordelen zijn een bijdrage aan het ecologische systeem en 
biodiversiteit, de hulp bij erosie, hemelwater afvoer, verbeterde luchtkwaliteit, 
verbeterd microklimaat en minder hittestress. Onder strikte voorwaarden kan groen 
ook een geluidsreducerende werking hebben. 

Regulier groenonderhoud is noodzakelijk. Vegetatie is onderhevig aan 
seizoens-effecten. Wanneer deze maatregel wordt ingezet moet dus zorgvuldig 
worden gekeken naar het soort beplanting. Daarnaast is voor het eventueel 
geluidsreducerende effect relatief veel ruimte nodig en is deze maatregel daarom 
niet in alle omgevingen inpasbaar. Tenslotte hebben bomen tijd nodig om te 
groeien en bieden ze geen direct resultaat.

Overgangsgebied / Landelijk

Voor het project / Tijdens ontwerp / Remediërend

Lokale overheid / Projectniveau 

5-20 m / 20 m of meer

Quick win

BOMEN EN STRUIKGEWASSEN ALS BARRIÈRE

Beperkt maar effectiever met voldoende 
diepte en densiteit

Een groene omgeving heeft een kalmerend 
en restorerend effect op de mens

Bijkomende gevolgen voor de mens en 
leefomgeving zijn groter dan de geluidsreductie

Regulier groenonderhoud langs spoor is 
noodzakelijk

Geluidsreductie

Kostenefficiëntie

Meervoudige functionaliteit

Belevingswaarde

Milieu impact

Onderhoudsvriendelijk

Duurzaamheid

PRESTATIES
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Als vuistregel kan worden aangehouden dat een dicht bos van minstens 100 
meter noodzakelijk is om een geluidsreducerend effect van 3 tot 5 dB te 
behalen (AG VESPA & Stad Antwerpen, 2017). Er werd theoretisch onderzoek 
uitgevoerd dat doet vermoeden dat in bepaalde specifieke omstandigheden 
hogere geluidsreducties mogelijk zijn (Van Renterghem, 2014).

Vanwege veiligheidseisen staat Infrabel het niet toe om binnen 8 meter van het 
spoor niet-kruidachtige plantengroei te plaatsen (zoals bomen en struiken) als 
dit het treinverkeer in gevaar kan brengen. Verder stelt de spoorbeheerder dat 
plantengroei langs de spoorwegen minimaal 1,5 meter korter moet worden 
gehouden dan de afstand tussen de voet van de plant en de dichtstbijzijnde 
spoorstaaf (figuur links). Dit om te vermijden dat deze bij een eventuele breuk 
op de sporen terecht komt. Plantengroei die zich bevindt achter muren die 
langsheen de sporen zijn opgetrokken, moet op dezelfde hoogte van deze 
muren worden gehouden (figuur rechts). Voor hogesnelheidslijnen en sporen in 
bochten gelden strengere algemene eisen. 

De beplanting nabij geluidschermen verdient bijzondere aandacht. Bomen vlak 
voor of achter een scherm, met een kruin hoger dan de top van het scherm, 
kunnen de mogelijk de schermwerking verminderen door reflecties tegen 
de onderkant van het bladerdek zodat het geluid over de schermtop heen 
wordt gekaatst (AWV & Vlaams Bouwmeester, 2010). Ook om die reden wordt 
begroeiing vlakbij een scherm best in hoogte beperkt tot die van de schermtop.

ONDERGROND MASKERENAFSTAND HOUDEN

Naast de lengte en diepte van 
de strook dient bij de aanleg 
van een bosstrook aandacht te 
worden besteed aan: 
• dikke stammen en zo min 

mogelijk ruimte tussen de 
bomen

• enige willekeur in de 
spreiding van bomen zoals 
van nature voorkomt

• bomen met een ruwe bast 
hebben een gunstig effect

• een onderlaag van echte 
bosgrond heeft een positief 
effect op de geluidsreductie, 
met name voor de lagere 
frequenties

Zie voor het volledige overzicht 
art. 20 van de wet op de politie 
van de spoorwegen van 27 april 
2018, B.S. 29 mei 2018

Geluidsreductie

SYNERGIE

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Vegetatie kan op twee verschillende manieren worden ingezet. Hoofdzakelijk 
zal groen worden ingezet om de beleving te verbeteren en het geluid te 
maskeren (zie de maatregel maskeren). De perceptie van het geluid zal 
hierdoor verbeteren, maar de geluidsreductie is zeer beperkt. Als men groen 
wilt inzetten voor een geluidsreductie moet aandacht worden besteed aan de 
aandachtspunten in het kader rechts.

Bij de positionering van een bosstrook ten opzichte van de ontvanger gelden 
dezelfde voorwaarden als bij de plaatsing van klassieke geluidsschermen. De 
optimale lengte van de bosstrook hangt af van de afstand tussen het bos en de 
ontvanger. Ontvangers op korte afstand hebben een kortere lengte nodig dan 
ontvangers op grotere afstand.

UITVOERINGSMOGELIJKHEDEN

1,5 m
8 m

Fig 39. Links, de beplanting 
dient het spoorverkeer 
niet in gevaar te brengen. 
Rechts, begroeiing achter 
een (geluids)muur moeten 
op dezelfde hoogte worden 
gehouden

BERMEN
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KLEINE BOMEN

DICHTE BOSSTROOK

Wanneer een beplantingsplan wordt 
opgesteld voor bomen langs het 
spoor en voor doeleinden anders dan 
geluidsreductie kan het beste worden 
gekozen voor bomen die relatief 
laag blijven voor de veiligheid van 
het spoor en langzaam groeien om 
groenonderhoud zoveel mogelijk te 
reduceren. Zogenaamde 'zuilbomen' 
met een smalle kruin zijn hiervoor 
geschikt en nemen beperkte ruimte 
in.

Eerder werd al beschreven dat het 
effect van individuele bomen op 
de geluidsreductie zeer gering is. 
Wanneer bomen worden geselecteerd 
voor hun geluidsreductie dient 
aandacht te worden besteed aan de 
stamdikte en dichtheid waarop zij 
kunnen worden beplant. Niet alle 
soorten zijn geschikt om de gewenste 
hoge stamdichtheden te realiseren. 
Geschikte bomen voor deze 
doeleinden zijn populieren (Populus) 
en wilgen (Salix). 

Fig 40. Polulieren zijn net als wilgen een snelgroeiende boomsoort. 
Bomen hebben tijd nodig om te groeien en bieden geen direct resultaat 
Bron: Wikipedia © Rasbak

Fig 41. Voorbeelden van zuilbomen: Acer campestre 'Green Column', 
Acer platanoides 'Columnare' en Acer platanoides 'Olmsted' 
Bron: Boomkwekerij Ebben
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STATIONSGEBIED ASSEN

STATIONSGEBIED 
LIEDEKERKE

Tussen het stationskwartier en het 
centrum ligt een dichte bosstrook die 
beide werelden van elkaar scheidt. 
Het groene karakter is doorgetrokken 
tot aan het stationsplein en 
stationskap.

Het station van Liedekerke vormt 
een groene toegangspoort tot het 
Pajottenland. Het station zelf is 
ook zeer groen. Aandachtspunt 
bij dit voorbeeld zijn de grote 
wateroppervlakken rond het station 
die mogelijk het geluid op sommige 
plaatsen versterken door reflectie.

Assen (NL)
52.992385, 6.570625

Liedekerke
50.882291, 4.095137

Fig 42. Het stationsgebied van Assen heeft een opvallend groen karakter 
Bron: Powerhouse Company + De Zwarte Hond © Egbert de Boer

Fig 43. Station Liedekerke Bron: © Omgeving
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Type gebied

Ontwikkeling

Ruimte beschikbaar

Koppeling 
kernwaarden

Planning

Planniveau

Ondergrond

VOORDELEN

NADELEN

Overgangsgebied / Dorp(centrum) / Stad(centrum) / Landelijk

Voor het project / Tijdens ontwerp / Remediërend

Projectniveau 

5-20 m / 20 m of meer

Quick win

GRONDBEWERKINGEN VOOR ABSORBTIE EN VERMINDERDE REFLECTIE

Ruwe en onverharde oppervlakken weerkaatsen minder geluid en kunnen 
hierdoor helpen het geluid in de overdracht te beperken. Daarnaast kunnen ze het 
geluid ook absorberen. Het onverhard laten van oppervlakken is in veel gevallen 
kostenbesparend. Daarnaast biedt het belangrijke bijkomende voordelen zoals de 
mogelijkheid tot infiltratie van hemelwater, verkoeling op warme zomerdagen en 
afhankelijk van de beplanting levert het een bijdrage aan de biodiversiteit.

Het verzachten van oppervlakken brengt regulier onderhoud met zich mee, meer 
dan bij verharde oppervlakken die na aanleg vrijwel onderhoudsvrij zijn. Het is 
bovendien niet altijd mogelijk om oppervlakken langs het spoor te verzachten 
omwille van functionele eisen (zoals een toegangsweg of parkeerplaats). In dit 
geval kan men creatieve oplossingen zoeken (zoals wegen met karrensporen of 
halfverharde parkings).

Zeer kleine reductie en effectiever 
wanneer toegepast op grote afstanden

Geregeld onderhoud is nodig, bijvoorbeeld het 
maaien of vegen

Geluidsreductie

Kostenefficiëntie

Meervoudige functionaliteit

Belevingswaarde

Milieu impact

Onderhoudsvriendelijk

Duurzaamheid

PRESTATIES
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VEGETATIE AFSTAND HOUDEN

UITVOERINGSMOGELIJKHEDEN

Technische oplossingen 

Zachte ondergrond

Losse ondergrond

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Door het creëren van een ruwere, poreuze ondergrond, verhoogt de absorptie 
van het geluid door de grond en nemen reflecties af. De porositeit speelt hierbij 
een belangrijke rol. Een glad betonoppervlak is het minst gunstig en veroorzaakt 
geluidsreflecties, terwijl een ondergrond bestaande uit een ruwer oppervlak, 
zoals aarde, gras of kiezel de geluidsabsorptie verhoogt.

In het HOSANNA project (2013) is onderzoek gedaan naar 
verschillende typen oppervlakken en de effectiviteit van het 
reduceren van geluid van autowegen. Hieruit bleek dat een 
laag ruw oppervlak een geluidsreductie van tenminste 3 dB kan 
opleveren op korte afstand. Wanneer de afstand wordt verlengd 
kan dit verder oplopen.

Het verzachten van de ondergrond kan bij een strook met 
een breedte van 45 meter op een afstand van 50 meter een 
geluidsreductie van 3-5 dB opleveren ten opzichte van eenzelfde 
strook met een verharde ondergrond nabij het spoor (HOSANNA, 
2013). Ook het type zachte ondergrond beïnvloedt het geluid. Een 
begroeide ondergrond is daarbij vanzelfsprekend effectiever dan 
gecompacteerde grond. Een belangrijke parameter bij de keuze van 
de begroeiing is het gemak waarmee lucht in het grondoppervlak 
kan doordringen.

Een strook van losse ondergrond, zoals gravel, kan ook helpen 
om het geluid te reduceren. Het effect kan variëren tussen 2 en 
6 dB op 50 meter afstand van het spoor wanneer tot de helft van 
het oppervlak bestaat uit deze ondergrond (HOSANNA, 2013). 
Hierbij maakt het niet uit of het om een aaneengesloten strook 
gaat of om meerdere losse stroken. Brede gravel stroken kunnen 
multifunctioneel worden gebruikt als fiets- en wandelpaden.

