
GR 10III2014 Spreekrechtronde: vragen Noel Mahieu 

Het stadsbestuur neemt de overlast van verkeerslawaai in de omgeving van de autowegen die het 

grondgebied van de stad doorkruisen zeer ernstig. Enkele maanden geleden zijn de burgemeester en 

ikzelf nog op bezoek geweest bij de heer Mahieu. In zijn veranda was het geraas niet te harden. 

Mede omdat wij ons dat zware probleem voor de leefbaarheid, de bewoonbaarheid en de 

gezondheid zo erg aantrekken, hebben wij al op 4 oktober 2013 een overleg georganiseerd tussen de 

deskundigen van de stad en van het Vlaamse Gewest. Het Vlaamse Gewest (Agentschap Wegen en 

Verkeer en het Departement Mobiliteit en Openbare Werken) stuurden hun topspecialisten.  

In het verleden en ook recent gebeuren er geluidsmetingen waarbij de geluidsimpact van snelwegen 

wordt berekend. Er worden zo veel mogelijk locaties in kaart gebracht. Men maakt een rangschikking 

op met het oog op het treffen van geluidwerende maatregelen. Hierbij wordt rekening gehouden 

met een aantal criteria: 

- het gemeten geluidsniveau 

- het aantal betrokken woningen 

- afstand van het meest nabije gebouw tot de weg 

- het te verwachten effect van de maatregelen 

- de ouderdom van de bebouwing 

- eventueel de aard van de bebouwing 

- de kostprijs van de maatregel. 

De kosten van de maatregelen worden op basis van het gemeten geluidsniveau verdeeld tussen het 

Gewest en de Stad. Er is een procentuele tussenkomst van 0 tot 100 % door het Vlaamse Gewest 

wanneer het gemeten geluidsniveau tussen 65 dB(A) en 80 dB(A) varieert. 

In een meting van 2007 werden, langs het traject E17, in de Plataanlaan, Elzenlaan, Beeklaan, 

Roggelaan, Roggeveld, Kapel ter Bede, waarden gemeten van 65,1 dB(A) tot 69,3 dB(A). Theoretisch 

zou bij deze de stad moeten instaan voor meer dan de helft van de investering. Er zijn ook metingen 

geweest in 2010 die in dezelfde lijn lagen. 

Na afweging van de criteria, is op korte termijn de prioriteit voor maatregelen te nemen ter hoogte 

van de Elzenlaan, Plantaanlaan, St. Margriete-Houtemlaan, R. Deltourlaan, laag. Omwille van het 

talud en de bomen is de plaatsing van geluidsschermen aan de Elzenlaan en de Plataanlaan niet 

zinvol. Daar is trouwens bewezen dat een groenscherm geen effect heeft, behalve dan psychologisch. 

En het is nog afwachten hoe binnen afzienbare toekomst daar de R8 zal worden doorgetrokken. 

Wij hebben het ook gehad over de Overzetweg. Daar is het lawaai nog erger. Maar het probleem is 

dat er te weinig woningen staan, wat de investeringskost zeer hoog maakt voor een eventueel 

geluidsscherm, waarvan de resultaten bovendien twijfelachtig zijn. Een vermindering van de snelheid 

- door ons voorgesteld - op de R8 aldaar zou zeer weinig effect hebben, nauwelijks hoorbaar.   

Een sprankel hoop die de Vlaamse specialisten ons gaven, zijn de experimenten die momenteel lopen 

in Kasterlee met zeer geluidsdempende wegbedekkingen. De resultaten zouden van de zomer 

bekend worden gemaakt. Wij hebben erop aangedrongen om, als de testen positief uitvallen, de 

herbedekking van onze probleemzones op te nemen in de meerjarenplanning van het Departement 

MOW en AWV. 



Wat fijnstof betreft, hebben wij onze milieuambtenaar de opdracht gegeven bij het Vlaamse Gewest 

aan te dringen op nieuwe metingen. 

Er zijn nog 2 metingen in aanvraag:  

d.d. 19/11/2013 na klacht uit de Leerbergestraat 4 

d.d. 13/02/2014 na klacht uit de Sionlaan 9 
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