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1 Doel  

Deze geluidstudie bestudeert de impact op de omgeving ten gevolge van het nieuwe 
sportcentrum te Moerbeke. De impact van de installaties zoals HVAC en de sporthal die 
ingedeeld zijn volgens de indelingslijst in Vlarem wordt daarbij getoetst aan de wettelijke 
grenswaarden. Voor de overige activiteiten, die niet ingedeeld zijn volgens Vlarem, zoals 
het voetballen, tennissen of de padel gebeurt een vergelijking tussen de situatie voor en 
na de vernieuwing van het sportcentrum. 

2 Situering 

Het nieuwe sportcentrum te Moerbeke situeert zich op de terreinen die gelegen zijn 
tussen de Dorpvaart ten noorden, de Moerhofstraat ten oosten, het Schuttershof ten 
westen en het Vlinderhof en verderop de Hospicestraat ten zuiden. De achtertuinen van 
de dichtste woningen in deze straten kijken allemaal uit op de sportterreinen. Het 
sportcentrum bestaat uit een nieuwe sporthal en verschillende nieuw aangelegde 
terreinen voor voetbal, tennis en padel. Deze vervangen de oude terreinen van 
voetbalclub KFC Moerbeke en de tennisclub TC Moerbeke.  
 
De oude situatie wordt hieronder weergegeven op een luchtfoto (bron: 
www.geopunt.be). De benaming van de voetbalterreinen is aangeduid op de luchtfoto als 
A, B, C en D samen met de ligging van de tennisterreinen. 
 

 
 
Voor de nieuwe situatie geeft onderstaand inplantingsplan (datum 24/02/2021) een 
overzicht weer.  
 

A 

B C D 

Tennis 

Café 
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Merk op dat er nog enkele wijzigingen zijn voorzien ten opzichte van dit plan:  

• De drie padelvelden op het plan (aangeduid als 1 voorzien en 2 voor later) 
vervallen. Op het terrein U6, gelegen op het zuidelijke deel van de site, worden 4 
padelvelden geplaatst; 1 enkel en 3 dubbel, elk met twee meter ertussen. 

• Het volledige tennisterrein verschuift 3 meter naar het westen. 
 
De padelterreinen worden daarbij Oost-West georiënteerd, zoals weergegeven op 
onderstaande schets. De zijkant is grotendeels akoestisch open en bestaat vooral uit 
hekwerk (rode lijn in tekening), de koppen zijn plexiglas (paarse lijnen in de tekening). 
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Onderstaande luchtfoto (bron: www.geopunt.be) geeft een beeld van tijdens de 
aanlegfase. De opbouw van de nieuwe sporthal is hierop zichtbaar. Ook het nieuwe 
kunstgras voetbalveld en de 2 andere voetbalvelden zijn hier al op zichtbaar en hun 
benaming (T1, T2, T3) is hierop aangeduid. De tennis op de luchtfoto geeft nog de oude 
situatie weer. 
 

 
 
In de nieuwe situatie zal er een geluidswand en geluidsberm geplaatst worden ten 
noorden van de voetbalterreinen. De wand, soms in combinatie met een geluidsberm, 
bedraagt telkens 5m in totaal en bevindt zich rond voetbalterrein T1. Ten noorden van de 
overige 2 velden zal de geluidsberm doorgetrokken worden met een hoogte van 
ongeveer 2m. Onderstaande afbeelding toont de locatie van de geluidswand en -berm. 
 

 

T1 
T2 T3 
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In samenwerking met de gemeente Moerbeke en Farys werd een matrix opgesteld die de 
verwachte bezoekersaantallen en activiteiten weergeeft voor een aantal scenario’s. De 
getallen in deze matrix zijn gebaseerd op de bezoekersaantallen zoals die doorheen de 
voorafgaande jaren werden vastgesteld.  
 

 
 
Hieruit komen 4 scenario’s naar voor die op het vlak van geluid zullen worden 
doorgerekend: 

• Scenario 1: weekavond 
• Scenario 2: zaterdag jeugd 
• Scenario 3: 1e ploeg 
• Scenario 4: worst case 

Het valt hierbij op te merken dat de scenario’s van 1 naar 4 in aflopende volgorde minder 
voorkomen doorheen het jaar, zoals weergegeven in de bovenste rijen met ‘#weken’ en 
‘# uur per week’. 

3 Grenzen van het specifiek geluid 

De wettelijke grenzen waaraan het specifiek geluid van een ingedeelde inrichting moet 
voldoen, zijn afhankelijk van de bestemming, het oorspronkelijk omgevingsgeluid en de 
periode van de dag.  
 