Fig 44. In Nederland is er een testopstelling 
waarbij experimentele diffractors  worden 
getest. Op een betonnen constructie ligt een 
metalen bak met gleuven van verschillende 
dieptes. Deze gleuven buigen de geluidsgolven 
af naar boven. Dit betreft een experiment en 
gebruik is nog niet toegestaan in Vlaanderen. 
Bron: ProRail

SYNERGIE
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Type gebied

Ontwikkeling

Ruimte beschikbaar

Koppeling 
kernwaarden

Planning

Planniveau

Schermgebouw

VOORDELEN

NADELEN

Multifunctionaliteit is de belangrijkste troef van het schermgebouw. Doordat het 
gebouw zelf als scherm functioneert zijn er mogelijk geen aanvullende maatregelen 
nodig. Met een efficiënt ruimtegebruik is het schermgebouw goed toepasbaar in 
bebouwde omgevingen.

Een schermgebouw heeft een voldoende omvang nodig om als scherm te kunnen 
functioneren. Er moet dus voldoende programma zijn om het gebouw te kunnen 
realiseren. Aan de geluidsbelaste zijde moet het gebouw worden uitgevoerd met 
een geluidsisolerende gevel, dit brengt aanvullende kosten mee. Er bestaat een 
kans op een verhoogd geluidsniveau aan overzijde van het spoor door reflecties op 
het gebouw.

GEBOUW ALS GELUIDSWERENDE CONSTRUCTIE

Overgangsgebied / Dorp(centrum) / Stad(centrum)

Voor het project / Tijdens ontwerp

Lokale overheid / Projectniveau 

20 m of meer

Middellange termijn

Mate afhankelijk van uitvoeringsvorm

Relatief duur, maar kosten voor bijkomende 
maatregelen worden voorkomen en kunnen 
worden terugverdiend

Veel materiaalgebruik nodig voor bouw, 
materiaal voor andere maatregelen is 
uitgespaard

Valt binnen regulier onderhoud gebouw

Geluidsreductie

Kostenefficiëntie

Meervoudige functionaliteit

Belevingswaarde

Milieu impact

Onderhoudsvriendelijk

Duurzaamheid

PRESTATIES
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Langgerekte wand Aaneengeschakelde 
volumes op een plint

OVERLAST CONCENTREREN ZONERINGSLIM BOUWBLOK

SYNERGIE

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Bij het ontwerp moet waakzaam worden omgegaan met reflecties van het 
geluid naar de andere zijde van het spoor. Een nieuw gebouw dicht op het 
spoor kan ervoor zorgen dat de geluidsbelasting aan de andere zijde van het 
spoor verhoogt.

Infrabel stelt voorwaarden aan het bouwvolume langs het spoor. Zonder 
schriftelijke toestemming van Infrabel is het verboden om op minder dan 5 
meter een gebouw op te trekken of op minder dan 10 meter van het spoor in 
een bocht (met straal kleiner of gelijk aan 500 meter).

Het schermgebouw moet een zekere geluidswerende kwaliteit bezitten. 
Hiervoor kan men meer specifiek kijken naar de onderstaande synergie 
met maatregelen op het gebouwniveau. Bijzondere aandacht gaat uit 
naar de functie van het schermgebouw. Voor een woonfunctie aan de 
zijde van het spoor zal de geluidsbelasting buiten op de gevel niet te 
hoog mogen zijn, ongeacht eventuele maatregelen aan de gevel zelf (zie 
hiervoor het beoordelingskader voor nieuwe woonontwikkelingen bij 
milieueffectrapportage). Andere belangrijke aandachtspunten zijn de typologie 
en het gevelontwerp. 

UITVOERINGSMOGELIJKHEDEN

Er zijn verschillende configuraties van het bouwblok mogelijk. Een lang 
aaneengesloten gebouw biedt de beste bescherming. De combinatie van een 
compacte plint met daarop een aantal aaneengeschakelde volumes kan ook als 
scherm fungeren.

Voorbeelden
Funenpark, Amsterdam (NL)
Geluidswand A58, Goirle (NL)

Voorbeelden
Brugge Kavel 2b
Kop van Kessel-Lo
Mittlere Ring, Munchen (DE)

GEVEL ONTWERP TYPOLOGIE & INDELING LUCHTDICHT BOUWEN

GROENE BEKLEDING

Fig 45. Schematische 
weergave van twee type 
schermgebouwen

Zie voor het volledige overzicht 
art. 21 van de wet op de politie 
van de spoorwegen van 27 april 
2018, B.S. 29 mei 2018
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FUNENPARK

Om een kwalitatieve woonwijk te 
creëren in deze site omringd door 
zware spoor- en wegeninfrastructuur, 
wordt een lang doorlopend gebouw 
gecreëerd. Het gebouw fungeert als 
een geluidswal die het binnengebied 
beschermt.

Amsterdam (NL)
52.368537, 4.931233

KOP VAN KESSEL-LO

MITTLERE RING

Als onderdeel van het ontwikkelings-
project voor de stationsomgeving van 
Leuven, is een lang massief volume 
van aaneengeschakelde gebouwen 
gemaakt. De gebouwen zijn onderling 
verbonden door een  doorlopende 
plint met daarboven een aantal 
verschillende volumes.

Het programma bestaat uit hotels, 
woningen, kantoren, verschillende 
commerciële ruimtes, en een 
overdekte fiets- en parkeergarage.

Langs de middenring in Munchen 
is een opvallend schermgebouw 
opgetrokken als remediëring voor 
een groep haaks gepositioneerde 
woonblokken. De uitdaging was om 
aan de eisen voor geluidsbescherming 
te voldoen en tegelijkertijd een 
rustige, hoogwaardige leefruimte te 
bieden.

Leuven
50.881209, 4.717591

München (DE)
48.150708, 11.615294

Fig 46. Funenpark als muur langs de spoorweg 
Bron: De Architekten Cie

Fig 48. De Kessel-Lo zijde van station Leuven. Bron: BUUR

Fig 47. Een schermgebouw ingezet als remediëring 
Bron: Leon Wohlhage Wernik Architekten
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BRUGGE KAVEL 2B

GELUIDSWAND A58

Kavel 2b is een deelgebied van het 
project voor de ontwikkeling van 
de stationszone van Brugge. De 
gebouwen in deze ontwikkeling 
sluiten aan op gebouwen van de 
reeds gerealiseerde kavels en worden 
geschakeld aan een toekomstig park 
op de huidige stationsparking. 

Woningbouwproject Boschkens 
met ca. 180 woningen langs de A58 
ter hoogte van Tilburg/Goirle. De 
achtergevel is vormgegeven als een 
geluidswand van 750 meter voor ca. 
160 woningen en appartementen in 
diverse typen.

Brugge
51.195331, 3.219934

Goirle (NL)
51.536581, 5.071609

Fig 49. Een bewoonbare geluidswand langs de A58 in Goirle  
Bron: Buro Lubbers en Binst architects

Fig 50. Gebouwen in Brugge met een doorlopende plint.  
Bron: Binstarchitects
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Funenpark

CASUS UITGELICHT

Amsterdam, NL 

BESCHRIJVING
Het Funen is een voormalig industrieterrein 
gesitueerd langs een spoortalud op de 
grens van de binnenstad en het Oostelijke 
Havengebied. Rekening houdend met het 
hoge ambitieniveau en het omvangrijke 
programma is voor deze locatie een compleet 
nieuw stedenbouwkundig concept ontwikkeld 
dat wonen en werken in binnenstedelijke 
dichtheden combineert met voldoende 
groen. Het binnengebied bestaat uit een 
parklandschap met een grote diversiteit aan 
kleinere gebouwtypen - elk met een eigen 
identiteit en programma - die daar als 'Hidden 
Delights' in liggen verborgen. 

De blokrandbebouwing beschermt het 
binnengebied en dient tevens als geluidswand 
naar het spoor. Vier kleine poorten, waarnaast 
de entreehallen zich bevinden, en een grote 
poort bieden toegang tot en zicht op het 
binnengebied. 

De trein was het uitgangspunt voor de 
oostgevel aan de Sporenboog: geluid, 
maar ook snelheid en dynamiek zijn in de 
gevel verweven. Een glazen, geschubd 
geluidsscherm is als een tweede huid aan het 
gebouw toegevoegd. De schubben creëren het 
ritmische effect van een stroboscoop, waarmee 
het gevoel van snelheid wordt benadrukt. 

BRON
https://www.cie.nl

GEBRUIKTE MAATREGELEN
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a

cb

ed

Fig 51. a. Luchtfoto Funenpark met lang gebouw als geluidsscherm (Your Captain Luchtfotografie)  b. In het 
interieur de kwaliteiten van een park (Ernst van Raaphorst). c. Gebouw typologie: Geluidsongevoelige functies 
(circulatie) aan de geluidsbelaste zijde (Allard van der Hoek). d. Landschapsplan  e. Een glazen, geschubd 
geluidsscherm is als een tweede huid aan het gebouw toegevoegd. (Ernst van Raaphorst) Bron: de Architekten Cie. 
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Type gebied

Ontwikkeling

Ruimte beschikbaar

Koppeling 
kernwaarden

Planning

Planniveau

Slim bouwblok

VOORDELEN

NADELEN

Het ontwerp van een slim bouwblok is een aantrekkelijke manier van 
geluidsadaptief bouwen omdat het in beginsel geen extra kosten met zich 
meebrengt. Besloten binnenplaatsen bieden geluidsluwe ruimtes en kansen voor 
de aanleg van hoogwaardige collectieve ruimte. Door de afschermende werking 
kan een slim bouwblok een belangrijke bijdrage leveren aan de creatie van 
‘luwteplekken’ in de wijk. Bovendien leidt compact bouwen, waarbij meerdere 
wooneenheden aan elkaar worden geschakeld, tot kostenvoordelen omdat de te 
isoleren bouwschil per woning kleiner is (Jan Maenhout, z.j.).

Het ontwerp stelt belangrijke eisen aan de vormgeving van het bouwblok en biedt 
hierdoor minder keuzevrijheid in het ontwerpproces. (Semi-)gesloten bouwvolumes 
genieten de voorkeur. Kleinere binnenplaatsen zijn eenvoudiger af te schermen.

Overgangsgebied / Dorp(centrum) / Stad(centrum) / Landelijk

Voor het project / Tijdens ontwerp

Lokale overheid / Projectniveau 

5-20 m / 20 m of meer

Middellange termijn / Lange termijn

ONTWERP VAN HET BOUWBLOK VOOR LUWTEPLEKKEN

Efficiëntie afhankelijk van uitvoeringsvorm

Aanpassen van vorm bouwblok is in 
principe zonder kosten

Binnengebieden kunnen gebruikt worden 
als private of semi-publieke tuin of andere 
openbare functies, zoals speelplaats

Geluidsreductie

Kostenefficiëntie

Meervoudige functionaliteit

Belevingswaarde

Milieu impact

Onderhoudsvriendelijk

Duurzaamheid

PRESTATIES

Veel materiaalgebruik nodig voor bouw, 
materiaal voor andere maatregelen is 
uitgespaard

Valt binnen regulier onderhoud gebouw
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SCHERMGEBOUW ZONERING TYPOLOGIE & INDELING

Dunant Gardens (Gent) Driespong (Breda)

City Park West (Chelmsford)

Funenpark (Amsterdam) Balans (Utrecht)

Beschermde binnentuin Compact blok laagbouw

Compact blok middel-hoogbouw

L-bouwblok U-bouwblok

UITVOERINGSMOGELIJKHEDEN

Nexus housing (Fukuoka)

Clusterblok (patios)

SYNERGIE

TECHNISCHE SPECIFICATIES

De efficiëntie van een slim bouwblok is uiteraard afhankelijk van de hoogte 
van de bebouwing en afstand tot het spoor. Daarnaast speelt de oriëntatie van 
het blok, net als het aantal openingen en de breedte ervan een rol. Aandacht 
dient te worden besteed aan de positionering van het ensemble en de relatie 
met andere gebouwen. Hierbij gaat aandacht uit naar reflecties en gebruik 
van geluidsabsorberende materialen. Ook dient aandacht te worden besteed 
aan de functies aan de geluidsbelaste zijde. Zie hiervoor de maatregelen 
schermgebouw, zonering.

