
Geluidshinder

door het verkeer

kaarten in het 

Brussels 

Hoofdstedelijk

Gewest (2016)

Thomas STYNS

DEPARTEMENT GELUID

AFDELING VERGUNNINGEN EN PARTNERSCHAPPEN

6 NOVEMBER 2018



GELUIDSHINDER DOOR HET VERKEER KAARTEN IN 

HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST (2016)

 Inleiding

• Context

• Doelstellingen en toepassingen

• Vereiste voorkennis voor de cartografie van het geluid

 Vaststellingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

• Kaarten

• Blootstelling van de bevolking

 De knelpunten

 Scenario



STRATEGISCHE GELUIDSBELASTINGKAART

CONTEXT

 Richtlijn 2002/49 (art.7) bepaalt dat de lidstaten een strategische

geluidsbelastingkaart moeten opmaken.

 Richtlijn omgezet in de Brusselse ordonnantie in 2004 (ordonnantie

van 01/04/2004 tot wijziging van de ordonnantie geluid van

17/07/1997)

 Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt beschouwd als een

agglomeratie in de zin van de richtlijn (meer dan 250.000 inwoners) →

Geluidsbelastingkaart voor verkeer (Vlieg-, weg- en spoorverkeer) en

industrie.

 Geluidskadaster van het wegverkeer: 2001, actualisering in 2006, 2016

 Kadasters van het vliegtuiglawaai: 2004, actualisering 2006 en vervolgens elk jaar

 Geluidskadasters van het spoorverkeer: 2001 actualisering in 2006, 2016

 Geluidskadasters van tram- en metroverkeer: 2006

 Geluidskadaster van de industrie: 2011



CONTEXT VAN DE CARTOGRAFIE 2016

 Opstarten van een procedure voor een overheidsopdracht in de zomer

van 2016 (3 loten: spoor, weg, multi-blootstelling). Doelstellingen:

specialist in het domein en kennis van het terrein.

 Toekenning eind 2016.

 Lot 1 : cartografie van het spoorweglawaai : Tractebel

 Loten 2 en 3 : cartografie van het lawaai van de wegen en multi-

blootstelling : AM ASM Acoustics-Stratec

 Cartografie van het vliegtuiglawaai intern uitgevoerd bij LB

 Begin van de opdracht : 02/2017

 Europese reporting : 31/12/2017

 Eind van de opdracht : fin 2018



DOELSTELLINGEN EN TOEPASSINGEN

 Bepalen van de geluidsniveau's die te maken hebben met de verschillende 

geluidsbronnen op het grondgebied van het Brussels Gewest

 Ligging van de luidruchtige, weinig luidruchtige, kalme zones

 Knelpunten bepalen

 Blootstelling van de bevolking

 Blootstelling van de gevoelige gebouwen

 De conflictzones bepalen

 Overschrijdingen van de grenswaarden

 Beslissingsondersteunende instrumenten (o.a. herinrichtingsprojecten)



VEREISTEN VOOR EEN 

GELUIDSBELASTINGKAART



HET GELUID



 Ld (day) : gemiddeld geluidsniveau op lange termijn, berekend over alle

dagperiodes (van 7 tot 19 uur) van een jaar.

 Le (evening) : gemiddeld geluidsniveau op lange termijn, berekend over 

alle avondperiodes (van 19 tot 23 uur) van een jaar.

 Ln (night) : gemiddeld geluidsniveau op lange termijn, berekend over alle

nachtperiodes (van 23 tot 7 uur) van een jaar. 

 Lden (day-evening-night) : gewogen geluidsniveau over een periode van 

24u, berekend op basis van de niveaus Ld, Le en Ln, waarbij de avond-

(Le) en nachtniveaus (Ln) met respectievelijk 5 en 10 dB(A) worden

verhoogd overeenkomstig de volgende formule:

INDICATOREN

LAeq, T : geluidsniveau (gewogen A) dat

dezelfde energie verbruikt als een

schommelend geluid gedurende een

gegeven periode (T). 



METHODOLOGIE

Ontwikkeling van geluidsmodellen: een geheel van computerberekeningen
dat, op basis van digitale gegevens, een raming oplevert van de
waargenomen geluidsniveaus op ieder punt van het model (immissie).