Een uittreksel uit het gewestplan (bron www.geopunt.be) is hieronder als grondlaag 
weergegeven. De ligging van de gebouwen in de omgeving en van het oude 
sportcentrum is hierop zichtbaar gemaakt in het donkerblauw. De site is gelegen in 
woongebied (rood), de dichtste woningen zijn ook gelegen in woongebied (rood). De 
industriegebieden (paars) in de omgeving liggen in principe op minder dan 500 m 
verwijderd van de woningen in de buurt. Het RUP “Suikerfabrieksite en omgeving” 
herdefinieert echter een deel van het gebied naar parkgebied en woongebied, waardoor 
de dichtste woningen zich wel degelijk op meer dan 500 m bevinden van 
industriegebieden. Ook wordt de site geherdefinieerd naar recreatiegebied. Dit heeft 
echter geen gevolgen voor de beoordeling. 
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Voor de Vlarem II-milieuwetgeving gelden voor de bovenvermelde bestemmingen de 
volgende milieukwaliteitsnormen en richtwaarden per dagdeel: 
 

Milieukwaliteitsnormen en richtwaarden dag 
7 – 19 u 

avond 
19 – 22 u 

nacht 
22 – 7 u 

4° Woongebied 45 dB(A) 40 dB(A) 35 dB(A) 

 
Het specifiek geluid Lsp van de sporthal dient dan beperkt te blijven tot de richtwaarde 
verminderd met 5 dB (RW-5). Dit geldt in principe enkel op voorwaarde dat het 
oorspronkelijk omgevingsgeluid de milieukwaliteitsnorm respecteert. Hieraan blijkt 
voldaan volgens lokale geluidsmetingen die werden uitgevoerd van 6 tot 10 december 
2018 door Scala Consultants en zijn beschreven in hun meetrapport met titel “FC 
Moerbeke akoestische evaluatie”. 
 
De grenswaarden waaraan het specifiek geluid van de ingedeelde installaties en 
activiteiten dient te voldoen zijn dan weergegeven in onderstaande tabel per dagdeel.  
 

Grenswaarden aan het Lsp dag 
7 – 19 u 

avond 
19 – 22 u 

nacht 
22 – 7 u 

4° Woongebied 40 dB(A) 35 dB(A) 30 dB(A) 

 
Tonaliteit: Als het geluidsniveau in één tertsband minstens 5 dB luider is dan in de 
aangrenzende tertsbanden, spreekt Vlarem over ‘tonaal’ geluid. Als deze tonaliteit 
plaatsvindt tussen 50 Hz en 10 kHz dient een toeslag van 5 dB te worden toegepast in de 
bepaling van het specifiek geluid van de inrichting.  
 
Naast de beoordeling van het stabiele geluid kunnen sommige geluiden volgens Vlarem 
ook worden beschouwd als incidenteel of impulsachtig en worden beoordeeld onder 
minder strenge grenswaarden. Het gaat hierbij enkel om kortstondige 

Projectgebied 
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geluidsniveauverhogingen en geldt enkel indien ze in totaal minder dan 10% van een 
beoordelingsperiode voorkomen.  
 
De maximumwaarde uitgedrukt als LAeq,1s,max wordt beoordeeld volgens de richtwaarden 
uit bijlage 4.5.5 van Vlarem II, hieronder weergegeven. De toepasselijke waarde in deze 
tabel is gelijk aan de grenswaarde uit de tabel in paragraaf 3.1.  
 

 
 
Concreet zouden voor een ingedeelde inrichting dan volgende eisen gelden voor de 
maxima bij incidenteel en impulsachtig geluid: 
 
LAeq,1s,max  Dag 

(7 – 19u) 
Avond 

(19 – 22u) 
Nacht 

(22 – 7u) 
Incidenteel en fluctuerend geluid 55 dB(A) 45 dB(A) 40 dB(A) 

Impulsachtig en intermitterend geluid 60 dB(A) 50 dB(A) 45 dB(A) 

 
Sportactiviteiten zoals tennis, padel en voetbal zijn niet ingedeeld in de indelingslijst in 
Vlarem II bijlage 1. Bijgevolg zullen de grenswaarden niet opgelegd worden voor deze 
activiteiten. Voor impulsachtige geluiden kunnen deze wel richtinggevend worden 
gebruikt bij gebrek aan een andere concrete toetsingsnorm. 

4 Geluidsoverdrachtmodel 

Om het effect van het sportcentrum op de omgeving te kunnen bepalen wordt een 3D 
geluidsoverdrachtsmodel opgebouwd van de site. Hiermee kan zowel het effect van 
afzonderlijke deelbronnen (bvb HVAC-installaties van de sporthal) worden bepaald, als 
ook het gecombineerde effect van meerdere gelijktijdige activiteiten (bvb voetbal, padel). 

