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Voorstel
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Agenda nr. 3/15 Voorstel betreffende opstarten van een gedetailleerde 
geluidsstudie en onderzoek mitigerende maatregelen voor de 
geluidsoverlast in het Rivierenhof, ingediend door Fauzaya 
Talhaoui (sp.a), Ann Bakelants (open vld) en Ilse Van 
Dienderen (Groen).

Op de vorige provincieraad deden we een interpellatie over de geluidsoverlast die 
de E313 veroorzaakt en een zeer negatieve impact heeft op de beleving van het 
Rivierenhof. We begrepen uit de reactie van de gedeputeerde dat hij zich zeer 
bewust is van de problematiek. Ook gaf hij aan dat deze overlast reeds aan de 
wegbeheerder gemeld is.

In onze reactie stelden we dat een gedetailleerde geluidstudie de klacht over de 
geluidsoverlast kracht kan bij zetten. We begrepen dat er in het verleden een 
geluidstudie zou zijn uitgevoerd. Navraag toont aan dat er dan toch geen 
geluidstudie is.

Verder in het antwoord van de gedeputeerde verwees hij naar de geluidsschermen 
die ter hoogte van de tuinwijk in Borgerhout geplaatst gaan worden. Een evaluatie 
van deze panelen kan zicht geven op de effectiviteit van de panelen op de 
geluidsoverlast in het Rivierenhof.

Zoals u uit onderstaande kaart kan opmaken, zal ten gevolge van deze panelen 
slechts een beperkt lokaal effect kunnen optreden in het Rivierenhof:



Het grootste deel van het Rivierenhof ligt ten oosten van deze tuinwijk.

Bovendien ging de interpellatie over de geluidsoverlast van de E313 naar het 
noorden toe. De geluidsschermen ter hoogte van de Tuinwijk zijn gericht op het 
zuiden.

Gezien de zware geluidsoverlast, gezien het effect van de nieuw geplaatste 
geluidsschermen nog ongekend is, bepleit dit voorstel van beslissing de opmaak 
van een gedetailleerde geluidstudie in het Rivierenhof, met geluidsmetingen op 
verschillende momenten van de dag, op verschillende plekken in het park. Idealiter 
worden daar bezoekersaantallen aan gekoppeld, om de impact van de geluidshinder 
te kwantificeren. Ook pleiten we voor metingen net buiten het park, in een te 
bepalen perimeter (bv. 100m) om de impact op omwonenden ook in kaart te 
kunnen brengen. Dat is belangrijk omdat de wegbeheerder de impact op bewoners, 
of meer in het algemeen op ‘de mens’, als criterium gebruikt voor het al of niet 
plaatsen van geluidswerende schermen. De studie zou ook een voorstel moeten 
doen over mogelijke maatregelen die de geluidsoverlast kunnen verminderen (bv. 
Een lokale snelheidsvermindering).

Ons lijkt het dat het PIH hiervoor zeker de nodige expertise in huis heeft.

Op basis van deze studie kan dan de wegbeheerder aangesproken worden om iets 
aan deze geluidsoverlast te doen. De provincie kan op deze manier een zeer 
onderbouwde vraag overmaken.

Voorstel van beslissing:
De raad geeft de deputatie de opdracht om een geluidstudie in de markt te plaatsen 
om de geluidsoverlast van de E313 in en rondom het park gedetailleerd in kaart te 
brengen en om maatregelen uit te werken die de geluidsoverlast kunnen temperen.