De geluidsniveaus stemmen overeen met de geluidsenergie die wordt
waargenomen bij de immissie. Zij werden berekend per zone van 10 x 10 mm
(vervoer te land, 100 x 100 mm voor vliegtuigen), op 4m hoogte, voor de
diverse vervoerswijzen en voor de dag-, avond- en nachtperiodes op
jaarbasis.

De geluidskaarten van hun kant zijn een visuele weergave van de resultaten
van deze modellering. De precisie van de kaarten is dus afhankelijk van
de beschikbaarheid en de correctheid van de gegevens die in het model
zijn ingevoerd.



WELKE PARAMETERS?

 Hindernissen voor de voorplanting van het geluid

 Kenmerken van het verkeer

 Absorptiecoëfficiënt van de bodem

 Absorptiecoëfficiënt van de gevels

• Verkeersstromen per uur

• Type voertuigen (% PL)

• (toegestane) snelheid

• Type wegbedekking

• Natuurlijk : het reliëf

• Bouwelementen: gebouwen, geluidwerende muren



GEBRUIKTE DATABANKEN

Gegevens Bronnen

Topografie NGI 2016 (DTM 1m)

Ligging van de gebouwen en de hoofdwegen binnen het BHG,

hydrografisch netwerk, groene ruimten, gemeentelijke grenzen

UrbIS 2015 en 2016 (CIBG)

Bestemming van de gebouwen UrbIS 2015 en 2016 (CIBG)

Bevolking (per gebouw) Statbel, 31/12/2014

Stroom van lichte en zware voertuigen (wegverkeer, bus, 

vrachtwagens) reële snelheden (dag) en reglementaire

sneldheden (avond en nacht), in de week, het weekend, op 

werkdagen

Brussel Mobiliteit, MuSti 2018

Spoorwegverkeer : type voertuig, aantal, snelheid 

aanpassing van de methode aan de specificiteiten van het

Belgisch rollend materieel

NMBS (reizigerstreinen 2016), Infrabel

(goederentreinen 2015)

Wegen : bekleding, richting van het verkeer, beschermingen,

helling, tunnels, bruggen

Brussel Mobiliteit, MuSti 2018, Leefmilieu Brussel 

(bekleding en beschermingen), UrbIS 2016 (CIBG),

Spoorbanen: geometrische beschrijving, bekleding,

beschermingen

Infrabel, UrbIS 2016 (CIBG)

Vliegtuigen: vluchtprocedures, type vliegtuigen – opstijgen en 

landing

Aeronautical Information Publication (AIP), 

Belgocontrol & Brussels Airport Company, 2016



Selectie, Validering,  Extrapolatie

Gestructureerde databank

In software invoeren (CadnaA voor het 
weg- en spoorverkeer – IMMI voor het 

vliegverkeer)

Parametrering van de berekeningen

Cartografische print-outs, analyses

METHODOLOGIE

Validering / Controle 
Aanvullende informatie
(metingen, peilingen, …)

Gegevens inzamelen / Onderzoek / Stuurcomité

Vliegverkeer Spoorverkeer Wegverkeer Industrie Socio-
demografisch

Geografisch 

Interpretaties. 
exploitatie, 

sensibilisering, 
actieplannen



BEREKENINGSMETHODES

Berekeningsmethoden aanbevolen door Richtlijn 2002/49 (Bijlage II):

• Wegverkeer: Nouvelle Méthode de Prévision du Bruit (NMPB) - Routes,

1996 (NMPB-Routes-96 (SETRACERTU-LCPC-CSTB) - Franse nationale

berekeningsmethode)

• Vliegtuigen: European Civil Aviation Conference – Europese

burgerluchtvaardconferentie doc 29, 1997

• Treinverkeer: Standaard Reken Methode II (SRMII), 1996 (Nederlandse

nationale berekeningsmethode, gepubliceerd in "Reken- en

Meetvoorschrift Railverkeerslawaai ’96", Ministerie Volkshuisvesting,

Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 20 november 1996)  aanpassing

van de methode aan de specificiteiten van het Belgisch rollend materieel

 Berekende indicatoren: overeenkomstig bijlage I van richtlijn 2002/49.