4.1 Rekenmethode 

De berekening van het specifiek geluid is uitgevoerd met het softwarepakket IMMI 
(versie 2021 van de firma Wölfel) dat de berekeningen uitvoert volgens de norm ISO 
9613-2 (1996). De onzekerheid op de overdrachtsberekening volgens deze methode 
bedraagt ±3 dB. Deze onzekerheid is nog niet ingerekend en dient in acht genomen te 
worden bij de interpretatie van de resultaten. De precieze instellingen van het 
rekenmodel zijn: 
• de immissie wordt berekend in 9 beoordelingspunten op 1,5 m (A) en op 4 m hoogte 

(B) nabij de dichtste woningen. De punten zijn aangeduid op een overzicht van het 
model in paragraaf 4.3 

• de berekeningen zijn uitgevoerd in tertsbanden of in octaafbanden, afhankelijk van de 
beschikbare brongegevens 

• er zijn geen belangrijke hoogteverschillen in de omgeving, het terrein is volledig vlak, 
enkel de geluidsbermen of taluds die in het project worden voorzien langs de 
perceelsgrens zijn opgenomen met hun hoogte volgens de plannen 

• de berekeningen zijn uitgevoerd voor 10°C en 70 % relatieve vochtigheid 
• de bodemabsorptiefactor van de omgeving wordt op G=0,5 genomen (matig 

absorberend), van de voetbalvelden op G=0,8 (sterk absorberend) en van de 
verhardingen op G = 0,0 (sterk reflecterend) 

• de berekeningen worden uitgevoerd voor meewindcondities 
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• er is geen meteocorrectie toegepast 

4.2 Geluidsbronnen 

Volgende geluidsbronnen werden opgenomen in het rekenmodel: 
• HVAC cfr. technische fiches 
• Sport- en tennishal 
• Voetbalvelden 
• Tennisterreinen 
• Padelterreinen 
• Bezoekers/terras 
• Toeschouwers rond het terrein en in de tribune 
• Parking 

 
De sporthal en tennishal zijn volgens Vlarem een ingedeelde inrichting wanneer deze 
gebruikt wordt als zaal voor sportmanifestaties. Hiervoor werden volgende aannames 
gemaakt: 

• Het totale geluidsniveau van de muziek- en sportactiviteiten wordt binnen als 85 
dB(A) genomen. Dit is dan ook het maximaal toegelaten geluidsniveau in de 
hallen. Uit eerdere metingen in andere sporthallen is gebleken dat een 
geluidsniveau LAeq,30min van 80 dB(A) binnen slechts uitzonderlijk wordt bereikt en 
dit enkel in het geval van wedstrijden met supporters en muziek. In de overige 
gevallen ligt het geluidsniveau in een sporthal doorgaans lager. 

• De muren zijn opgebouwd in beton sandwichpanelen (30 cm) met minimale 
geluidsisolatiewaarde Rw+Ctr ≥ 72 dB 

• Het bepalende materiaal voor de geluidsoverdracht in het dak is de geprofileerde 
staalplaat met een minimale geluidsisolatiewaarde van Rw+Ctr ≥ 19 dB 

 
Voor de HVAC zullen volgens de aangeleverde technische fiches naar de omgeving toe 
enkel de 3 luchtgroepen (LG01, LG02 en LG03) een relevante bijdrage leveren in de 
nieuwe situatie. Deze installaties staan binnen opgesteld, maar nemen verse lucht uit de 
omgeving via toevoerroosters en blazen af via afvoerroosters. Onderstaande tabel geeft 
de geluidsbronvermogens LwA in dB(A) weer die uit de technische fiches in het 
rekenmodel werden opgenomen. Over de oude installaties (die vervangen worden) zijn 
geen gegevens beschikbaar. 
 
Luchtgroep Toevoer/afvoer Bronvermogen 

LwA in dB(A) 
LG01 Verse lucht 49 
LG01 Uitblaas 54 
LG02 Verse lucht 53 
LG02 Uitblaas 62 
LG03 Verse lucht 52 
LG03 Uitblaas 60 

 
Voor de geluidsproductie tijdens de voetbalactiviteiten wordt uitgegaan van een 
geluidsbronvermogen van LwA=106 dB(A) verspreid over een vlakke bron op 1,5 m 
hoogte boven het speelveld. Deze brongegevens zijn overgenomen uit de meetwaarden 
en overdrachtsberekening in het rapport “FC Moerbeke heraanleg speelvelden 
voetbalclub invloed op het geluidsklimaat in de omgeving fase 2 impact van 
geluidswerende maatregelen” van Scala Consultants. Onderstaande tabel geeft het 
bijhorende geluidsspectrum weer. Alle waarden zijn uitgedrukt in dB(A). 
 

