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BELEID VOOR DE PREVENTIE VAN EN DE
STRIJD TEGEN DE GELUIDSHINDER

REGELGEVENDE CONTEXT
1970

1970 - 1992 : eerste richtlijnen = emissienormen

1997

17/07/1997 : Ordonnantie betreffende de strijd tegen geluidshinder in een
stedelijke omgeving

2000

1e geluidskaarten
1e plan goedgekeurd op 21 juni 2000 = actieplan

2002

25 juni 2002 : Kaderrichtlijn 2002/49/EG inzake de evaluatie en de
beheersing van omgevingslawaai
01 april 2004 : Veranderende ordonnantie

2009

2e Plan voor de preventie van en de strijd tegen geluidshinder in een stedelijke
omgeving + 2e geluidskaarten (alle vervorswijzen)

2015

19 mei 2015 : Richtlijn 2015/996 tot vaststelling van gemeenschappelijke
bepalingsmethoden voor lawaai overeenkomstig Richtlijn 2002/49 /EG

2016/
2017
2018

3e geluidskaarten
3e Plan voor de preventie van en de strijd tegen geluidshinder in een stedelijke
omgeving

PLAN VOOR DE PREVENTIE VAN EN DE STRIJD
TEGEN GELUIDSHINDER EN TRILLINGEN IN EEN
STEDELIJKE OMGEVING IN HET BRUSSELS
HOOFDSTEDELIJK GEWEST
10 actiepunten
Een steeds nauwkeuriger referentiekader
Een aangepast en gecoördineerd beheer van de klacht
Een beschermd grondgebied
Een gematigd wegverkeer
Een stiller openbaar vervoer
Luchtverkeer onder toezicht
Meer gerichte puntbronnen
Verhoogde individuele verantwoordelijkheid
Bevorderen van nieuwe technologieën
Instrumenten voor het isoleren van gebouwen
44 voorschriften

STRATEGISCHE GELUIDSKAARTEN: CONTEXT
• Richtlijn 2002/49 (art.7) bepaalt dat de LS strategische
geluidskaarten moeten opstellen. Het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest wordt beschouwd als een agglomeratie in de zin van
de richtlijn (meer dan 250 000 inwoners) → Verkeers(vliegtuigen, wegverkeer en treinen) en industriële
geluidskaarten.
• De strategische geluidsbelastingkaarten worden ten minste om
de vijf jaar, te rekenen vanaf de datum van hun opstelling,
opnieuw bezien en zo nodig aangepast.
Geluidskadaster van het wegverkeer: 2001, 2006, bijwerking in 2016
Geluidskadasters van het spoorwegverkeer: 2001, 2006, bijwerking in 2016
Kadasters van het luchtverkeer 2004, actualisation annuelle depuis 2006
Kadasters van het OV (uitgezonderd autobussen): 2006, geen bijwerking
Kadaster van het industrieel lawaai: 2011 Risicoskaart.

GELUIDSHINDER PLAN: CONTEXT
• La Directive 2002/49 (art.8) prévoit que les EM doivent établir des
plans d'action visant à gérer, sur leur territoire, les problèmes de
bruit et les effets du bruit (en ce compris, si nécessaire, la
réduction du bruit). Les mesures figurant dans les plans sont
laissées à la discrétion des autorités compétentes, mais
devraient s'appliquer en particulier aux zones les plus
importantes déterminées par la cartographie stratégique du
bruit.
• Ces plans visent également à protéger les zones calmes contre
une augmentation du bruit.
•

Les plans d'action sont réexaminés et, le cas échéant, révisés
lorsque survient un fait nouveau majeur affectant la situation en
matière de bruit, et au moins tous les cinq ans à compter de leur
date d'approbation.

STRATEGISCHE GELUIDSKAARTEN

CONCEPTEN & VOORZORGEN BIJ HET LEZEN

•

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). Zij
werden berekend per zone van 10 x 10 m (vervoer te land, 100 x 100 m
voor vliegtuigen).

•

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.