Er zijn veel verschillende 
configuraties van het bouwblok 
mogelijk die allemaal tot 
hetzelfde resultaat kunnen 
leiden. De onderstaande 
voorbeelden dienen ter 
inspiratie voor wat mogelijk is.

Fig 52. Verschillende 
voorbeelden van 
uitvoeringsvormen waar 
slim is nagedacht over 
de positionering van de 
bouwblokken

Zie ook het beoordelingskader 
bij milieueffectrapportage voor 
nieuwe woonontwikkelingen
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FUNENPARK

Een configuratie van vrijstaande 
gebouwen in een -autovrije- 
parkomgeving, sluit aan bij de 
inrichting van het Funenpark. De 
woonkwaliteit en in het bijzonder de 
akoestische kwaliteit, zijn ondanks de 
ligging dicht bij het spoor, uniek.

Amsterdam (NL)
52.368537, 4.931233

BALANS

De U-bouwvorm van het gebouw 
Balans in Utrecht omsluit een 
binnenpatio. In deze rustige zijde 
van het bouwblok kunnen de 
wooneenheden gevoelige functies 
oriënteren en hun terrassen openen. 
De buitengevel heeft een meer 
gesloten vormgeving. Gangen 
voor circulatie zijn ook aan deze 
geluidsbelaste zijde van het gebouw 
geplaatst.

Utrecht Leidsche Rijn (NL)
52.100470, 5.031690

Fig 53. De randbebouwing zorgt voor een aangenaam binnenklimaat. 
Bron: de Architekten Cie. 

Fig 54. De U-vorm beschermd de binnenzijde tegen het spoorgeluid. 
Bron: Foto © Ossip van Duivenbode Plan © KCAP Architects&Planners 
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DRIESPRONG

In dit voorbeeld zijn de 
grondgebonden woningen zo 
gepositioneerd dat zij enerzijds het 
achterliggende park en woningen 
afschermen van geluid en anderzijds 
een stille binnentuin voorzien. Alle 
woningen zijn georiënteerd op het 
park.

Deze gemengde stedelijke 
ontwikkeling langs de spoorlijn is een 
goed voorbeeld van een ontwerp 
dat zich aanpast aan zijn context. 
Een slim ontwerp van compacte 
bouwblokken, omsloten collectieve 
tuinen, openbare passages en pleinen 
creëert aantrekkelijke binnengebieden 
voor bewoners en bezoekers. Het 
project fungeert als een puzzelstuk 
dat de stedelijke omgeving opnieuw 
met elkaar verbindt, vanaf het nieuwe 
stationsplein, tegenover de ingang 
van het station, tot aan de grote open 
groene ruimte van centrale park in het 
zuiden.

Breda (NL)
51.596067, 4.811744

Chelmsford (GB)
51.734367, 0.468235

Fig 55. Compacte bouwblokken beschermen het achterliggende park 
Bron: Google Maps

Fig 56. Voorbeelden van hoogwaardige 
collectieve tuinen met aangenaam leefklimaat 
Bron: Pollard Thomas Edwards Architects
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NEXUS HOUSING

Om in deze lawaaierige omgeving 
woonkwaliteiten te creëren, werkte 
architectenbureau OMA een bijzonder 
concept uit. Het project bestaat uit 
24 individuele huizen van elk drie 
verdiepingen hoog, samengepakt 
om twee blokken te vormen. Elk huis 
wordt doorsneden door een private 
verticale binnenplaats die licht en 
ruimte in het centrum introduceert. 
Een gesloten forse wand omsluit de 
buitenkant van de blokken, terwijl 
beschermde patio's en groene daken 
de wooneenheden een gevarieerde 
ruimtelijk kwaliteit geven.

Fukuoka (Japan)
33.654049, 130.433837

Fig 57. Een van de twee blokken met patio woningen. Source: flickr © David Ewen
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DUNANT GARDENS

Het Dunant Gardens in Gent is een 
reconversie project van een iconische 
modernistische autogarage. Aan 
de voorzijde zijn de karakteristieke 
gevels behouden en gerestaureerd als 
een solide wand. Met deze ingreep 
wordt niet alleen het beeldbepalende 
karakter van het gebouw behouden, 
maar worden ook de achterliggende 
woonblokken beschermd tegen 
het geluid van de autoweg. Aan de 
achterzijde van het blok sluit een 
groot glazen scherm de binnentuinen 
af van de omgeving. De transparantie 
versterkt de zichtrelatie tussen beide 
zijden.

Gent
51.050182, 3.701773

Fig 58. Een doorlopend transparant scherm zorgt voor een aangenaam 
binnenklimaat. Bron: Tony Fretton Architects
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City Park West

CASUS UITGELICHT

Chelmsford, GB

BESCHRIJVING

City Park West is een nieuwe woonwijk in 
Chelmsford met meer dan 600 woningen naast 
cafés, restaurants, aangelegde openbare 
ruimten, beeldhouwwerken, werkplaatsen en 
gemeenschapsvoorzieningen. Het ligt bij het 
station op de voormalige campus van de Anglia 
Ruskin University en bestaat uit vijf nieuwe 
bakstenen gebouwen, waaronder een toren van 
14 verdiepingen, vier nieuwe openbare pleinen 
en drie gerenoveerde gebouwen, waarvan er 
één op de monumentenlijst staat.

Een netwerk van voetgangersroutes en 
openbare ruimten, aangevuld met twee 
fonteinen en twee kunstwerken - een 
interactieve videodisplay en tekst die is 
uitgehouwen in bestrating, banken en trappen 
- definiëren zes verschillende buurtgebieden. 
Station Square is een nieuwe publieke toegang 
tot Chelmsford bij aankomst per trein.

De opeenvolging van besloten patio's en 
pleinen biedt de buurt publieke ruimten die 
beschermd zijn tegen het lawaai van de treinen 
en een hoge verblijfkwaliteit aanbieden. 

BRON
https://pollardthomasedwards.co.uk/

GEBRUIKTE MAATREGELEN
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a

b c

Fig 59. a. Water speelt een belangrijke rol in het ontwerp van de publieke ruimtes, 
fonteinen zorgen voor aangename geluiden in de omgeving b. De binnentuinen bieden 
rustige gebieden waar de wooneenheden zich op oriënteren. c. Vogelperspectief van 
het stedelijk project met de sequentie van openbare ruimten. 
Bron: Pollard Thomas Edwards Architects
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Type gebied

Ontwikkeling

Ruimte beschikbaar

Koppeling 
kernwaarden

Planning

Planniveau

Afstand houden

VOORDELEN

NADELEN

Het afstand nemen is een doeltreffende manier van geluidsadaptief ontwerp en een 
maatregel die de ruimte laat voor een invulling met minder kwetsbare functies en 
of verblijfsplekken voor kortere tijd zoals park- en recreatieve ruimtes. Zowel vanuit 
het perspectief van de reiziger (verbeterd uitzicht) als de ontvanger (aanvullende 
functies en afstand tot het spoor) kan het afstand houden een positieve impact 
hebben.

De maatregel is niet overal toepasbaar omdat deze maatregel vanzelfsprekend 
enige ruimte behoeft. Bovendien lost het probleem zich in de bufferruimte niet op, 
waardoor gebruikers van deze ruimte nog steeds zijn blootgesteld. De kwaliteit van 
deze ruimte is daarom afhankelijk van de getroffen aanvullende maatregelen.

Overgangsgebied / Dorp(centrum) / Stad(centrum) / Landelijk

Voor het project / Tijdens ontwerp

Lokale overheid / Projectniveau 

20 m of meer

Middellange termijn / Lange termijn

AFSTAND NEMEN VAN DE GELUIDSBRON

Reductie van zeer hoog tot zeer beperkt 
afhankelijk van de afstand

Geen directe kosten. De gebruikte ruimte 
zal echter doorgaans geld kosten in plaats 
van opleveren.

Positief tot zeer positief afhankelijk van de 
invulling van de ruimte

Geluidsreductie

Kostenefficiëntie

Meervoudige functionaliteit

Belevingswaarde

PRESTATIES*

*Prestaties zijn beoordeeld wanneer deze relevant zijn voor de maatregel en zijn anders weggelaten.
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ZONERING

BERMENVEGETATIE ONDERGROND

UITVOERINGSMOGELIJKHEDEN

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Globaal genomen kan de volgende vuistregel worden gehanteerd voor 
infrastructuurgeluid (lijnbron). Wanneer de afstand tussen de geluidsbron en de 
ontvanger verdubbelt, halveert het geluidsniveau (reductie van 3 dB) waaraan 
de ontvanger wordt blootgesteld. Het verschil tussen 1 en 2 meter is dus even 
groot als het verschil tussen 200 en 400 meter (AG VESPA & Stad Antwerpen, 
2017). Een verschil van 3 dB is net waarneembaar. Om tot een halvering van 
de ervaren luidheid te komen moet de afstand vertienvoudigen (reductie van 
10 dB). Het type ondergrond en geluidswerende constructies in de overdracht 
beïnvloeden vanzelfsprekend ook het geluidsniveau.

De ruimte die ontstaat door afstand te nemen zal doorgaans worden ingevuld 
door publieksfuncties. Daarbij kan worden gedacht aan recreatieve en 
maatschappelijke functies zoals parken, sportinfrastructuur, volkstuinen en 
functionele zones zoals parkings (hierbij moet aandacht worden besteed aan 
de ondergrond). Er is bovendien ruimte voor het realiseren van bepaalde 
ruimtelijke kernwaarden, zoals het versterken van de ecologische kwaliteit.

SYNERGIE

3 dB3 dBreductie óók 3 dB

Fig 60. Wanneer de afstand 
tussen de geluidsbron 
(infrastructuurgeluid) en 
de ontvanger verdubbelt, 
halveert het geluidsniveau 
(reductie van 3 dB)
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DE TESCH

Op wandelafstand van het 
centrum van Hasselt is 
woonwijk 'De Tesch' gelegen. 
De wijk bestaat uit verschillende 
appartementencomplexen met 
uitzicht op een publiekstoegankelijk 
park. De afstand tussen het spoor en 
de woningen varieert van 70 tot 120 
meter en vormt de rand van het park.

Het park biedt plaats voor een 
gezamenlijke grote moestuin. Deze 
tuin is aangelegd op initiatief van 
de bewoners in samenwerking 
met de stad. Bewoners met 
groene vingers leerden er in 
een jaar ‘samen’ tuinieren. Ze 
kregen principes aangeleerd zoals 
pesticidevrij tuinieren en het nut van 
composteren. Op regelmatige basis 
worden activiteiten georganiseerd: 
een oogstfeest, een soepbedeling, 
de schenking van groenten aan een 
sociaal buurtrestaurant, …

Hasselt
50.922393, 5.335418

Fig 61. Het wooncomplex is gelegen aan een ruim park met een 
volkstuin complex. Bron: Google Maps & Auteurs
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LE QUARTIER CENTRAL

Ook in het nieuw ontwikkelde 
Quartier Central in Düsseldorf is 
ervoor gekozen om afstand te nemen 
van de spoorlijn en een park aan te 
leggen als buffer tussen spoorlijn 
en woonwijk. Een schanskorfmuur 
en een zacht bermlandschap 
verminderen de visuele impact van de 
infrastructuur op het gebied verder en 
fungeren tevens als geluidsbarrière.