63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz LwA 

53 65 84 100 103 97 88 72 106 
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Deze brongevens zouden afkomstig zijn uit metingen tijdens een training op 
woensdagavond, wat overeenstemt met 40 spelers volgens de geluidsmatrix. Het effect 
van het aantal aanwezige spelers tijdens een training is verder niet gedocumenteerd in 
het meetrapport. We veronderstellen dat het geluidsniveau van 22 senioren tijdens een 
wedstrijdsituatie ongeveer overeenkomt met 40 jeugdspelers tijdens een training. De 
geluidsproductie voor een bespeeld voetbalveld (wedstrijd of training) wordt in deze 
studie daarom steeds gelijk genomen aan 106 dB(A). 
 
Voor de tennisterreinen wordt gebruik gemaakt van metingen in gelijkaardige 
projecten. Er wordt uitgegaan van een energetisch gemiddeld bronvermogen LwA= 80 
dB(A). Merk op dat de kortstondige piekgeluiden tijdens het tennissen wel hoger kunnen 
liggen. Hiervoor wordt uitgegaan van een bronvermogen van LwA= 93 dB(A). 
 
Voor de padelterreinen wordt gebruik gemaakt van metingen in gelijkaardige 
projecten. Er wordt uitgegaan van een energetisch gemiddeld bronvermogen LwA= 89 
dB(A). Merk op dat de kortstondige piekgeluiden tijdens padel wel hoger kunnen liggen. 
Hiervoor wordt uitgegaan van een bronvermogen van LwA= 102 dB(A). 
 
Voor de supporters wordt op basis van het eerder vermelde meetrapport uitgegaan van 
een geluidsbronvermogen van LwA=103 dB(A) voor 180 supporters. Dit 
geluidsbronvermogen wordt volgens de logaritmische rekenregels omgerekend voor het 
aantal toeschouwers in de geluidsmatrix. Dit komt overeen met een daling van 3 dB per 
halvering van het aantal toeschouwers. De nieuwe tribune ligt ook gemiddeld 2 m hoger 
dan de oude tribune. De supporters op deze tribunes werden ook op die hoogte in het 
model opgenomen. 
 
Voor de parking wordt gerekend met een standaard parkingbron uit het softwarepakket 
IMMI (zie paragraaf 4.1), gebaseerd op het onderzoek “Parking Area Noise” uitgevoerd 
door de Bayerisches Landesamt für Umwelt. Hierbij wordt het aantal parkeerplaatsen in 
rekening gebracht en het aantal bezoekers. 
 
Voor de bezoekers van het terras en de kantine wordt uitgegaan van een 
geluidsbronvermogen van LwA=75 dB(A) per bezoeker. Deze brongegevens zijn 
overgenomen uit de meetwaarden en bronberekeningen in het onderzoek “Sound power 
level of speaking people” van Marco Caniato, Federica Bettarello en Michele Taffarel, 
waar het bronvermogen van een restaurant of café werd bepaald. 
 
Voor het impulsachtige geluid van een bal die de reclameborden raakt hangt het 
geluidsniveau sterk af van de bevestigingsmanier van de borden en de locatie van de 
balinslag. Er wordt uitgegaan van een gemiddeld geluidsniveau van 85 dB(A) op 4 m 
afstand, wat overeenkomt met een geluidsbronvermogen van LwA=105 dB(A) wat werd 
bevestigd bij enkele indicatieve observaties van de gemeente Moerbeke. Hierbij werd 
verder vermeld dat de aluborden dan wel met voldoende vijzen zijn vastgemaakt en die 
moeten aangespannen zijn. Een worstcase situatie wordt op vraag van de opdrachtgever 
ingeschat als een geluidsbronvermogen van LwA=110 dB(A). Voor de oude situatie met 
houten borden wordt aangenomen dat dit geluid ongeveer 10 dB(A) lager is. 
  



 
 

Bureau De Fonseca bv 
Krogstraat 106, 1860 Meise 
Kalkhoevestraat 1, 8790 Waregem 
BTW BE 0860.365.254  
RPR Brussel 

11/19 
 

Ref : 
2021R289d 

info@defonseca.be
Tel: 02/267 05 38 
Tel: 056/960 160

www.defonseca.be
© Bureau De Fonseca 

 
 
 

4.3 Het 3D rekenmodel 

Onderstaande afbeelding geeft een bovenaanzicht op het model.  
 

