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IV. Perspectieven



 Toenemende motorisering

 Stijgende demografie

 Verdichting van het stedelijk weefsel

► Verstedelijkte onbebouwde terreinen

► Woningen in de binnenkant van huizengroepen

► Maat van de woningen wordt kleiner en opsplitsing van de 

eengezinswoningen

› meer woningen in dezelfde ruimte

› meer personen in eenzelfde woning

› en minder woningen die over een tuin beschikken

 Stijgende vraag naar vrijetijdsbestedingen

 Vermindert de mogelijkheden om zich thuis te herbronnen.

I. Brusselse context



I. Brusselse context

Wat de Brusselaars van hun gewest vinden

 « 4 Brusselaars op 10 vinden dat hun woning slecht tegen lawaai

geïsoleerd is en zeggen thuis lawaaihinder te ondervinden »

 « Te weinig Brusselaars die aan zorgwekkende geluidsniveaus

blootgesteld zijn, beschikken over 'uitwijklokalen' met een aangenamere

geluidsomgeving »

 « 87% van de ondervraagden die hinder ondervinden van lawaai in hun

woning zien zich genoodzaakt om hun ramen te sluiten »

 « Het geluid is ‘een voortdurend toenemend ongemak’ (2/3) en zou 41%

van de Brusselaars ertoe kunnen aanzetten om te verhuizen »

 « 74% van de Brusselaars staat positief tegenover een investering in de

geluidsisolatie van hun woning »



II. STAND VAN ZAKEN

Welke strategie? Een verscheidenheid aan middelen!

 Regelgeving en normen 

 Aanbevelingen en goede praktijken 

 Toezicht en controle 

 Communicatie 

 Gegevens 

 Financiële instrumenten 

 Investeringswerkzaamheden 



II. STAND VAN ZAKEN

Wetgeving

• Belangrijk Brussels wetgevend arsenaal...

• Maar niets voor het gebouwenpark!!!!

Ordonnantie betreffende de strijd tegen geluidshinder in een 
stedelijke omgeving (17/07/1997) 

Strijd tegen de geluidshinder van het luchtverkeer (27/05/1999)

Strijd tegen het buurtlawaai (21/11/2002)

Strijd tegen geluids- en trillingenhinder voortgebracht door ingedeelde inrichtingen
(21/12/2002)

Controlemethode en omstandigheden voor geluidsmetingen (21/12/2002)

Verspreiden van versterkt geluid in voor publiek toegankelijke inrichtingen 
(26/01/2017)



II. STAND VAN ZAKEN

Normen

• In België bestaan er normen voor het akoestisch comfort van gebouwen

Regels van het goed vakmanschap, niet verplicht, maar afdwingbaar in gerechtelijke 

procedures 

• Aanvakelijk

Woongebouwen     Schoolgebouwen Kantoorgebouwen, ziekenhuizen, hotels, enz. 

NBN S 01-400 (1977)  
&  

NBN S 01-401 (1987)

NBN S 01-400-2 (2012)

NBN S 01-400-1 (2008)



II. STAND VAN ZAKEN

Premies

Regionale premies voor woningrenovatie - akoestieke aspecten

• Akoestische beglazing en vervanging van raamkozijnen (150 € à 300 €/m²)

• Vervanging van buitendeuren (200 €/m²)

• Ventilatie van ramen en deuren (+ 50 €/m²)

• Muren of vloeren die twee woningen van elkaar scheiden (20 à 25 €/m²)

• Rolluikdozen

• Brievenbussen (2300 €/woning)

• Ventilatie van ruimten met geluidsisolatie

https://wijken.brussels/4/

https://wijken.brussels/4/


III. TOOLS EN ONDERSTEUNING

Gids Duurzame Gebouwen

Thema ‘Welzijn, comfort en gezondheid’:

 Dossier | Het akoestisch comfort verzekeren
 Voorziening | Technische installaties
 Voorziening | Akoestiek van een massieve enkele wand
 Voorziening | Akoestiek van een lichte gipskartonwand
 Voorziening |Akoestiek van een massieve dragende vloerplaat
 Voorziening | Contactgeluidsisolerende materialen en systemen
 ….

Thema ‘Fysieke omgeving’:

 Dossier | De bijdrage van het gebouw aan de geluidshinder in de wijk 
beperken

Thema ‘Energie’: 

 Dossier | Een energie-efficiënt ventilatiesysteem ontwerpen
 Voorziening | Akoestiek van het ventilatiesysteem

Gids Duurzame Gebouwen

https://www.gidsduurzamegebouwen.brussels/nl/het-akoestisch-comfort-verzekeren.html?IDC=117&IDD=6179
https://www.gidsduurzamegebouwen.brussels/nl/technische-installaties.html?IDC=10669
https://www.gidsduurzamegebouwen.brussels/nl/akoestiek-van-een-massieve-enkele-wand.html?IDC=10159
https://www.gidsduurzamegebouwen.brussels/nl/akoestiek-van-een-lichte-gipskartonwand.html?IDC=10161
https://www.gidsduurzamegebouwen.brussels/nl/akoestiek-van-een-massieve-dragende-vloerplaat.html?IDC=10165
https://www.gidsduurzamegebouwen.brussels/nl/contactgeluidisolerende-materialen-en-systemen.html?IDC=10168
https://www.gidsduurzamegebouwen.brussels/nl/de-bijdrage-van-het-gebouw-aan-de-geluidshinder-in-de-wijk-beperken.html?IDC=25&IDD=5648
https://www.gidsduurzamegebouwen.brussels/nl/een-energie-efficient-ventilatiesysteem-ontwerpen.html?IDC=22&IDD=5340
https://www.gidsduurzamegebouwen.brussels/nl/akoestiek-van-het-ventilatiesysteem.html?IDC=10668
https://www.gidsduurzamegebouwen.brussels/nl/het-akoestisch-comfort-verzekeren.html?IDC=117&IDD=6179
https://www.gidsduurzamegebouwen.brussels/nl/het-akoestisch-comfort-verzekeren.html?IDC=117&IDD=6179
https://www.gidsduurzamegebouwen.brussels/nl/de-bijdrage-van-het-gebouw-aan-de-geluidshinder-in-de-wijk-beperken.html?IDC=25&IDD=5648
https://www.gidsduurzamegebouwen.brussels/nl/de-bijdrage-van-het-gebouw-aan-de-geluidshinder-in-de-wijk-beperken.html?IDC=25&IDD=5648


III. TOOLS EN ONDERSTEUNING

https://www.gidsduurzamegebouwen.brussels

Technische inhoud…

… geïllustreerd en in video !