Dusseldorf (DE)
51.238396, 6.795772

VOLKSTUINEN VAN 
ETTERBEEK

Een voorbeeld van een gemeen-
schappelijke functie is het volkstuin 
project van Etterbeek. In de strook 
tussen het spoor en de bebouwing 
is slim gebruik gemaakt van de 
beperkte ruimte. Naast de tuinen 
is er is een ontspanningszone, een 
composteerterrein, een vijver, 
bijenkorven en een boomgaard. 
Het terrein is toegankelijk voor het 
publiek. 

Etterbeek, Brusselse gewest

Fig 62. Langs het spoor loopt een lang stedelijk lineair park 
Bron: Knappmann Landscape Architects

Fig 63. De ruimte tussen het spoor en de bebouwing wordt 
maximaal gebruikt. Bron: Velt.nu
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Spoorpark Belle Vue

CASUS UITGELICHT

Leuven, BE

BESCHRIJVING
Het spoorpark Belle Vue aan de zijde van 
Kessel-Lo is een goed voorbeeld van een 
combinatie van maatregelen waar slim is 
omgegaan met de algehele geluidsoverlast. 
De plaatselijke topografie staat het toe om 
de geluidsoverlast te concentreren langs het 
spoor en daarboven door middel van plateaus 
verschillende park- en recreatieve ruimtes te 
voorzien. Door ook de autoweg te brengen 
naar de hoogte van het spoor ontstaat in 
het bovenliggende gebied een rustige en 
kwalitatieve woonstraat. 

BRON
http://www.hnsland.nl/nl/projects/park-belle-vue

GEBRUIKTE MAATREGELEN
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a

b c

ed

Fig 64. a. Vogelvlucht park Belle Vue b. Aan de linkerzijde de verkeersluwe woonstraat en rechterzijde toegang 
tot het park c. Het nieuwe park geeft een unieke woonkwaliteit aan de bestaande wijk d. Door het bundelen van 
de infrastructuur worden de bronnen van geluid geconcentreerd en aangepakt. e. Landmark in het park. Een 
aangename omgeving schept nieuwe mogelijkheden voor ontwikkeling.  
Bron: H+N+S Landschapsarchitecten © Miechiel de Cleene & Google Street view
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Type gebied

Ontwikkeling

Ruimte beschikbaar

Koppeling 
kernwaarden

Planning

Planniveau

Zonering

VOORDELEN

NADELEN

Het slim verdelen van functies over de omgeving is een aantrekkelijke manier van 
geluidsadaptief ontwerp. Door geluidsgevoelige functies zoals wonen verder van 
de geluidsbron af te plaatsen kunnen problemen bij voorbaat worden uitgesloten. 
Indien deze maatregel al tijdens het ontwerp wordt ingezet, brengt deze in beginsel 
geen extra kosten met zich mee en kan zelfs kostenbesparend werken omdat 
bepaalde geluidsisolerende maatregelen niet nodig zullen zijn.

Wanneer teveel van dezelfde functies worden geconcentreerd op dezelfde plek kan 
functionele monotonie ontstaan. Hierdoor zullen plekken alleen op gezette tijden 
bezocht worden en hierbuiten verlaten aanvoelen. Bovendien worden problemen 
met het geluid alleen op gebouwniveau opgelost, maar de problematiek zelf is niet 
aangepakt. Tenslotte bestaat het risico dat minder rendabel woonprogramma, zoals 
sociale woningbouw of studentenhuisvesting naar de geluidsbelaste zijde wordt 
'weggedrukt'.

Overgangsgebied / Dorp(centrum) / Stad(centrum) / Landelijk

Tijdens ontwerp / Remediërend

Projectniveau 

Onafhankelijk

Quick win

SLIMME ZONERING VAN GELUIDSGEVOELIGE FUNCTIES BINNEN 
DE WIJK OF HET BOUWBLOK

Het geluidsniveau zelf zal niet worden 
verlaagd

Schuiven van functie en programma is in 
principe zonder kosten

Geluidsreductie

Kostenefficiëntie

PRESTATIES*

*Prestaties zijn beoordeeld wanneer deze relevant zijn voor de maatregel en zijn anders weggelaten.
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Voor een nieuwe woonontwikkeling aan de geluidbelaste zijde mag de 
geluidsbelasting buiten op de gevel niet te hoog zijn, ongeacht welke 
gevelisolerende maatregelen worden getroffen.

SCHERMGEBOUWSLIM BOUWBLOKTYPOLOGIE & INDELING

UITVOERINGSMOGELIJKHEDEN

SYNERGIE

Door bij het verdelen van functies over het gebied rekening te houden met 
het verwachtte geluidsniveau, kunnen problemen worden uitgesloten. Ook op 
niveau van het bouwblok dragen een slimme programmering en indeling bij aan 
het voorkomen van overlast. Daarbij kan worden gedacht aan geluidsrobuuste 
functies zoals:
• Kantoren
• Parkeren (denk ook aan fietsparkeren)
• Winkels
• Handelsruimtes
• Logistieke functies (indien complementair met overige programma)
• Maakindustrie (indien complementair met overige programma)
• Ateliers en toonzalen
• ... 

 

ECOPARC

Functiemenging was een 
belangrijk uitgangspunt voor het 
herontwikkelingsproject rond het 
stationsgebied van Neuchatel. De 
eind jaren '90 ontwikkelde ecowijk 
combineert diverse functies en 
programma's zoals kantoren, 
woningen, een muziekconservatorium 
en een universitaire campus.

De langgerekte gebouwen volgen 
de topografie en de richting van 
de spoorlijnen en fungeren tevens 
als geluidswal. De functies zijn 
zorgvuldig gesitueerd op het terrein, 
waarbij de minder geluidsgevoelige 
functies dichter bij het spoor zijn 
geconcentreerd, terwijl de meeste 
woningen in de tweede lijn liggen, 
met unieke uitzichten op de vallei.

Neuchâtel (CH)
50.922393, 5.335418

Fig 65. Neuchâtel in Zwitserland. Bron: Bauart Architectes et Urbanistes SA  

Zie ook het beoordelingskader 
bij milieueffectrapportage voor 
nieuwe woonontwikkelingen
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Type gebied

Ontwikkeling

Ruimte beschikbaar

Koppeling 
kernwaarden

Planning

Planniveau

Overlast concentreren

VOORDELEN

NADELEN

Het concentreren van de overlast aan één zijde van het gebouw of wijk is 
een eenvoudige maatregel die kan worden toegepast wanneer er meerdere 
bronnen van geluidsoverlast zijn. Geluidsoverlast betreft hier niet alleen weg- en 
spoorverkeer, maar kan ook overlast zijn door bijvoorbeeld logistieke bewegingen 
of luidruchtige functies. Door het concentreren kunnen geluidswerende 
maatregelen effectiever worden ingezet en kunnen mogelijke dubbele uitgaven 
worden voorkomen.

De maatregel is alleen toepasbaar in een vroeg stadium van het ontwerp, 
wanneer hier op de tekentafel al rekening mee is gehouden. Latere inpassing, 
zoals het verplaatsen van een weg of functie, kan een kostbare ingreep zijn. 
Het concentreren van verschillende geluidsbronnen op een plek zorgt voor een 
constante geluidsoverlast verspreid over de hele dag. Hierdoor zullen er geen 
stille momenten meer zijn. Samenvoegen van infrastructuur betekent ook een 
verhoogde barrièrewerking. Bovendien lost het probleem zich niet op, waardoor 
gebruikers van deze ruimte nog steeds zijn blootgesteld. De kwaliteit van deze 
ruimte is daarom afhankelijk van de getroffen aanvullende maatregelen.

Overgangsgebied / Dorp(centrum) / Stad(centrum) / Landelijk

Voor het project / Tijdens ontwerp

Lokale overheid / Projectniveau 

5-20 m

Middellange termijn / Lange termijn

OVERLAST UIT VERSCHILLENDE BRONNEN BUNDELEN

Het geluidsniveau zal niet worden verlaagd 
en kan zelfs worden versterkt. 

De geluidsoverlast is beperkt tot één 
locatie wat ingrijpen op de situatie 
vergemakkelijkt

Geluidsreductie

Kostenefficiëntie

PRESTATIES*

*Prestaties zijn beoordeeld wanneer deze relevant zijn voor de maatregel en zijn anders weggelaten.
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ZONERING

NOVACITY

Als antwoord op de demografische 
groei is de stad Brussel gestart met 
de ontwikkeling van gemengde 
gebieden met een combinatie van 
woon- en werkfuncties. NovaCity in 
Anderlecht gelegen aan een van de 
toegangswegen tot Brussel en de 
spoorweg naar Gent, omvat ateliers 
en economische activiteiten en een 
verscheidenheid aan betaalbare 
woningen.

Het project stelt verticale menging 
voor, maar de grotere ateliers zijn 
dichter bij het spoor gesitueerd. 
Ook de circulatie is gedifferentieerd, 
waardoor een interne weg voor 
logistiek ontstaat. Op deze manier 
worden de lawaai genererende 
activiteiten geconcentreerd langs de 
spoor. De wooneenheden bovenop de 
ateliers zijn georganiseerd rond een 
reeks patio's en collectieve ruimten 
die een gevarieerde compositie 
creëren en daglicht in het hart van de 
site toelaten.

Anderlecht
50.818764, 4.290743

SYNERGIE

AFSTAND HOUDEN SLIM BOUWBLOK

Fig 66. Combinatie van een logistieke achterzijde met de geluid van het spoor 
Bron: © BOGDAN & VAN BROECK - DDS+ - Atelier EOLE Paysagiste
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Type gebied

Ontwikkeling

Ruimte beschikbaar

Koppeling 
kernwaarden

Planning

Planniveau

Maskeren

VOORDELEN

NADELEN

Door het aanbrengen van een bijkomende geluidsbron met een minder indringend 
spectrum zoals een fontein of ritselende bladeren, kan het hinderlijke geluid 
van het spoorverkeer worden gemaskeerd. Het effectieve geluidsniveau verlaagt 
hierdoor niet, maar er wordt een geluid gecreëerd dat minder hinderlijk wordt 
ervaren. Het is bij uitstek een interventie die combineerbaar is met, of het gevolg is 
van, aanvullende maatregelen.

Het maskeren heeft een plaatselijk effect. Afhankelijk van de relatieve sterkte van 
het spoorgeluid en het maskerend geluid, kan het effect op enkele tientallen meters 
al vervagen. Het probleem wordt niet verholpen maar verborgen. De oorzaak wordt 
niet aangepakt en op andere plekken, zoals de overzijde van het spoor, zullen ook 
maatregelen moeten worden getroffen.

Overgangsgebied / Dorp(centrum) / Stad(centrum) / Landelijk

Tijdens ontwerp / Remediërend

Projectniveau 

Afhankelijk van context, maar zeer plaatselijk effect

Quick win / Middellange termijn

VERSLUIEREN MET AANGENAME GELUIDEN

Geen reductie, verschil in perceptieGeluidsreductie

Kostenefficiëntie

Meervoudige functionaliteit

Belevingswaarde

PRESTATIES*

*Prestaties zijn beoordeeld wanneer deze relevant zijn voor de maatregel en zijn anders weggelaten.
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

VEGETATIE GROENE BEKLEDING

SYNERGIE

Over het algemeen dient bij maskeren te worden gestreefd naar een combinatie van 
verschillende natuurlijke geluiden. Onderzoek toont aan dat mensen een duidelijke 
voorkeur hebben voor het geluid van zangvogels (Van Renterghem et al., 2020). Bij groen 
moet worden gelet op de beplantingstypen en het soort bladeren. Zo staan bepaalde 
bomen, zoals Ratelpopulieren, bekend om hun eigenschap dat hun bladeren meer geluid 
maken in de wind. Als er ook zangvogels aangetrokken worden moet aandacht worden 
besteed aan diversiteit van hoge en lage beplanting, aandacht voor schuilplaatsen en 
voedselrijkdom. Ook dient er rekening te worden gehouden met seizoenseffecten, zoals 
verminderde activiteit van vogels en bomen die blad verliezen.