 
 
De geluidsbronnen in het 3D model bestaan vooral uit vlakke bronnen en zijn zichtbaar 
als de rode vlakken op onderstaand 3D beeld van het model. De zwarte vlakken zijn de 
luifels van het gebouw. 
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5 Resultaten van het rekenmodel 

Dit hoofdstuk bevat de resultaten van het rekenmodel. De resultaten worden 
weergegeven met een tabel die de individuele bijdrage van de verschillende bronnen per 
immissiepunt weergeeft of de oude situatie vergelijkt met de nieuwe situatie voor een 
aantal scenario’s.  

5.1 HVAC + sport- en tennishal 

De technische HVAC-installaties zijn ingedeeld in de indelingslijst in Vlarem II en dienen 
dus getoetst te worden aan de grenswaarden voor het continue geluid. Ook de sporthal 
en tennishal met eventuele muziekactiviteiten binnen moet mee in deze beoordeling 
opgenomen worden. Onderstaande tabel toont het specifiek geluid ten gevolge van deze 
activiteiten in de nieuwe situatie. Het specifiek geluid wordt bovendien ook vergeleken 
met de grenswaarden overdag, ’s avonds en ’s nachts. Hierbij is een 
berekeningsresultaat dat te allen tijde voldoet aan de grenswaarde ingekleurd in het 
groen en een berekeningswaarde die de grenswaarde overschrijdt ingekleurd in het rood. 
Een berekeningsresultaat dat zich binnen de onzekerheidsmarge van ±3 dB rond de 
grenswaarde bevindt is ingekleurd in het oranje. In de beoordeling werd geen rekening 
gehouden met mogelijke tonaliteiten. 
 
HVAC HVAC Sport-

hal 
Tennis-

hal 
Som Beoordeling 

dag 
Beoordeling 

avond 
Beoordeling 

nacht 
P01A 4 26 22 27 -13 -8 -3 
P02A 5 26 22 28 -12 -7 -2 
P03A 5 28 22 29 -11 -6 -1 
P04A 3 26 20 27 -13 -8 -3 
P05A 7 26 21 27 -13 -8 -3 
P06A 10 26 25 28 -12 -7 -2 
P07A 15 28 29 32 -8 -3 2 
P08A 7 25 27 29 -11 -6 -1 
P09A 6 25 26 28 -12 -7 -2 
P01B 4 26 23 28 -12 -7 -2 
P02B 5 27 23 28 -12 -7 -2 
P03B 4 27 23 29 -11 -6 -1 
P04B 3 26 21 27 -13 -8 -3 
P05B 5 27 23 29 -11 -6 -1 
P06B 10 28 25 30 -10 -5 0 
P07B 15 29 30 33 -7 -2 3 
P08B 7 27 27 30 -10 -5 0 
P09B 5 26 25 29 -11 -6 -1 

 
Vaststellingen: 

• Het specifiek geluid van de ingedeelde activiteiten en HVAC respecteert op alle 
beoordelingspunten de grenswaarde tijdens de dag van 40 dB(A) en tijdens de 
avond van 35 dB(A). 

• Het specifiek geluid van de ingedeelde activiteiten en HVAC respecteert in vrijwel 
alle beoordelingspunten de grenswaarde voor de nacht van 30 dB(A). Enkel in P07 
ligt de berekende waarde iets hoger, maar binnen de onzekerheidsmarge op de 
berekeningsmethode. Dit is de woning ten zuidwesten van het centrale gebouw. 
De grootste bijdrage is hier afkomstig van de (muziek)activiteiten in de sport- en 
tennishal, wanneer wordt uitgegaan van een maximaal geluidsniveau van 85 
dB(A) binnen. 
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• Het specifiek geluid wanneer er enkel (muziek)activiteiten zijn in ofwel de sporthal 
ofwel de tennishal met een maximaal geluidsniveau van 85 dB(A) binnen 
respecteren de grenswaarde overdag, ’s avonds en ’s nachts. 

 
Dit leidt tot volgende scenario’s om steeds aan de Vlarem grenswaarde van de nacht te 
voldoen: 

• Er gaan na 22u enkel (muziek)activiteiten door in 1 van beide hallen. Het 
maximale geluidsniveau binnen bedraagt dan 85 dB(A). 

• Er gaan na 22u (muziek)activiteiten door in beide hallen. Het maximale 
geluidsniveau binnen bedraagt dan 80 dB(A). 

Zoals ook hoger vermeld blijkt uit eerdere metingen in andere sporthallen dat een 
geluidsniveau LAeq,30min van 80 dB(A) binnen slechts uitzonderlijk wordt bereikt en dit 
enkel in het geval van wedstrijden met supporters en muziek. In de overige gevallen ligt 
het geluidsniveau in een sporthal doorgaans lager. 