 De geluidskaarten voldoen aan de minimumvoorschriften van richtlijn

2002/49 (Bijlage IV).



 Toewijzing van een geluidsniveau aan de

gebouwen:

Het geluidsniveau van de meest blootgestelde

gevel van het gebouw

 Bevolkingsgegevens per x- en y-coördinaten

afkomstig van Statbel

BLOOTSTELLING VAN DE BEVOLKING 2016



LIMIETEN

• Forfaitaire kenmerken van absorptie/reflectie van de gevels en bodems

• Gegevens van de bevolking van het BHG (buiten pendelaars en niet-

gedomicilieerden)

• Nauwkeurigheid van de berekeningstool (+- 2dB(A))

• Verkeersassen : enkel de strategische assen (MuSti)

Referentiesysteem op gewestelijke schaal en niet-bindend

« Potentiële » blootstelling van de bevolking en de gevoelige gebouwen



VASTSTELLINGEN IN HET BRUSSELS

HOOFDSTEDELIJK GEWEST



Globale Indicator 24u Lden (day-evening-night)

64% > 55dB(A) Lden

GELUIDSBELASTINGKAARTEN VAN HET WEGVERKEER (2016)

72% > 45dB(A) Ln

Nacht indicator Ln



Globale Indicator 24u Lden(day-evening-night)

GELUIDSBELASTINGKAARTEN VAN HET SPOORWEGVERKEER (2016)

Nacht indicator Ln

3% > à 55dB(A) Lden 4% > à 45dB(A) Ln



Globale Indicator 24u Lden (day-evening-night)

GELUIDSBELASTINGKAARTEN VAN HET LUCHTVERKEER (2016)

6% > 
55dB(A) 
Lden

9% > 
45dB(A) Ln

Nacht indicator Ln



Globale Indicator 24u Lden(day-evening-night)

MULTI-BROONEN KAARTEN (2016)
Nacht indicator Ln

• Alle soorten bronnen : 

69% > 55 dB(A) Lden

• Wegverkeer : 64% > 55 dB(A) Lden

• Luchtverkeer : 6% > 55 dB(A) Lden

• Spoorwegverkeer : 3% > à 55 dB(A) Lden

• Alle soorten bronnen : 

79% > 45 dB(A) Ln

• Wegverkeer: 72% > 45 dB(A) Ln 

• Luchtverkeer : 9% > 45 dB(A) Ln 

• Spoorwegverkeer : 4% > à 45 dB(A) Ln



VOORZORGEN BIJ HET LEZEN

Ter herinnering: de geluidskaarten en hun interpretatie, meer bepaald wat het
overschrijden van drempels betreft, vormen een referentiekader met een schaal en
een precisie die slechts een globale lectuur toelaten.

Het heeft geen zin ze te gebruiken voor het dimensioneren van technische
oplossingen of het behandelen van een klacht.

De geluidsniveaus stemmen overeen met de geluidsenergie, waargenomen bij
emissie, voor de dag-, avond- en nachtperiodes op jaarbasis. Het individueel
geluid bij elke doortocht van een trein, tram, metrostel of vliegtuig is dus
hoger dan de waarde die wordt weergegeven op de kaarten.

De indruk, nagelaten door de grote oppervlakten die aan hoge geluidsniveaus
worden blootgesteld, moet bijgevolg gerelativeerd worden. Naargelang al dan niet
hindernissen zoals een bouwlijn of topografische elementen aanwezig zijn,
kan het geluid zeer goed zichtbaar zijn op de kaart of langs de grote
verkeerswegen gelokaliseerd zijn, terwijl het toch voor overlast zorgt voor de
gebouwen in de omgeving.



KNELPUNTEN



KNELPUNTEN

Een knelpunt = bewoonde zone of zone met menselijke activiteit waar de geluidssituatie

behoorlijk hinderlijk is, (verschillende geluidsbronnen, verhoogde geluidsniveaus) of daar waar

collectieve klachten werden ingediend door de bewoners (procedure van artikel 10).

De « Noise Score » (NS)-methode werd gevolgd om de knelpunten op de wegen

en spoorwegen in 2016 in het BHG te bepalen.