Een bijzonder aandachtspunt bij wateroppervlakken is dat deze oppervlakken werken als 
een spiegel voor geluidsgolven en zorgen voor een stijging van het geluidsniveau wanneer 
de waterpartij tussen bron en ontvanger gelegen is (AG VESPA & Stad Antwerpen, 2017).

MURMULLOS DE AMOR

Technische oplossing met metalen buizen die onder een 
autosnelweg hangen. De trillingen van voorbijrijdende 
auto's en de wind door de tunnel zorgen voor het licht 
trillen van de buizen. Hierdoor ontstaat een aangenaam 
geluid dat onderdeel is van de omgeving.

Oplossing met natuurlijke geluiden. Het station van 
Liedekerke vormt een groene toegangspoort tot 
het Pajottenland. Het station zelf is ook zeer groen. 
Aandachtspunt bij dit voorbeeld zijn de eerder vermelde 
wateroppervlakken die mogelijk het geluid versterken.

Reneca (Chili)

Oplossing met vallend water. De waterval genereert witte 
ruis met een afwisseld geluidsniveau. Het geluid helpt 
het lawaai van de omliggende metropool te maskeren. 
Luchtige bomen zorgen voor comfortabele schaduw. Voor 
vele mensen is dit een oase te midden van de bruisende 
stad.

PALEY PARK

New York (USA)

STATIONSGEBIED 
LIEDEKERKE
Liedekerke

ONDERGROND

Fig 67. Het geluid van vallend water in centrum NY. 
Bron: Wikipedia © Jim Henderson

Fig 68. Een groene toegangspoort tot het Pajottenland. 
Bron: © Omgeving

Fig 69. Maskering onder een viaduct. Bron: Benjamín 
Ossa + Agustín Infante © Sebastián Mejía
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Type gebied

Ontwikkeling

Ruimte beschikbaar

Koppeling 
kernwaarden

Planning

Planniveau

Typologie & indeling

VOORDELEN

NADELEN

Door conceptuele ontwerpkeuzes in het type gebouw kunnen, indien goed 
bedacht, duurdere technische maatregelen vermeden worden. Bovendien kunnen 
deze concepten tot verrassende (woon-)typologieën leiden die verrassend royaal 
zijn op vlak van akoestisch comfort maar evenzeer qua ruimtelijkheid, organisatie, 
daglichttoetreding etc.

Hoewel al veelvuldig toegepast botsen sommige meer innovatieve typologieën 
tegen de grenzen van lokale en bovenlokale bouwreglementeringen en/of worden 
(vaak dure) flankerende maatregelen gevraagd. Daarnaast bestaan er soms 
twijfels naar de leefbaarheid en wenselijkheid van bepaalde typologieën. Beide 
bovenstaande kanttekeningen illustreren dat het belangrijk is om in een brede 
benadering alle pro en contra van bepaalde typologieën te maken.

Overgangsgebied / Dorp(centrum) / Stad(centrum) / Landelijk

Voor het project / Tijdens ontwerp

Projectniveau 

Gebouw

Middellange termijn

SLIMME SCHAKELING VAN AKOESTISCH GEVOELIGE ZONES 
BINNEN HET GEBOUW

Reducerend effect afhankelijk van 
uitvoeringsvorm

Er is wel verschil in de bouwsom tussen 
verschillende typologieën 

Geluidsreductie

Kostenefficiëntie

PRESTATIES*

*Prestaties zijn beoordeeld wanneer deze relevant zijn voor de maatregel en zijn anders weggelaten.
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typologie
patio

Een typologie is een indeling van gebouwen met kenmerkende eigenschappen 
en kunnen worden geschematiseerd naar een generieke vorm (een type). In 
de architectuur en stedenbouw wordt deze indeling ingezet om een aantal 
hoofdvormen van elkaar te onderscheiden. 

De indeling van een gebouw gaat over de verdeling van de ruimtes over het 
gebouw, zoals de positionering van de slaapkamer aan de voor- of achterzijde van 
een woning.

Er zijn veel verschillende configuraties van de typologie en indeling mogelijk die 
allemaal tot hetzelfde resultaat kunnen leiden. De onderstaande voorbeelden 
dienen ter inspiratie voor wat mogelijk is.

Een patiowoning is een type waarbij 
de buitenruimte geheel is omsloten 
door de bouwmassa van de woning, de 
aangrenzende woning(en) en/of muren.

De volledige woning is ontworpen als 
een doos die binnen een grotere doos 
past. Hierdoor wordt geluid in de woning 
geweerd. Voor de tussenruimte zijn  
interessante hybride invullingen mogelijk. 
Zie ook maatregel Gevel ontwerp.

Rodenemhof, Halle
Quantum building, Gent
School voor wetenschap en biodiversiteit, Parijs (FR)

Haagse Hoge Huis, Den Haag (NL)
De Kastanjetuin, Utrecht (NL)

SCHERMGEBOUWZONERING SLIM BOUWBLOK

UITVOERINGSMOGELIJKHEDEN

Patio-woning

Doos-in-doos principe

SYNERGIE

raam
klimaatgevel

typologie
zonering van stille ruimtes weg van geluidsbron

De indeling van het gebouw is zo 
aangepast dat de meest rumoerige 
functies of utilitaire ruimten aan de 
geluidsbelaste zijde zijn geplaatst. 
Kwetsbare functies, zoals de slaapkamer, 
aan de achterzijde van de woning.

Neufrankengasse, Zurich (CZ)
Jardin G, Gent

Indeling en oriëntatie
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RODENEMHOF 

Het project Rodenemhof werd 
gebouwd in opdracht van de sociale 
huisvestingsmaatschappij Woonpunt 
Zennevallei. Het is een uitbreiding 
van de woonwijk Nieuw Rodenem 
en ligt vlak bij de ring in Halle. Het 
project omvat 20 woningen en 32 
appartementen. 

Een aantal woningen werd ingeplant 
aan de kant van de ring. Ze worden 
afgeschermd door een begroeide 
aarden berm. Woningen en berm 
vormen samen een akoestische buffer 
voor de achterliggende woningen 
en het groengebied. De woningen 
worden ontsloten vanaf patio’s 
via een smalle doorgang door de 
berm, zodat geluidslekken worden 
beperkt. Dankzij de patio’s krijgen 
de woningen veel zonlicht binnen, 
zodat ze een doorzon-leefruimte 
krijgen. Bovendien vormen de patio’s 
een ontmoetingsplek en zetten ze 
de bewoners aan tot sociaal contact. 
De tuinen liggen aan de stille zijde 
van de woningen en grenzen aan het 
groengebied.

Halle
50.922393, 5.335418

SCHOOL VOOR WETENSCHAP 
EN BIODIVERSITEIT

De school voor wetenschap en 
biodiversiteit is een rustige enclave 
in de stedelijke  context van Parijs. 
Doordat het gebouw zich naar binnen 
opent worden mensen beschermd 
van de dagelijkse hectiek. Een ruwe 
massieve buitenschil met beperkte 
openingen zorgt voor een aangenaam 
binnenklimaat. 

Parijs (FR)
48.826695, 2.240635

Fig 70. Patiowoningen afgeschermd door een begroeide aarden berm. 
Bron: VMSW © Els Struyf

Fig 71. School met ruwe massieve buitenschil met beperkte openingen. 
Bron: Chartier Dalix © Takuji Shimmura
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DE KASTANJETUIN

De forse geluidsbelasting van 
diverse zijden, waaronder de trein, 
heeft er toe geleid dat het gebouw 
een aantal verschillende gezichten 
kreeg, die door een consequente 
materialisatie wel met elkaar een 
geheel vormen. Aan de atriumzijde is 
de gebouwhoge glazen voorzetgevel 
opvallend. Deze glazen schil maakt 
de gevel binnen geluidsluw. De 
voorzetgevel bestaat uit verticale 
schubben van overlappende glazen 
panelen. Deze schubbenstructuur 
zorgt voor ventilatieopeningen aan de 
zuidzijde, en is juist gesloten richting 
de geluidsbelasting uit het noorden. 
De meest belaste noordzijde aan 
de kant van het spoor is uitgevoerd 
als dove gevel waarin de lift en het 
trappenportaal is gevestigd.

Utrecht (NL)
52.111879, 5.135273

Fig 72. Het doos-in-doos principe waarbij de glazen voorzetgevel dient ter 
ontsluiting van de woningen. Bron: JagerJanssen architecten. © Ossip van 
Duivenbode

Fig 73. Luchtdichte bouw wordt gecombineerd met een slimme plattegrond. 
Bron: EM2N Architekten © Simon Menges

NEUFRANKENGASSE

Ondanks zijn moeilijke ligging dicht 
bij de spoorweg, is het gebouw in 
staat om kwalitatieve woningen te 
bieden. De gelaagde structuur van 
het gebouw speelt in op de externe 
omstandigheden. Plattegrond en 
doorsnede zijn hiervoor aangepast. 
Slaapkamers en loggia's liggen op het 
zuiden en kijken uit op een rustige 
binnenplaats. Entreehallen, natte 
ruimten en garderobes zijn centraal 
gepositioneerd. Woon- en eetkamers 
profiteren van een uitgestrekt 
uitzicht over de sporen. Afhankelijk 
van hun positie in het gebouw zijn 
sommige appartementen dubbelhoog 
uitgevoerd wat een extra ruimtelijk 
gevoel geeft.

Zurich (CH)
47.380764, 8.527746
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Fig 74. Quantum building maakt gebruik van een geluidsluwe 
patio. Bron: EVR Architecten

QUANTUM BUILDING

Gezien de drukte van de omgeving is 
veel aandacht uitgegaan naar comfort 
en akoestiek. Het centrale atrium 
speelt een belangrijke rol bij het 
reguleren van het binnenklimaat en 
zorgt voor een rustige centrale ruimte. 
Mensen kunnen hier in alle rust en 
stilte werken, terwijl zij constant de 
film van de stad zien passeren...

Gent
51.057364, 3.739670
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GLAZEN ENVELOPPE 
HAAGSE HOGE HUIS

Het Haagse Hoge Huis is opgebouwd 
uit negen losse gebouwen, die tot een 
geheel gesmeed zijn door een glazen 
schil. Het complex bestaat uit zeven, in 
hoogte, oriëntering en materialisatie 
variërende, kantoorblokken en twee 
woonblokken. Een glazen envelop, die 
het maximaal te bebouwen oppervlak 
benut, omkadert het complex.
De zo ontstane ‘buitenruimte’ kan 
het hele jaar door benut worden 
als ontmoetingsplek of restaurant. 
Bij toepassingen met glas dient 
bijzondere aandacht te worden 
besteed aan mogelijke reflecties van 
het geluid.

Den Haag (NL)
52.068345, 4.324049

Fig 76. De begane grond wordt gebruikt als atelierruimte waardoor een 
buffer ontstaat voor de hoger gelegen woningen. Bron: EVR architecten

Fig 75. Negen losse gebouwen zijn door middel van het doos-in-doos 
principe samengevoegd met een glazen enveloppe 
Bron: Roodenburg installatietechniek & ZRI Bouwtechniek en bouwproces

JARDIN G. - REMCO 

Gebouw Remco is gelegen direct 
langs een tramlijn. Door de sokkel 
van het gebouw te gebruiken 
als atelierruimte ontstaat een 
buffer tussen de bovengelegen 
appartementen. Bovendien zijn 
er richting het spoor beperkte 
raamopeningen voorzien. De 
woningen zijn ontkoppeld van de 
sokkel ten behoeve van de trillingen 
van de tram.