5.2 Scenario 1: Weekavond tijdens de voetbal 

Scenario 1 duidt op de situatie op een normale weekavond wanneer de spelers op het 
veld staan. Dit is het scenario dat het meeste zal voorkomen. Onderstaande tabel toont 
een overzicht van de bronnen bij dit scenario waarmee rekening werd gehouden. 
 

Scenario 1 

  Oud Nieuw 

Gebouw       

  ventilatie geen ja 

Buitentribune 0 10 

Terras 15 15 

Sportterreinen       

Voetbal Spelers 80 80 

toeschouwers rond veld 16 8 

Mensen aan de kantine 0 0 

Tennis # bezet 1 2 

Padel # bezet 0 3 

Parking       

locatie 1 Aan Rode kruis 20 40 

locatie 2 Oost-zuid locatie  20   

Reclameborden aparte rubriek geen Noord Alu 

 
Onderstaande tabel toont het berekende specifiek geluid van de geluidsbronnen 
aanwezig op een weekavond zoals aangegeven in de matrix in de oude en de nieuwe 
situatie en vergelijkt beide situaties. 
  

Oude situatie Nieuwe situatie Verschil 

P01A 61 50 -11 

P02A 62 51 -11 

P03A 63 54 -9 

P04A 64 61 -3 

P05A 63 59 -4 

P06A 55 52 -3 

P07A 49 52 4 

P08A 58 51 -6 

P09A 60 48 -12 

P01B 60 50 -10 
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P02B 62 52 -10 

P03B 63 55 -8 

P04B 64 61 -3 

P05B 63 60 -3 

P06B 54 51 -3 

P07B 48 52 4 

P08B 57 51 -6 

P09B 59 49 -10 

 
Vaststellingen: 

• Er zijn zeer sterke geluidsreducties van 9-12 dB op te merken tijdens de 
weekdagen bij de noordelijke beoordelingspunten (P01-P03 en P09).  

• Aan de woning ten zuidwesten (P07) wordt er een relatieve stijging van 4 dB 
berekend. Deze stijging in berekende waarde komt door het verdwijnen van het 
gebouw ten zuiden van de site en het toevoegen van de nieuwe padelterreinen. 
Merk wel op dat het berekende specifiek geluid aan deze woning voor de oude 
situatie veel lager was dan in de overige punten, wat de afschermende werking 
van het verdwenen gebouw illustreert. In de nieuwe situatie is het berekende 
specifiek geluid gelijkaardig aan dat in de overige beoordelingspunten.  

• Bij de andere woningen (P04-P06 en P08) zijn er ook reducties van 3 à 6 dB.  
 

5.3 Scenario 2: Zaterdag jeugd  

Scenario 2 duidt op de situatie op zaterdag bij trainingen van de jeugd. Dit is het 
scenario dat het tweede meeste zal voorkomen. Er werd aangenomen dat de helft van de 
ouders zich in de oude situatie aan de kantine bevindt. Onderstaande tabel toont een 
overzicht van de bronnen bij dit scenario waarmee rekening werd gehouden. 
 

Scenario 2 

  Oud Nieuw 

Gebouw       

  ventilatie geen ja 

Buitentribune 0 50 

Terras 10 15 

Sportterreinen       

Voetbal Spelers 70 70 

toeschouwers rond veld 50 50 

Mensen aan kantine 50 / 

Tennis # bezet 1 2 

Padel # bezet 0 3 

Parking       

locatie 1 Aan Rode kruis 40 80 

locatie 2 Oost-zuid locatie  40   

Reclameborden aparte rubriek geen Noord Alu 

 
Onderstaande tabel toont het berekende specifiek geluid van de geluidsbronnen 
aanwezig op zaterdag bij het spelen van de jeugd zoals aangegeven in de matrix in de 
oude en de nieuwe situatie en vergelijkt beide situaties. 
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Oude situatie Nieuwe situatie Verschil 

P01A 60 50 -10 
P02A 61 51 -10 
P03A 62 55 -7 
P04A 63 61 -2 
P05A 62 60 -2 
P06A 54 52 -2 
P07A 51 52 2 
P08A 57 52 -5 
P09A 59 48 -11 
P01B 59 51 -9 
P02B 61 52 -9 
P03B 61 56 -5 
P04B 63 61 -2 
P05B 62 60 -2 
P06B 53 51 -2 
P07B 50 52 1 
P08B 56 52 -4 
P09B 59 50 -9 

 
Vaststellingen: 

• Er zijn sterke geluidsreducties van 5-11 dB op te merken in de noordelijke 
beoordelingspunten, stijgingen van 2 dB bij P07 en reducties van 2-4 dB bij de 
overige woningen. Bij de lichte berekende toename in P07 kunnen dezelfde 
kanttekeningen worden geplaatst als in scenario 1. 