WELKE PARAMETERS?
Hindernissen voor de voorplanting van het geluid
• Natuurlijk : het reliëf
• Bouwelementen: gebouwen, geluidwerende muren

Kenmerken van het verkeer
•
•
•
•

Verkeersstromen per uur
Type voertuigen (% PL)
(toegestane) snelheid
Type wegbedekking

Absorptiecoëfficiënt van de bodem
Absorptiecoëfficiënt van de gevels

QUELLES DONNÉES ?
Données

Sources

Topographie

IGN

Position des bâtiments et des voiries principales au
sein de la RBC

Urbis (CIRB)

Affectation des bâtiments

SitEx (BDU)

Affectation du sol

PRAS (BDU)

Population (secteurs statistiques)

INS, communes ?

Flux de véhicules légers et lourds (trafic routier) +
vitesse moyenne

Bruxelles Mobilité

Trafic ferroviaire/métros/trams : type de véhicule,
nombre, vitesse de circulation

SNCB et STIB

Bus : vitesse commerciale, nombre de véhicules

STIB, TEC, De Lijn

Routes : revêtement, sens de la circulation, pente

Bruxelles Mobilité, communes ?

Voies de chemin de fer/métro/tram : description
géométrique, revêtement, protections

SNCB et STIB

Bus : localisation des arrêts et lignes

STIB, TEC, De Lijn

Avions : procédures de vol, traces moyennes et type
d’avions – décollage et atterrissage

Aeronautical Information Publication (AIP),
Belgocontrol & Brussels Airport Company

VOOR DE VERWEZENLIJKING VAN DE
STRATEGISCHE GELUIDSBELASTINGKAARTEN
GEVOLGDE METHODOLOGIE
Verzameling van de gegevens / onderzoek / stuurcomité

Vliegtuigen

Treinen

Wegen

Industrieën

Sociaaldemogr. Geografisch

Selectie, validering, extrapolatie
Validering / Controle
Aanvullende informatie
(metingen, peilingen, …)

Gestructureerde databank

Invoering in CadnaA

Parametrering CadnaA-berekening

Cartografische print-outs, analyses

Interpretaties, exploitatie,
sensibilisering,
actieplannen

STRATEGISCHE GELUIDSKAARTEN:
GEBRUIKEN
Bepaling van de geluidsniveaus toe te schrijven aan de diverse
geluidsbronnen op het grondgebied van het Brussels Gewest
Blootstelling van de bevolking
Blootstelling van gevoelige gebouwen
Bepaling van de zwarte punten
Overschrijving van de grenswaarden
Bepaling van conflictzones
Lokalisatie van lawaaierige, weinig lawaaierige en stille zonen
Hulpmiddelen bij de besluitvorming (onder meer projecten van heraanleg)
Evaluatie-instrumenten van de geluidsomgeving en evolutie tot
middellange / lange termijn

CARTOGRAPHIE DU BRUIT GELUIDSKAARTEN

Le bruit ferroviaire - Treinverkeer

Année 2006 - Indicateur global Lden
Jaar 2006 - Globale indicator Lden
Le bruit routier
Wegverkeer

Le bruit des avions
Luchtverkeer

Le bruit des trams et métro aérien Tram- en metroverkeer

NB : Lden : day-evening-night :
Indicateur global de nuisances sonores moyennes sur une
période de 24h - Globale indicator van de gemiddelde
geluidsoverlast over een periode van 24 u
Lday : indicateur de jour (7-19h) ; Levening : indicateur de soirée
(19-23h) ; Lnight ; indicateur de nuit (23-7h)
Lday : dagindicator (7-19u) ; Levening : avondindicator (19-23u)
; Lnight : nachtindicator (23-7u)

Réalisé avec / Verwezenlijkt door middel van Brussels UrbIS®©
Distribution / Verdeling & Copyright CIRB / CIBG - Copyright IGN / NGI

DÉPASSEMENTS DES VALEURS LIMITES
OVERSCHRIJDINGEN
Bruit routier - Année 2006 - Indicateur global Lden
Wegverkeer - Jaar 2006 - Globale indicator Lden

Niveaux sonores Jour > 65 dB(A)
Geluidsniveaus Dag > 65dB(A)