Gent
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's-Herenwegveld

CASUS UITGELICHT

Herent, BE

BESCHRIJVING
Het project ’s Herenwegveld werd 
gebouwd in opdracht van de sociale 
huisvestingsmaatschappij Volkswoningbouw 
Herent. Het omvat 66 patiowoningen, een 
gemeenschappelijke ruimte en een openbaar 
plein. De woningen worden gekoppeld door 
maximaal gebruik te maken van de gemene 
muren. Zo wordt een hoge dichtheid bereikt, 
terwijl de algemene indruk toch erg open blijft.

De wooneenheden werden ingeplant op 
een zeer langgerekt terrein, vlak naast de 
HST- spoorlijn. De patiowoningen langs de 
spoorweg worden ingegraven in de lange 
landschappelijke geluidsberm. Zij vormen een 
akoestische buffer voor de achterliggende 
woningen. De achtergevels die uitkijken op 
de spoorweg zijn erg gesloten. De weinige 
openingen hebben o.m. akoestische 
ventilatieroosters. Aan de voorzijde – de 
geluidsluwe zijde – komen de woningen uit op 
een patiotuin.

BRON
VMSW, Woonword, lente 2013

GEBRUIKTE MAATREGELEN
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a

b c

ed

Fig 77. a. Woningen ingegraven in landschappelijke berm b. Passage van 
de spoorzijde naar de woonwijk. c. Akoestisch vormgegeven passage voor 
minimale lekkage van geluid. Hoewel het ontwerp aan strenge akoestische 
eisen voldoet blijft het een donkere passage en is er ook aandacht is nodig 
voor de sociale veiligheid d. Patio woningen e. Geluidsluwe collectieve ruimtes
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Type gebied

Ontwikkeling

Ruimte beschikbaar

Koppeling 
kernwaarden

Planning

Planniveau

Gevel ontwerp

VOORDELEN

NADELEN

Gevelisolatie is in bijna alle situaties inzetbaar omdat deze geen of beperkte 
aanvullende ruimte vraagt. De maatregel kan leiden tot een (zeer) effectieve 
geluidsreductie en kan het laatst mogelijk redmiddel zijn wanneer de andere 
maatregelen niet meer inzetbaar zijn. Isolerende maatregelen werken niet alleen 
geluidsbeperkend, maar kunnen ook bijdragen aan het binnenklimaat, energetische 
doeleinden en de architecturale kwaliteit.

Gevelisolatie is, zoals alle maatregelen voor de ontvanger, een individuele oplossing 
die alleen de betreffende ontvanger beschermt en hierdoor relatief duur uit kan 
vallen wanneer deze moet worden toegepast op grote schaal. Bij remediëring 
betreft het een aanpassing van het individuele bezit en komen de kosten op 
de rekening van de eigenaar. Daarnaast verandert de maatregel niets aan de 
geluidsreductie van de buitenruimte.

Overgangsgebied / Dorp(centrum) / Stad(centrum) / Landelijk

Tijdens ontwerp / Remediërend

Projectniveau 

Gebouw

Quick win / Middellange termijn

GELUIDSWERENDE GEVELMAATREGELEN

Potentieel grote bijdrage, echter alleen 
voor de betreffende ontvanger

Bepaalt de uitstraling van gebouw. Kan 
dan ook negatief zijn wanneer slecht 
uitgevoerd.

Individuele oplossing waardoor meer 
materiaal nodig is

Kan extra functionaliteit bieden in geval van 
wintertuin bijvoorbeeld

Onderdeel van regulier onderhoud

Geluidsreductie

Kostenefficiëntie

Meervoudige functionaliteit

Belevingswaarde

Milieu impact

Onderhoudsvriendelijk

Duurzaamheid

PRESTATIES
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raam
performante akoestische beglazing
hoogwaardige en luchtdichte profielen

raam
vermijden opengaande delen

raam
akoestische voorzetramen

Aanpassing gebouwelementen

Vermijden opengaande delen Akoestische voorzetramen

Performante akoestische beglazing
Hoogwaardige en luchtdichte profielen

UITVOERINGSMOGELIJKHEDEN

Doelstelling is in eerste instantie om de geluidsverzwakkingsindex van de 
blootgestelde wanden te verhogen. Dit kan op verschillende manieren worden 
gerealiseerd: 
1. Ingrijpen op specifieke elementen van de gevel (in eerste instantie de 

raam- en deuropeningen) – minder ingrijpende impact maar ook beperkte 
geluidsreductie mogelijk. Deze ingrepen zijn geschikt voor het remediëren 
van specifieke probleemgevallen.  

2. Ontwerpmatig ingrijpen op de totale geluidsverzwakking van de gevel – 
ingrijpend maar grote winst mogelijk. Deze ingrepen worden het best in het 
ontwerp van het gebouw meegenomen, maar kunnen ook remediërend 
worden ingezet.

De invulling van deze strategieën worden hieronder nader toegelicht. 

wand
beperken raamopeningen
Beperken raamopeningen en minder 
verzwakkingen in de schil

Richtinggevende ingrepen 
voor akoestische gevelisolatie 
zijn de vereisten opgenomen 
in de NBN-norm S01-400-1 
Akoestische criteria voor 
woongebouwen. 

Vereisten

Voor een nieuwe 
woonontwikkeling mag 
de geluidsbelasting buiten 
op de gevel niet te hoog 
zijn, ongeacht welke 
gevelisolerende maatregelen 
worden getroffen. Zie hiervoor 
het beoordelingskader voor 
nieuwe woonontwikkelingen 
bij milieueffectrapportage voor 
meer informatie.

Fig 78. Schematische 
weergave voor 
aanpassingen aan 
gebouwelementen
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wand
verruwen buitenschil
(gunstig effect op omgeving)

wand
groene gevels
(gunstig effect op omgeving + lager PD bij bepaalde geluidsdruk)

Ingrepen complete gevel

SCHERMGEBOUW TYPOLOGIE & INDELINGGROENE BEKLEDING

SYNERGIE

Groene gevels Verruwen buitenschil

raam
klimaatgevel

raam
wintertuin
Intermediaire ruimte

Een beschutte buitenruimte, zoals 
een wintertuin, die op zichzelf 
een basiskwaliteit heeft en 
daarenboven de geluidsbelasting op 
de binnenruimte buffert

Gunstig effect op omgeving. Weinig 
effect voor binnenklimaat. Is 
vermeld als een aparte maatregel. 

Gunstig effect op omgeving. 
Weinig effect voor binnenklimaat. 
Maatregel hoofdzakelijk voor de 
reflecties van het geluid

Ontdubbelde gevel die naast het 
rechtstreeks akoestisch voordeel ook 
voordelen heeft naar gecontroleerde 
ventilatie op belaste gevels alsook 
energetische voordelen

Klimaatgevel

wand
verhogen massa buitenschil
Verhoogde massa buitenschil wand

verhogen massa binnenschilVerhoogde massa binnenschil

Fig 79. Schematische 
weergave voor 
aanpassingen aan 
complete gevel
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De gemengde woontoren 
Zuiderzicht maakt deel uit van 
de woonontwikkeling Antwerpen 
Nieuw Zuid. Het ontwerp omvat 
een onderbouw van vijf lagen 
met daarboven een slanke toren.
Wintertuinen en inpandige terrassen 
dienen als akoestische barrière 
richting de autosnelweg. Daarnaast 
is een passieve/luchtdichte schil 
op het gebouw toegepast die het 
binnenklimaat optimaliseert.

ZUIDERZICHT

Antwerpen
51.205149, 4.384520

raam
klimaatgevel

raam
performante akoestische beglazing
hoogwaardige en luchtdichte profielen

Fig 80. Zuiderzicht woontoren in Antwerpen 
Bron: EVR Architecten
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MINT STREET

Royal Mint Street in Londen, nader 
toegelicht in een apart uitgelichte 
casus, is een schermgebouw met 
een gelede gevel. De vensters zijn 
schuin teruggetrokken in het gebouw 
en weggeoriënteerd van het spoor. 
Zodoende openen de ramen naar 
de geluidsluwe kant en wordt de 
geluidsdruk op de ramen verlaagd.

Londen (UK)
51.510585, -0.072025

FUNENPARK

Het Funenpark, nader toegelicht 
in een apart uitgelichte casus, is 
een inspirerend voorbeeld van 
een geschubde gevel die middels 
een gallerij toegang verschaft aan 
de woningen. Door de opvallende 
kleur en massieve bouw heeft het 
gebouw een sterke zichtrelatie tot 
het spoor. De gevel is uitgevoerd in 
glas. Aandachtspunt hierbij zijn de 
reflecties van het geluid en de impact 
hiervan op de overzijde van het spoor.

Amsterdam (NL)
52.368537, 4.931233

Fig 81. Teruggetrokken vensters en orientatie weg van de geluidsbron 
Bron: Pitman Tozer Architects © Kilian O'Sullivan

Fig 82. Verruwde buitenschil met gallerij als intermediaire ruimte 
Bron: de Architekten Cie

wand
beperken raamopeningen

raam
wintertuin

raam
wintertuin raam

performante akoestische beglazing
hoogwaardige en luchtdichte profielen



102 103

MITTLERE RING

 
Aan de Mittlere Ring autoweg in 
München staat een schermgebouw 
met een opvallende gevel. Zowel 
door de vormgeving als door de 
kleur onderscheidt het zich sterk 
van de omgeving. Het is een 
voorbeeld van een combinatie van 
de uitvoeringsopties 'verruwen 
van de buitenschil' en 'beperken 
raamopeningen'. De zichtzijde van 
de gevel is gelaagd: Individuele 
gevelelementen zijn naast elkaar 
geplaatst om als een geschubd 
gewaad te lijken.

München (DE)
48.150708, 11.615294

NIEUWDOK NDSM

In Nieuwdok NDSM is samen met 
specialisten een dubbele gevel 
ontworpen die een groot deel van 
het gebouw omvat. Deze aluminium 
vliesgevel bestaat uit een serie erkers, 
die een geluidsscherm vormen, 
terwijl aan de gebouwzijde een 
buitenklimaat wordt gegarandeerd. 
Zodoende kunnen de bewoners 
zonder geluidsoverlast hun ramen 
openen en hebben ze als bonus de 
extra ruimte. De erkers zijn licht 
richting het water gedraaid en vormen 
samen een geschubde gevel.

Amsterdam (NL) 
52.404566, 4.888601

Fig 84. Studentenwoningen met intermediaire ruimte 
Bron: Moke Architecten © Thijs Wolzak

Fig 83. Verruwde buitenschil met beperkte raamopeningen 
Bron: Leon Wohlhage Wernik Architekten

wand
beperken raamopeningen

raam
klimaatgevel

raam
performante akoestische beglazing
hoogwaardige en luchtdichte profielen

raam
performante akoestische beglazing
hoogwaardige en luchtdichte profielen
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Provinciehuis Leuven

CASUS UITGELICHT

Leuven, BE

BESCHRIJVING
Het Provinciehuis, van de provincie Vlaams-
Brabant, is gelegen aan de rand van het 
historische centrum van Leuven. Het gebied 
integreert een uitgestrekt stedenbouwkundig 
plan dat een nieuw stedelijk centrum wilde 
creëren rond het station en het nieuwe 
overheidsgebouw. 

Het ontwerp van het gebouw is een geraffineerd 
architectuurproject dat de relatie tussen stad en 
spoorweg zorgvuldig oplost.

