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Richtwaarden in België
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Wat zijn de geldende richtwaarden in België?
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Gemiddelde geluidsbelasting aan de façade (4m hoogte)
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 Ontwerp KB 1991 / Milieuovereenkomst BHW

Gedifferentieerde referentiewaarden Vlaanderen 2008

Arrêté du Gouvernement Wallon 2015



Situatie in België

Situatie in België

• Geen nationale wettelijke 
normen, wel richtwaarden voor 
elk gewest

• Maatregelen bij grote werven op 
basis van deze richtwaarden

• Geluidactieplannen met focus 
op reductie aan de bron
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Wat zijn de geldende richtwaarden in België voor 
trillingen?

Geen wetgeving maar wel leidraden: 

• DIN4150/2 “comfort” norm 
dimensioneren nieuwe projecten qua milderende maatregelen 

• DIN4150/3 “schade aan gebouwen”  
Ontstaan in van scheuren in muren e.d.  

+- 30x de gevoelsdrempel tot structurele schade 

• Vergelijkbaar met Nederlandse SBR richtlijnen



Klachtenbehandeling
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Klachtenbehandeling geluid & trillingen bij Infrabel

4 à 8% van totaal aantal klachten

Statistieken en opvolging via Zendesk 

Uniforme procedure en behandeling door 
customer care team
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Webformulier
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Procedure Klachtenbehandeling

Buurtbewoner met 
klacht

Ingevuld 
webformulier

Behandeling door 
customer care team

Eventueel vraag om 
meer details

Doorverwijzing 

Projectverantwoordelijke

Onderhoudsdienst 
arrondissement

Dienst geluid & trillingen

Onderhouds-
werken 

 
Onderzoek  

Inplannen van 
onderhoud

Metingen & 
onderzoek

Gefundeerd 
antwoord door 
customer care team



Maatregelen



Railpads 2.0: een innovatieve ontwikkeling 
Rubberen onderleggers met maximale demping van de pin – pin mode

Na 3 jaar van ontwikkeling & testen bij Infrabel volop in productie 

112 dB(A)
109.2 
dB(A)



Railpads 2.0
Geluidsvermindering van 2 – 4,5 dB(A)

150 – 200 km / jaar bij railvernieuwingen

Afname aan de bron 



Geoptimaliseerd slijpen

Geoptimaliseerd slijpen op alle 
belangrijke lijnen

Gemiddelde afname van 3 dB(A)   

Beperkte extra kost
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Geluidsmilderende maatregelen

Maatregelen zijn meer dan geluidsschermen
• Verbeterd slijpen – 4 dB
• Railpads – 3 dB
• Nieuwe treinen NMBS – 10 dB
• “fluisterremmen” voor goederentreinen – 10 dB



Geluidsschermen

Geluidsschermen zoals bepaald in 
de geluidstudies bij projecten

In situ testen van isolatie en 
absorptie eigenschappen

Effectief voor woningen dicht bij het 
spoor



Bedankt voor uw aandacht