Gids Duurzame Gebouwen

https://www.gidsduurzamegebouwen.brussels/


III. TOOLS EN ONDERSTEUNING

Technische inhoud…

… geïllustreerd en in video !

Gids Duurzame Gebouwen

https://www.gidsduurzamegebouwen.brussels

https://www.gidsduurzamegebouwen.brussels/


III. TOOLS EN ONDERSTEUNING

Opleidingen Duurzame Gebouwen:

« Akoestiek - Ontwerp en realisatie »

DOELPUBLIEK:

Architecten, studiebureaus, ingenieurs,

professionele bouwheren, promotoren,

beheerders van gebouwen, syndici,

aannemers, ...

DUUR: 2 dagen

PRIJS: 100€

LOCATIE:

Leefmilieu Brussel, Thurn & Taxis-site



III. TOOLS EN ONDERSTEUNING

Facilitator Duurzame Gebouwen

De dienst behandelt 9 thema’s van duurzaam bouwen, waaronder akoestiek 

 Technische aanbevelingen

 Informatie over de financiële 

steunmaatregelen

 Uitleg over de normen en 

reglementeringen;

 Kritisch lezen van bestekken; een 

vergelijking van prijsoffertes

 Aanbevelingen over de invoering van 

hernieuwbare energiebronnen in het 

gebouw

 Aanbevelingen over de invoering van 

concepten van circulaire economie

in het gebouw

Bel naar 0800 85 775
facilitator@leefmilieu.brussels 

www.leefmilieu.brussels/facilitator 



III. TOOLS EN ONDERSTEUNING

Technologische follow-up - De technische groep inzake akoestiek

Voor rustigere Brusselse woningen...
Doel : Het delen van materiaal, methoden, ervaring en kennis op het gebied 
van de akoestiek van gebouwen. 

Verwezenlijkingen : maquettes, opleidingen, brochures, projecten ter 
ondersteuning van bouwplaatsen



III. TOOLS EN ONDERSTEUNING

Akoestiek infopunt (voor particulieren) :

https://homegrade.brussels/

• Homegrade: advies- en 
begeleidingscentrum voor 
huisvesting in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest

• Het richt zich tot alle gezinnen, 
huurders en eigenaars die de 
kwaliteit van hun woning wensen te 
verbeteren.

• Al zijn diensten zijn volledig gratis en 
niet-commercieel en worden 
ondersteund door Leefmilieu Brussel.

https://homegrade.brussels/
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Voor elke soort ingreep geeft de Code :

• de lijst van de uit te voeren 

werkzaamheden – dit wil zeggen : 

welke posten moeten op het bestek 

vermeld worden ?

• de eisen voor deze werken - dit wil 

zeggen : waarmee en hoe ?

• de na te leven minimumcriteria opdat 

deze werken recht zouden geven op de 

renovatiepremie : welke diktes, 

hoeveel lagen, welke akoestische 

index… ?

• aanvullende adviezen voor de 

bouwheer.

Premie voor de renovatie: 

https://wijken.brussels/4/

III. Tools en ondersteuning

Code van goede geluidspraktijken 
Referentiekader  voor de premie voor de renovatie van het woonmilieu

https://wijken.brussels/4/


III. TOOLS EN ONDERSTEUNING

De gids Geluid en HVAC
Vademecum voor geluidsoverlast 

in de scholen



IV. PERSPECTIEVEN

• Wetgeving

Update van de geluidsordonnantie

Reorganisatie en samenvoeging van de besluiten BL en II tot een enkel besluit over 
“Geluids- en trillingenhinder die in de buurt worden waargenomen" 

Reorganisatie van het besluit Controlemethode en omstandigheden voor geluidsmetingen 
en invoering van een nieuw trillingenbesluit

Redactie van twee onafhankelijke besluiten met betrekking tot : bouwplaatsen en 
geluidstoestellen van prioritaire voertuigen

Technisch besluit betreffende statische transformatoren

• Normen
Woongebouwen: Afronding van de NBN S 01-400-1 (2019 voor openbaar 

onderzoek)

Kantoorgebouwen, ziekenhuizen, hotels, enz.: NBN S 01-400-3 (2022 ? 2023 ?)  

• Premies
Gewestelijke premie voor woningrenovatie wordt herzien

Aan te passen bedragen of werkzaamheden



OM TE ONTHOUDEN VAN DE PRESENTATIE

• De configuratie en de kenmerken van het Brussels

Hoofdstedelijk Gewest maken het van cruciaal belang om

rekening te houden met het akoestisch comfort!

• Akoestische wetgeving, normen en premies evolueren om

rekening te houden met de realiteit van vandaag

• LB ontwikkelt instrumenten voor bewustmaking,

ondersteuning, enz.
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Dank u voor uw aandacht. 

Vragen?

Leefmilieu Brussel

Afd. Vergunningen en partnerschappen

Departement Geluid

geluid.vergunningen@leefmilieu.brussels