5.4 Scenario 3: 1e Ploeg tijdens de wedstrijd 

Scenario 3 duidt op de situatie wanneer de eerste ploeg een wedstrijd speelt. 
Onderstaande tabel toont een overzicht van de bronnen bij dit scenario waarmee 
rekening werd gehouden. 
 

Scenario 3 

  Oud Nieuw 

Gebouw       

  ventilatie geen ja 

Buitentribune 50 90 

Terras 40 30 

Sportterreinen       

Voetbal Spelers 22 22 

toeschouwers rond veld 60 20 

Mensen aan kantine 0 / 

Tennis # bezet 1 2 

Padel # bezet 0 3 

Parking       

locatie 1 Aan Rode kruis 45 90 

locatie 2 Oost-zuid locatie  45   

Reclameborden aparte rubriek Hout Noord Alu 

 
Onderstaande tabel toont het berekende specifiek geluid van de geluidsbronnen 
aanwezig wanneer de 1e ploeg speelt zoals aangegeven in de matrix in de oude en de 
nieuwe situatie en vergelijkt beide situaties. 



 
 

Bureau De Fonseca bv 
Krogstraat 106, 1860 Meise 
Kalkhoevestraat 1, 8790 Waregem 
BTW BE 0860.365.254  
RPR Brussel 

16/19 
 

Ref : 
2021R289d 

info@defonseca.be
Tel: 02/267 05 38 
Tel: 056/960 160

www.defonseca.be
© Bureau De Fonseca 

 
 
 

  

Oude situatie Nieuwe situatie Verschil 

P01A 55 47 -9 

P02A 55 47 -9 

P03A 54 47 -7 

P04A 53 50 -3 

P05A 54 50 -4 

P06A 52 45 -7 

P07A 52 51 0 

P08A 55 52 -3 

P09A 56 47 -10 

P01B 54 48 -6 

P02B 54 48 -6 

P03B 53 49 -4 

P04B 52 50 -2 

P05B 53 50 -3 

P06B 51 46 -5 

P07B 51 51 -1 

P08B 54 51 -3 

P09B 55 48 -7 

 
Vaststellingen: 

• Er zijn geluidsreducties in ieder beoordelingspunt met de sterkste reducties aan 
de noordelijke woningen van 8-10 dB.  

• Ook in de andere punten zal het geluidsniveau dalen in de nieuwe situatie ten 
opzichte van de oude situatie, met 0-5 dB afhankelijk van het beoordelingspunt. 
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5.5 Scenario 4: Worst case 

Scenario 4 duidt op de worst case situatie. Dit scenario komt het minste voor. 
Onderstaande tabel toont een overzicht van de bronnen bij dit scenario waarmee 
rekening werd gehouden. 
 

Scenario 4 

  Oud Nieuw 

Gebouw       

  ventilatie geen ja 

Buitentribune 60 180 

Terras 160 60 

Sportterreinen       

Voetbal Spelers 98 76 

toeschouwers rond veld 120 100 

Mensen aan kantine 100 / 

Tennis # bezet 3 4 

Padel # bezet 0 4 

Parking       

locatie 1 Aan Rode kruis 50 100 

locatie 2 Oost-zuid locatie  50   

Reclameborden aparte rubriek Hout Noord Alu 

 
Onderstaande tabel toont het berekende specifiek geluid van de geluidsbronnen 
aanwezig in het worst-case scenario wanneer alles wordt bespeeld zoals aangegeven in 
de matrix in de oude en de nieuwe situatie en vergelijkt beide situaties. 
  

Oude situatie Nieuwe situatie Verschil 

P01A 61 51 -10 
P02A 62 52 -10 
P03A 62 55 -7 
P04A 64 61 -2 
P05A 63 60 -3 
P06A 56 52 -4 
P07A 55 54 -1 
P08A 59 54 -5 
P09A 61 50 -11 
P01B 60 52 -9 
P02B 62 53 -8 
P03B 62 57 -5 
P04B 63 61 -2 
P05B 62 60 -2 
P06B 56 52 -4 
P07B 55 53 -1 
P08B 58 54 -4 
P09B 60 51 -9 

 
Vaststellingen: 

• De berekeningen tonen dat er reducties van 0-11 dB zijn in de nieuwe situatie ten 
opzichte van de oude situatie. 

• De sterkste reducties vinden plaats ten noorden van de site bij P01-P03 en P09. 
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• De meest kritische punten bevinden zich ten zuidwesten van de site. Hier worden 
echter ook (beperkte) reducties berekend. 