Een toren van twaalf verdiepen markeert de 
aanwezigheid van het gebouw in de richting 
van het centrum vanaf de Ring. Een reeks van 
vier lagere lichamen met een maximale hoogte 
gelijk aan drie verdiepingen en gescheiden 
door tuinpatio's, bedienen de moeilijke 
overgang naar de spoorweggeul. Zo wordt het 
gebouw visueel opengesteld voor de passant.
Naast de toren verschijnt een plein dat het 
Provinciehuis verbindt met de publieke ruimte 
van de omliggende stad. De begane grond 
van het gebouw steekt zeven meter boven de 
spoorweggeul uit en strekt zich uit van het plein 
tot aan de tuinpatio aan de andere kant.

Het gebouw biedt een opmerkelijke gevel aan 
de reizigers, die de lengte en de relatie met 
het spoor benadrukt. Een massief betonnen 
scherm is geïntegreerd in het ontwerp van de 
gevel en zorgt voor akoestische kwaliteit in de 
patio's. 

BRON
https://www.goncalobyrnearquitectos.com/
flemish-parliament-home
https://wit.eu/projecten/provinciehuis-vlaams-
brabant

GEBRUIKTE MAATREGELEN
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a

b c

d

Fig 85. a. Beeld van een van de 
tuinpatio's tussen de haaks op 
het spoor geplaatste gebouwen b. 
Perspectief van de gebouwen voor 
de reizigers. c. Vanuit de tuinpatio's 
is er een visuele relatie met de 
spoorweg. Een betonnen scherm 
zorgt echter voor akoestische 
kwaliteit. d. Plan en doorsnede 
Bron: Gonzale Byrne & Wit 
Architecten. ©  André Nulens 
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Royal Mint Street

CASUS UITGELICHT

Londen, GB

BESCHRIJVING
Mint Street is een nieuwbouwproject ontworpen 
door Pitman Tozer Architects, dat 67 nieuwe 
huur-, en koopwoningen oplevert. 
Het nieuwe project is gelegen op een drukke 
stedelijke locatie naast een spoorwegviaduct in 
Bethnal Green, Oost-Londen. De ontwikkeling 
creëert een nieuwe Londense straat, Mint 
Street, een verharde voetgangersroute tussen 
het bovengrondse en ondergrondse station van 
Bethnal Green.

Het 7 verdiepingen tellende bakstenen gebouw 
ligt in het verlengde van het naastgelegen 
spoorwegviaduct. Het gebouw biedt een goed 
ingedeelde accommodatie en bestaat uit een 
mix van een-, twee- en driekamerwoningen op 
alle niveaus. 

Ruime en lichte appartementen zijn 
zuidoostelijk georiënteerd met woonkamers 
die uitkijken op de spoorlijn. Tussen de 
woonkamers en de spoorlijn liggen glazen 
wintertuinen die een privéruimte bieden en een 
'bufferzone' vormen als akoestische en visuele 
afscheiding van het lawaai van passerende 
treinen. De slaapkamers bevinden zich aan de 
rustigere noordwestelijke kant van het complex 
en kijken uit op een gemeenschappelijke 
binnenplaats.

BRON
https://www.pitmantozer.com/

GEBRUIKTE MAATREGELEN
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a

b d

c

Fig 86. a. Het project creëert een nieuwe publieke straat. b. De zuidgerichte gevel opent zich naar de spoorweg. c. 
Tussen de woonkamers en de spoorlijn liggen glazen wintertuinen die een privéruimte bieden en een 'bufferzone' 
vormen als akoestische en visuele afscheiding van het lawaai van passerende treinen. d. Plattegrond en 
conceptsnede. Bron: Pitman Tozer Architects © Kilian O'Sullivan
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Type gebied

Ontwikkeling

Ruimte beschikbaar

Koppeling 
kernwaarden

Planning

Planniveau

Groene bekleding

VOORDELEN

NADELEN

Zeer beperkte geluidsreductie, doch effectief wanneer er veel geluidsreflecties 
zijn (zoals in stedelijke omgevingen). Maar als belangrijkste troef heeft groene 
bekleding, niet akoestisch gerelateerde voordelen. Zo zorgt het voor minder hitte-
stress, kunnen groene daken dienen voor waterretentie, levert het een positieve 
bijdragen aan de biodiversiteit, vermindert luchtvervuiling en heeft groen ook een 
aangenaam visueel en psychologisch effect op de mens waardoor de tolerantie ten 
opzichte van het geluidsniveau groter is.

De geluidsreducerende werking van groene bekleding is beperkt. Hoge kosten 
voor plaatsing en onderhoud. In vergelijking met gevelisolatie zijn de jaarlijks 
terugkerende kosten voor onderhoud hoger.

Overgangsgebied / Dorp(centrum) / Stad(centrum) / Landelijk

Tijdens ontwerp / Remediërend

Projectniveau 

Gebouw

Quick win / Middellange termijn

VEGETATIE LANGS GEVELS EN OP DAKEN

Zeer beperkt maar wel verhoogde 
tolerantie ten opzichte van geluidsniveau

Een groene omgeving heeft een kalmerend 
en restorerend effect op de mens

Bijkomende gevolgen voor de mens en 
leefomgeving mogen niet worden onderschat

Regulier groenonderhoud is noodzakelijk

Cassettes hebben relatief korte levensloop

Geluidsreductie

Kostenefficiëntie

Meervoudige functionaliteit

Belevingswaarde

Milieu impact

Onderhoudsvriendelijk

Duurzaamheid

PRESTATIES
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UITVOERINGSMOGELIJKHEDEN

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Van groene bekleding kan het beste effect worden verwacht in omgevingen met 
veel reflecties, typisch voor een stedelijke context waarbij gebouwen dicht op 
elkaar staan. Het HOSANNA onderzoek (2013) verwacht een beperkte reductie 
van 2-3 dB op de gevel wanneer beide zijden van een straat volledig zijn bedekt 
in vergelijking met onbedekte gevels. In spooromgevingen zal het effect lager 
zijn aangezien bebouwing doorgaans verder van het spoor is gesitueerd. 
In stationsomgevingen, waar de ruimte voor maatregelen beperkt is en 
bebouwing dichter op het spoor staat, kan hier juist wel een uitkomst worden 
geboden. 

Groene bekleding kan ook worden toegepast op daken. De dakvorm zelf 
speelt hierbij uiteraard een rol, maar ook een groen substraat kan een 
geluidisolerende bijdrage leveren. Het HOSANNA project (2013) verwacht dat 
een dak met een substraat van 10 cm een reductie kan opleveren van ongeveer 
2 dB. Bij schuine daken kan dit effect nog groter zijn.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen twee types van begroeiingen op groene 
wanden. Planten die groeien in modulaire cassettes bevestigd aan de gevel 
geven de beste geluidsisolatie door toevoeging van het substraat waar de 
planten in groeien.

SCHERMGEBOUWSLIM BOUWBLOKTYPOLOGIE & INDELING

SYNERGIE

Grondgebonden begroeiing

Gevelcassette begroeiing

Planten in volle grond met klimhulp 
of hechting aan de gevel klimmen 
langs de gevel, een staaldraad 
of rooster constructie omhoog. 
Begroeiing op harde materialen (bv. 
baksteen of beton) heeft slechts 
beperkte geluidsabsorberende 
eigenschappen.

Metingen van het WTCB (2020) 
tonen aan dat bij toepassing 
van gevelcassettes invallende 
geluidsgolven tot 5 dB gedempt 
worden wanneer ze weerkaatst 
worden. Hierdoor kunnen dergelijke 
gevelgebonden systemen het 
buitenlawaai reduceren in stedelijke 
omgevingen. In vergelijking met 
onbegroeide gevels bedraagt de 
verwachte vermindering van het 
lawaai 2 -4 dB afhankelijk van het type 
omgeving.

Fig 87. Grondgebonden oplossing met 
staaldraad als klimhulp 
Bron: livingroofs.org

Fig 88. Gevelgebonden casettes zijn het 
meest effectief voor de geluidsreductie 
Bron: Stad Antwerpen

Het absorberende vermogen 
van gevelcassetes met 
substraat wordt voornamelijk 
bepaald door (WTCB, 2020):
• de dikte die bepaald 

hoe goed het geluid 
geabsorbeerd zal worden 
(met name bij lage 
frequenties)

• het substraat welke men 
men zo min mogelijk 
dient te compacteren 
om de porositeit zo groot 
mogelijk te houden

• het vochtgehalte van het 
substraat, waarbij een 
hoger vochtgehalte het 
geluid beter absorbeert

Geluidsreductie
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GROENE GEVEL WONING

STATION MUIDERPOORT

In Antwerpen heeft een particulier 
de achterzijde van zijn woning op 
zeer fraaie wijze vergroend. Er is hier 
geen gevelafwerking aangebracht: 
de houtskeletmuren zitten vol 
isolatie en zijn enkel met geveldoek 
afgeschermd. Het groene gevel 
systeem hangt voor dit geveldoek. 
Om vochtproblemen te voorkomen, 
is er zo’n 4cm afstand tussen de 
twee lagen aangebracht. Zo is er een 
afwerking van de gevel uitgespaard. 
Zonder planten en plaatsing kostte het 
systeem ongeveer 200 euro/m².

De groene wand met gevelcassettes 
bij Station Muiderpoort is 
aangebracht in kader van het 
programma Prettig Wachten in 2014. 
Belangrijke eisen die gesteld werden 
aan de gevel zijn onder andere de 
samenstelling van de vegetatie en 
de balans tussen groenblijvende en 
bladverliezende beplantingen. Het 
systeem is voorzien van een intern 
irrigatiesysteem dat van op afstand 
kan worden bediend.

Antwerpen Borgerhout

Amsterdam (NL)
52.360725, 4.932270

Fig 89. Groene gevel met gevelcasettes Borgerhout in Anwerpen 
Bron: Stad Antwerpen © Jasper Leonard

Fig 90. Groene gevel met gevelcasettes station Muiderpoort 
Bron: Ginkel Groep
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Type gebied

Ontwikkeling

Ruimte beschikbaar

Koppeling 
kernwaarden

Planning

Planniveau

VOORDELEN

NADELEN

Door luchtdicht te bouwen vergroot het akoestisch comfort samen met de 
energiezuinigheid, wat geldt als een belangrijke win-win-situatie zowel inhoudelijk 
als financieel. Energiewetgeving stuurt mee aan op luchtdicht bouwen. Luchtdicht 
bouwen is een louter technische maatregel die geen impact heeft op de uitstraling 
of het programma. 

De luchtdichtheid van de volledige schil hangt af van de luchtdichtheid van elk 
bouwdetail. Deze maatregel vergt met andere woorden voldoende aandacht bij de 
bouw of renovatie en kan kostenverhogend zijn.

Luchtdicht bouwen

Overgangsgebied / Dorp(centrum) / Stad(centrum) / Landelijk

Tijdens ontwerp / Remediërend

Projectniveau 

Gebouw

Quick win

GELUIDSOVERDRACHT VIA KIEREN EN SPOUWEN VERMIJDEN

Potentieel zeer hoog door een nagenoeg 
perfecte afsluiting

Onderdeel van regulier onderhoud

Gaat samen met klimaat-technische 
doelstellingen

Geluidsreductie

Kostenefficiëntie

Meervoudige functionaliteit

Onderhoudsvriendelijk

Duurzaamheid

PRESTATIES*

*Prestaties zijn beoordeeld wanneer deze relevant zijn voor de maatregel en zijn anders weggelaten.