 De belangrijkste bedoeling van deze methode is om een centrale plaats toe te 

kennen aan de Brusselse bevolking binnen de bepalingscriteria van de 
knelpunten. 

NS =  

i=1

N

ni × (Li − Lr)

Met :

N : het aantal in acht genomen gebouwen

i = het in acht genomen gebouw

ni : het aantal bewoners van gebouw i

Li : het geluidsniveau Lden op de gevel van het gebouw

Lr : de drempelwaarde/waarde van referentie Lden



KNELPUNTEN AAN DE SPOORWEGEN

Twee drempelwaarden (Lr) werden gebruikt in 

functie van de in acht genomen stukken : 

- ofwel 68 dB(A) voor de stukken waar aan

gewerkt werd en onderworpen aan een

milieuconventie tussen Leefmilieu Brussel, 

de NMBS en Infrabel,

- ofwel 73 dB(A) voor de andere stukken.

De NS werd berekend per 125 m spoorweg. De NS houdt rekening met de woningen gelegen

in een zone van 250 m rond elk stuk spoorweg). 

3 knelpunten geïdentificeerd:

1) Noordstation

2) Stukken Etterbeek-Mouterij

3) Archiefstraat



KNELPUNTEN AAN DE WEGEN

Methode iets anders dan voor de 

spoorwegen aangezien het aantal

verkeersassen te groot is.

Methodologie in 2 stappen

1) Bepaling van een bufferzone van 

20 m rond de woningen die 

onderworpen zijn aan een
geluidsniveau Lden > 68 dB(A). 



KNELPUNTEN AAN DE WEGEN

2) Bepaling van een bufferzone van 

20 m rond de woningen die 

onderworpen zijn aan een
geluidsniveau Lden > 75 dB(A). 

Nadien, teneinde de knelpunten

ertussen te onderscheiden, wordt de 

berekening van de NS toegepast op 

elk van de geïdentificeerde

knelpunten. De gekozen drempel Lr is
75 dB(A)

Er werden 30 knelpunten aan de 

wegen geïdentificeerd die prioritair

te behandelen zijn. 



SCENARIO



De geluidsomgeving kan verbeterd worden!

Wegscenario

GoodMove

Vliegtuigscenario Verlegging Piste 25L 

+ nieuwe spreiding van de vluchten

Treinscenario

Rail pads

GELUIDSBELASTINGSKAART VAN HET VERVOER



Impact van het mobiliteitsbeleid en van de wegenaanleg op het geluid

2006 2016

GELUIDSBELASTINGSKAART



CONCLUSIES

 De geluidskaart is een planningsinstrument dat wordt gebruikt

om de geluidsoverlast in het gewest, en de huidige en

toekomstige (nieuwe voorzieningen) overlast te meten, en om

de geluidsomgeving in stand te houden wanneer die

bevredigend is.

 De multi-blootstellingskaarten bieden een visie van de niveaus

van geluid veroorzaakt door alle transporten in de stad, die

dichter aanleunt bij de realiteit van de inwoners, dan de aparte

analyse van de bronnen. Ze laten toe de transporten onderling

te relativeren.

 Op basis van de geluidskaart kunnen de « knelpunten"

worden geïdentificeerd, waarover grondiger studiewerk

nodig is.

Inspiratie voor het toekomstige Geluidsplan



Meer informatie op onze website en met name: 

 Factsheet nr. 49: Doelstellingen en methodologie van de geluidskadasters in 

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

 Factsheets nr. 6 & 7: Kadaster van het spoorweggeluid in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest & Blootstelling van de Brusselse bevolking aan het 

geluid afkomstig van de spoorwegen

 Factsheets nr. 8 & 9: Kadaster van het wegverkeersgeluid in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest & Blootstelling van de Brusselse bevolking aan het 

wegverkeerslawaai

 Factsheets nr. 45 & 46: Kadaster van het geluid afkomstig van het 

luchtverkeer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest & Blootstelling van de 

Brusselse bevolking aan het geluid afkomstig van het luchtverkeer

 Factsheets nr. 47 & 48: Kadaster van het globale verkeersgeluid (multi-

blootstelling) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest & Blootstelling van de 

Brusselse bevolking aan het globale verkeersgeluid (multi-blootstelling)

WAT LEESVOER
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