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Interpellatie

Agenda nr. 6/2 Interpellatie in verband met geluidsoverlast van de E313 – 
Is het nog aangenaam vertoeven in het Rivierenhof, 
ingediend door Ilse Van Dienderen (Groen).

Tot tweemaal toe kregen we als provincieraadsleden een mail van bezorgde 
inwoners van Deurne over de geluidsoverlast van de E313 t.h.v. het Rivierenhof.

Hoewel de E313 uiteraard niet onder de bevoegdheid van de provincie valt, heeft 
die autoweg wel een directe impact op het provinciaal domein van het Rivierenhof. 
De belevingswaarde van het domein lijdt sterk onder deze geluidsoverlast.

Uit de Strategische geluidsbelastingskaart van de Vlaamse overheid (volgens de 
Europese richtlijn 2002/49/EG voor wegen met meer dan 3 miljoen voertuigen per 
jaar en aanvullende wegen Provincie Antwerpen) blijkt dat het ganse Rivierenhof in 
de ‘geluidsinvloedssfeer’ van de E313 ligt.



De zuidelijke band van het Rivierenhof heeft een geluidsbelasting van 65-75 dB; 
meer naar het noorden van het Rivierenhof neemt de geluidsbelasting af, maar 
blijft nog steeds 55 dB bedragen. Het verkeerslawaai klinkt dan nog zo luid als een 
gesprek.

- Is de deputatie ook van mening dat de geluidsoverlast van de E313 de 
belevingswaarde van het Rivierenhof negatief beïnvloedt?

- Krijgt de deputatie klachten van bezoekers van het Rivierenhof over 
geluidsoverlast? Hoeveel zijn dat er? Wat doet de deputatie hiermee?

- Heeft de deputatie reeds stappen gezet naar de wegbeheerder, het AWV of 
de politieke verantwoordelijke voor deze gewestweg? Welke stappen? 
Wanneer? Wat was hiervan het resultaat?

- Wat is de reactie van de deputatie op volgende mededeling uit de brief van 
de bewoners, nl. ‘Het Vlaams Agentschap voor Wegen en Verkeer dat 
hiervoor bevoegd is heeft ons meegedeeld dat er nog nooit studies, vragen 
of beslissingen zijn gekomen over een geluidsmuur aan de noordzijde van 
de E313.’

- Kan de deputatie actie ondernemen om de geluidshinder van de E313 aan de 
noordzijde en dus voor de bezoekers van het park en de bewoners naar de 
toekomst toe te verminderen? Welke actie?

- Hebt u reeds een antwoord bezorgd aan de auteurs van de open brief?