112 113

wand
doorgedreven luchtdichtheid

installaties
balansventilatie ipv natuurlijke ventilatie

SCHERMGEBOUWGEVEL ONTWERP DAKVORM

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Nastreven van een luchtdichtheid volgens lage energiestandaard (ventilatievoud 
n<1.0/h) of passiefhuisstandaard (ventilatievoud n<0.6/h).

Geen natuurlijke toevoer of extractie toepassen op geluidsbelaste gevels. Indien 
toch natuurlijke toevoer of extractie onvermijdelijk: toepassen binnen een 
klimaatgevel-concept.

UITVOERINGSMOGELIJKHEDEN

Aandachtspunten voor luchtdicht bouwen (niet-limitatief).

Bij massiefbouw: luchtdichte aansluiting van buitenschrijnwerk en vloeren/
daken, gepleisterde binnenafwerking van de buitenmuren of aanbrengen van 
een luchtdichte folie aan de buitenzijde van het binnenspouwblad.

Bij skeletbouw: doorlopend realiseren van luchtdichtingsfolies aan de 
binnenzijde en verzorgde luchtdichte aansluiting op het buitenschrijnwerk.

Implenteren van balansventilatie systeem D met aandacht voor positie van de 
luchtin- en uitlaat weg van de geluidsbron.

SYNERGIE

Balansventilatie ipv natuurlijke 
ventilatie

Doorgedreven luchtdichtheid Fig 91. Schematische weergave van 
de uitvoeringsmogelijkheden
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Akoestisch onderzoek en stedenbouwkundig 
ontwerp zijn als vakgebied constant in beweging. 
Deze publicatie is niet de eerste publicatie over 
akoestisch ontwerp en zeker ook niet de laatste. In 
dit vierde hoofdstuk willen wij een aantal publicaties 
voordragen die interessant zijn om verder te lezen. 
De inhoud van publicaties is ook gebruikt bij het 
samenstellen van deze gids. De publicaties zijn 
allemaal online beschikbaar.

Verder lezen

Handboek 
Geluidsschermen
Visie, Kaders en Uitgangspunten 
voor geluidsschermen langs het spoor

1

UN DOCUMENT COPRODUIT 
PAR SNCF RÉSEAU ET FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT

LE BRUIT FERROVIAIRE
EN QUESTIONS & RÉPONSES

HANDBOEK 
GELUIDSSCHERMEN

LE BRUIT FERROVIAIRE EN 
QUESTIONS & RÉPONSES

Het 'Handboek geluidschermen: 
Visie Kaders en Uitgangspunten voor 
geluidsschermen' is een compleet 
handboek over de overwegingen, 
uitvoeringsvormen en vereisten van 
geluidsschermen. Publicatie focust 
zich enkel op schermen en geen 
andere toepassingen.

Gezamelijk onderzoek van de 
Franse spoormaatschappij SNCF 
en het instituut France Nature 
Environnement waarin zij in een breed 
onderzoek doen naar de oorzaken van 
het spoorweglawaai. De rapportage 
geeft een goede beschrijving van 
wat geluid is en geeft waardevolle 
startpunten om het geluid te 
verminderen.

ProRail en Spoortbeeld (2016)

SNCF en France Nature 
Environnement (2018)
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for quieter aNd 
greeNer cities

11

VADEMECUM
VERKEERSLAWAAI

IN DE STAD

GELUIDSSCHERMEN
EN GELUIDS-

ABSORBERENDE
WAND-

BEKLEDINGEN

g   el   uid             sgeluids
     werendem   aa      t     maat

         regelen

Voorbeeldenboek voor gewestwegen in Vlaanderen   

NOVEL SOLUTIONS FOR QUIETER 
AND GREENER CITIES

VADEMECUM VERKEERS-
LAWAAI IN DE STAD

VOORBEELDENBOEK 
GELUIDSWERENDE MAATREGELEN

Samenvatting van het onderzoeks-
project 'Holistic and Sustainable
Abatement of Noise by optimized 
combinations of Natural and Artificial 
means' (HOSANNA). Biedt een 
toolbox van geluidsreducerende 
maatregelen die tegelijkertijd ook een 
kwaliteitsimpuls voor de stad bieden.

Naslagwerk voor geluidswerende 
schermen. Publicatie gaat in op 
de effectiviteit en de specifieke 
voor- en nadelen verschillende 
schermtoepassingen. Geschreven 
vanuit het perspectief van de auto, 
maar principes zijn ook toepasbaar op 
spooromgevingen.

Uitgave van de afdeling Wegen-
bouwkunde van het Agentschap 
Wegen en Verkeer van de 
Vlaamse overheid. Rapportage 
met ontwerpend onderzoek en 
voorbeelden voor geluidshinder langs 
snelwegen. Bevat een algemene 
introductie tot lawaai en verschillende 
inspirerende voorbeelden hoe 
hiermee om kan worden gegaan. Niet 
geschreven voor spooromgevingen, 
maar aangevoerde principes zijn wel 
bruikbaar.

HOSANNA project (2013)

Brussel Mobiliteit en Leefmilieu 
Brussel (2018)

Agentschap Wegen en Verkeer (2010)
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1

catalogus

LEEFBAARHEIDS-
MAATREGELEN 

IN DE  
RINGZONE

Milieurapport Vlaanderen
MIRA

Themabeschrijving 
Lawaai

LEEFBAARHEIDSMAATREGELEN 
IN DE RINGZONE

THE SOUND-CONSIDERED 
CITY

MIRA THEMABESCHRIJVING 
OMGEVINGSGELUID

Inspirerende publicatie met ingrepen 
om de leefbaarheid in de Ringzone 
van Antwerpen te vergroten. 
De catalogus weegt een aantal 
ontwerprichtlijnen af in de Antwerpse 
context en beschrijft de effecten 
hiervan op de leefbaarheid. Project 
door AG VESPA ism stad Antwerpen 
met medewerking van Universiteit 
Gent – onderzoeksgroep Waves en 
VITO.

Onderzoek van het collectief 
Recomposing the City van twee 
Britse universiteiten, specifiek 
gericht op de ervaring van geluid 
in de stad. De publicatie biedt een 
interessante nieuwe kijk op geluid 
en aanbevelingen hoe ontwerpers 
hiermee kunnen omgaan in de stad.

De beknopte themabeschrijving bevat 
de wetenschappelijke basis voor 
het Vlaamse milieubeleid. Zij dient 
als naslagwerk voor geluidshinder 
vanuit verschillende invalshoeken, 
waaronder het (internationaal) 
beleidskader en de impact op natuur 
en mens. Algemene publicatie 
over geluidshinder, maar ook 
met specifieke paragrafen over 
geluidshinder van treinverkeer.

AG VESPA (2017)

Recomposing the City (2018) 

Vlaamse Milieumaatschappij (2019)

1

THE SOUND-CONSIDERED CITY
A GUIDE FOR DECISION MAKERS
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1100 TIPS OM ZICH TE BESCHERMEN TEGEN LAWAAI… EN ER MINDER TE MAKEN

RUSTIG WONEN 
IN BRUSSEL

100 tips om zich te beschermen 
tegen lawaai en er minder te 
maken

RUSTIG WONEN IN BRUSSEL

Gids met praktische tips over de 
manier waarop lawaai in onze 
leefomgeving kan worden beperkt en 
onder controle kan worden gehouden. 
Tips zijn specifiek gericht op de 
ontvangers van het lawaai.

Leefmilieu Brussel (2015)

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIE 1.4.5 ONDERZOEKSVRAGEN  
VERSLAG “GELUID” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

JIRKA COPS, LOTTE MOLLEN, KAREN VAN DE VEL 

02-11-2020 

ACTIE 1.4.5 ONDERZOEKSVRAGEN
VERSLAG “GELUID”

Onderzoeksrapportage over een 
aantal onderzoeksvragen rond 
gezonde mobiliteit. Dit deel geeft voor 
blootstelling aan omgevingsgeluid een 
overzicht van de huidige wetgeving, 
beschikbare geluidsgegevens, 
gezondheidseffecten en maatregelen 
om de blootstelling te beperken.

Partnerorganisatie Milieugezondheidszorg 
(PO MGZ) & Agentschap Zorg en 
Gezondheid (AZG) (2020)

URBAN SOUND PLANNING
- the SONORUS project

URBAN
 SO

UN
D PLAN

N
IN

G - the SO
N

O
RUS project

SONORUS is a European Training Network 
inside the Marie Skłodowska-Curie Actions 
funded by the European Commission. The goal 
of those training networks is to bring together 
universities, research centres and companies 
from different countries to train a new gen-
eration of researchers with a profile beyond 
existing professions.       
       SONORUS’ overall objective was and is to 
offer young researchers in the early-stage of 
their career the opportunity to develop their 
knowledge and skills in the area of urban sound 
planning. The complexity to handle the sound 
environment in our cities demands a trans-
disciplinary approach to master the planning 
process of an urban sound environment. A key 
issue for such holistic urban planning is the 
successful communication between all people 
involved in the process together with the inclu-
sion of tools and methods for communication. 
To achieve this, the tools and methods that are 
needed go beyond today’s state of the art.
       SONORUS is the beginning of a process 
towards urban sound planning. Now, when 
reaching the end of the four-year project, the 
task of this booklet is to state where we are in 
this process and to summarize our views and 
experiences, but also our research in the field 
of urban sound planning. 

9185997891639
 

ISBN 9789163918599

90000 >

URBAN SOUND PLANNING

Het Sonorus project bestaat uit 
een consortium van verschillende 
universiteiten en instituten die 
gezamenlijk vier jaar onderzoek 
hebben doorlopen naar 'urban 
soundscapes' en implicaties hiervan 
op de hedendaagse stedenbouw. 
Het onderzoeksrapport bepleit een 
transdisciplinaire aanpak om het 
planningsproces van een stedelijke 
geluidsomgeving vorm te geven.

The Sonorus project (2016)
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Geluidsactieplan 2019-2023  
voor belangrijke spoorwegen

omgevingvlaanderen.be

Goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 7 juni 2019

GELUID IN VLAANDEREN

Het geluidsactieplan voor belangrijke 
spoorwegen met meer dan 30.000 
treinpassages per jaar kadert in de 
uitvoering van de Europese richtlijn 
inzake de evaluatie en de beheersing 
van omgevingslawaai. De richtlijn 
omgevingslawaai heeft tot doel in 
Europa een gemeenschappelijke 
aanpak in te voeren met het oog 
op het vermijden, voorkomen of 
verminderen van schadelijke effecten 
van blootstelling aan omgevingslawaai.

Uitgebreide beschrijving van het 
thema geluid door milieudeskundigen 
Claude Betaillie en Stijn Vandamme 
vanuit de Vlaamse context. Naast 
een uitgebreide beschrijving 
van geluid wordt in het boek 
ingegaan op meetapparatuur en 
gezondheidsimpact. De belangrijkste 
bijdragen van het boek komen voort 
uit de hoofdstukken over de juridische 
benaderingen en wet- en regelgeving.

Departement Omgeving (2019)

Claude Bataillie & Stijn Vandamme (eds.) 
(2017)

GELUIDSACTIEPLAN 2019-2023 VOOR 
BELANGRIJKE SPOORWEGEN
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Figuur Bijschrift Bron Pag.

Fig 1 Het menselijk oor kan geluidsniveaus tussen 0 en 120 
decibel (dB) waarnemen. Een geluidsniveau van meer 
dan 120 dB wordt als pijnlijk ervaren.
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geluid
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Fig 24 a. Conceptuele weergave van het park. b. Onderdeel 
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Fig 38 a. Overzicht van de publieke promenade bovenop de 
spoorbundel b. Langs de infrastructuur zijn klimplanten 
bevestigd aan een kabelsysteem c. Wat vroeger een 
breuk was, is nu een publieke ruimte voor sociale 
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