Réalisé avec / Verwezenlijkt door middel van Brussels UrbIS®©
Distribution / Verdeling & Copyright CIRB / CIBG - Copyright IGN / NGI

CARTOGRAPHIE DU BRUIT - GELUIDSKAARTEN
Année 2006 – Indicateur global Lden
Jaar 2006 – Globale indicator Lden

Carte de conflit - Conflictkaart
Multi-exposition >< PRAS
Multi-blootstelling >< GBP

Réalisé avec / Verwezenlijkt door middel van Brussels UrbIS®©
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LOKALISATIE VAN STILLE ZONES
Choix de l’indicateur : Lden
Seuil retenu : 55 dB(A)

ZONES DE CONFORT ACOUSTIQUE AKOESTISCHE COMFORTZONES

AIDE À LA DÉCISION - PROSPECTION
HULPMIDDEL BIJ DE BESLISSING - PROSPECTIE
Bruit routier / Tarification - Indicateur global Lden
Wegverkeer / Tariefsysteem - Globale indicator Lden

Carte différentielle 2006 - Tarification
Verschilkaart 2006 - Tariefsysteem
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EVALUATION DE L’ENVIRONNEMENT SONORE - EVOLUTION
EVALUATIE VAN DE GELUIDSOMGEVING - EVOLUTIE
2011

2012

Jour (07h-19h)
2013

20

2014

SAMENVATTING
•

De geluidskaarten zijn een planningsinstrument dat gebruikt wordt om
de huidige en toekomstige (nieuwe inrichtingen) geluidshinder te
evalueren.

•

De multi-blootstellingskaarten geven een overzicht van de
geluidsniveaus veroorzaakt door alle vervoerswijzen in de stad
samen. Zij weerspiegelen, beter dan de afzonderlijke analyse van de
bronnen, de werkelijkheid die de inwoners ervaren. Bovendien maken
zij het mogelijk de vervoerswijzen te relativeren ten opzichte van
elkaar.

•

Op de geluidskaarten moeten de "zwarte punten" die een meer
diepgravend onderzoek vergen, aangeduid kunnen worden. De
kaarten voor elke bron afzonderlijk zijn relevant om oplossingen te
zoeken.

•

Een reeks van oplossingen wordt gepresenteerd in andere bestaande
instrumenten, zoals het Vademecum, CEV, etc.

KALENDER & VOORUITZICHTEN

CALENDRIER & PERSPECTIVES

Cartographie du bruit des avions : mise à jour annuelle, réalisée en
interne
Cartographie du bruit routier et ferroviaire : actualisation pour l’année
2016
Collecte des données en 2016 et début 2017 : identification des
données disponibles actualisées et lancement des CSC
Intégration en bases de données utiles
Réalisation de la cartographie en 2017

CALENDRIER & PERSPECTIVES
Cartographie du bruit routier et ferroviaire : actualisation pour l’année
2016
Découpage par commune
Identification des « points noirs » régionaux et communaux
Accès en webservice des données cartographiques Bruit

EXEMPLE : LA E40 - COLONEL BOURG ET
CONSTELLATIONS

Extrait carte du bruit routier 2006 (indice Lden)

EXEMPLE E40 : CONSTAT

EXEMPLE E40 : AMÉLIORATIONS POSSIBLES

Objectif : Transformer cette autoroute en boulevard urbain
• Réduction du flux → transfert modal (RER), IRIS
• Réduction des vitesses
• Revêtement plus silencieux
• Nouvel aménagement
• Réduction des largeurs des bandes
• Renforcement du caractère urbain : réduction du nombre de
bandes avec création bande bus, piste cyclable, « espaces »
verts

EXEMPLE E40 : PROPOSITIONS D’AMÉLIORATION

B
A

EXEMPLE : LOGEMENTS SLRB - AVENUE JACQUES
BREL
Simulation acoustique jour

Situation existante

Situation projetée

Alternative

Simulation acoustique nuit

Situation existante

Situation projetée

Alternative
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Atlas Bruit des Transports / Geluidshinder door het verkeer
http://documentation.bruxellesenvironnement.be/documents/Bruit_atlas_Cartographie_2010.pdf?langtype=2060