5.6 Impact bal op reclameborden 

Onderstaande tabel toont het berekende specifiek impulsachtig geluid afkomstig van het 
botsen van de bal op de reclameborden. Deze berekeningen worden niet gecumuleerd 
met de overige berekeningen omwille van de verschillende aard van het impactgeluid. 
Deze tabel vergelijkt de oude situatie voor scenario 3 en 4 waarbij houten borden 
aanwezig zijn langs de 4 zijden van het terrein en de nieuwe situatie waarbij alu-borden 
aanwezig zijn op het kunstgrasterrein aan de noordzijde. In scenario 1 en 2, dewelke het 
meest voorkomen, zullen er in de oude situatie geen impulsgeluiden zijn afkomstig van 
de bal op reclameborden en zal het bijkomend impulsachtig geluid in de nieuwe situatie 
resulteren in een toename ten opzichte van de oude situatie. Opmerking: er wordt 
gebruik gemaakt van indicatieve observaties en schattingen voor de bronvermogens. Ook 
de vergelijking met Vlarem is louter indicatief en niet maatgevend. 
  

Oude situatie 
(scenario 3 en 4) 

Nieuwe 
situatie 

Verschil 

P01A 49 52 3 
P02A 48 52 4 
P03A 44 44 0 
P04A 43 52 9 
P05A 44 52 8 
P06A 44 43 -1 
P07A 51 52 1 
P08A 52 50 -2 
P09A 52 52 0 
P01B 49 53 4 
P02B 48 53 4 
P03B 46 45 0 
P04B 44 53 9 
P05B 44 52 8 
P06B 44 47 2 
P07B 51 52 1 
P08B 53 50 -2 
P09B 53 54 1 

 
Vaststellingen: 

• Het verschil in afstand en geluidsbronvermogen van de verschillende borden zorgt 
voor een stijging van het geluid in de meeste situaties. Het effect van het 
geluidsscherm is duidelijk merkbaar door het verschil bij P01-P03 en P04-P05. In 
de punten die achter het geluidsscherm zijn gelegen is de geluidstoename een 
stuk kleiner. 

• Het specifiek geluid van het botsen van de bal op de borden respecteert steeds de 
indicatieve grenswaarden overdag van respectievelijk 60 dB(A). 

• Het specifiek geluid van het botsen van de bal op de borden overschrijdt de 
indicatieve grenswaarden ’s avonds en ’s nachts van 50 en 45 dB(A) met 
maximaal respectievelijk 4 en 9 dB. 
 

De indicatieve vergelijking en waardes geven aan dat het impactgeluid van de bal op de 
reclameborden als hinderlijk beschouwd zou kunnen worden. Het is aangewezen om een 
stiller alternatief te zoeken voor de aluborden. 
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6 Conclusie 

Een nieuw sportcentrum te Moerbeke vervangt het oude sportcentrum op dezelfde 
locatie. Deze geluidstudie evalueerde daarom de geluidsimpact op de omgeving. De 
impact van de installaties zoals HVAC en de sporthal die ingedeeld zijn volgens de 
indelingslijst in Vlarem werd daarbij getoetst aan de wettelijke grenswaarden. Voor de 
overige activiteiten zoals het voetballen, tennissen of de padel gebeurde een vergelijking 
tussen de situatie voor en na de vernieuwing van het sportcentrum. 
 
De berekeningen tonen aan dat in de geplande situatie de HVAC en ingedeelde 
activiteiten in de sporthallen voldoen aan de Vlarem-grenswaarden voor continu geluid 
overdag en ‘s avonds. Om ook tijdens de nacht steeds te kunnen voldoen aan de 
grenswaarden dient het geluidsniveau in de tennis- en sporthal te worden beperkt zoals 
vermeld in paragraaf 5.1. De HVAC vormt tijdens geen enkele van de 3 dagdelen een 
relevante bijdrage aan het specifiek geluid. 
 
Een vergelijking tussen de situatie voor en na toont dat het geluidsniveau in de nieuwe 
situatie afneemt in bijna elk scenario en bijna alle beoordelingspunten. De grootste 
afnames worden berekend bij de noordelijke en noordwestelijke woningen (8-12 dB) die 
zich achter de voorziene geluidsbermen en -schermen bevinden. 
 
Het specifiek geluid afkomstig van het botsen van de bal op de reclameborden zal 
wellicht toenemen in de nieuwe situatie. Dit geluid ligt wellicht lager dan de grenswaarde 
voor impulsachtig geluid overdag. Deze vergelijking is louter indicatief. De indicatieve 
vergelijking en berekende waardes geven aan dat het impactgeluid van de bal op de 
reclameborden vooral tijdens de avond en nacht als hinderlijk beschouwd zou kunnen 
worden. 


