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1 OMSCHRIJVING VAN DE OPDRACHT

Op vraag van mevr. Mie Stockman van IMELDAZIEKENHUIS werden geluidsmetingen uitgevoerd met
betrekking tot de activiteiten van het containerpark - afval ledigen in perscontainers en laad- en losactiviteiten -
van het ziekenhuis gelegen Imeldalaan 9 te 2820 Bonheiden. Daarnaast werd een geluidsmeting uitgevoerd
van de stookplaats van het ziekenhuis.

Ter bepaling van de geluidsimpact van de activiteiten van het containerpark en de stookplaats werden er
bemande geluidsmetingen uitgevoerd op 2 meetpunten: ter hoogte van één van de meest nabijgelegen
woningen Lange Veldstraat 11 en op korte afstand van het containerpark, in de richting van de Lange Veldstraat.
Tijdens de metingen werden verschillende activiteiten gesimuleerd en werden bepaalde bronnen aan- en
uitgeschakeld.

Op basis van deze meetresultaten werd de specifieke geluidsbijdrage van de activiteiten van het bedrijf ter
hoogte van de nabijgelegen woning bepaald en vergeleken met de geldende voorwaarden volgens Vlarem II.

2 MEETINSTRUMENTEN

Voor het uitvoeren van de geluidsdrukmetingen werd volgende meetapparatuur gebruikt.

Meetpunt Beschrijving Type Serie N° Vincotte
N°

Meetpunt 1 Hand-held Analyser 2250 2567875 2250/1

Op korte afstand van het
containerpark Microphone 1/2" prepolarised 4189 2573591

Meetpunt 2
Woning Lange Veldstraat 11

Hand-held Analyser 2250 2567874 2250/2

Microphone 1/2" prepolarised 4189 2573590

Sound level calibrator Brüel & Kjaer 4231 3012174 4231/9

De meetapparatuur werd geijkt met bovenstaande ijkbron.
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3 MEETVOORWAARDEN

3.1 Keuze van de meetpunten
Het meetpunt 2, aan de woning in de Lange Veldstraat 11, werd gekozen rekening houdend met de technische
bepalingen van Vlarem II en stemt overeen met één van de meest nabijgelegen woningen t.o.v. het
containerpark en stookplaats van het ziekenhuis. Aan deze woning werd eerder geluidshinder ervaren. Er werd
gemeten op ongeveer 4m afstand van de voorgevel van de woning en op een hoogte van 4m.

Aanvullend werden geluidsmetingen uitgevoerd op meetpunt 1, gelegen op korte afstand van het containerpark,
om in geval van een te hoog omgevingsgeluid of een lage geluidsimpact van de activiteiten ter hoogte van de
woning Lange Veldstraat 11 (meetpunt 2) de geluidsbronnen van het ziekenhuis eenduidig te kunnen
identificeren. De meetresultaten van meetpunt 1 worden verder niet beschouwd in dit verslag, daar deze geen
rekening houden met de bestaande afscherming ter hoogte van de zuid- en noordoostelijke zijde van het
containerpark.

De exacte ligging van de meetpunten wordt weergegeven op onderstaande luchtfoto.

Figuur 1: Ligging Meetpunten -- Bron Google Earth

Figuur 2: Meetpunt 1 Figuur 3: Meetpunt 2

Meetpunt 1: op korte afstand van het containerpark

Meetpunt 2: voortuin woning Lange Veldstraat 11

Imelda Ziekenhuis

N
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3.2 Meetperiode
De geluidsmetingen werden uitgevoerd van woensdag 27 april 2022 van 7h tot 10h.

3.3 Meteorologische omstandigheden
De meteogegevens, dus windsnelheid en richting, werden opgevraagd bij het KMI (weerstation Sint-Katelijne-
Waver). Er was weinig wind (0-1m/s) en deze kwam voornamelijk uit noordelijke richting.

3.4 Instellingen van de Sonometer
De statistische analysatoren werden geprogrammeerd voor het berekenen van de volgende statistische
parameters: LAeq, LA50 en LA95. Om u toe te laten de resultaten juist te interpreteren geven we eerst een korte
verklaring van de berekende statistische parameters.

LAN : stelt het geluidsdrukniveau in dB(A) voor dat gedurende N % van de meettijd werd overschreden

Voor de berekende parameters geeft dit:
 LAeq is het equivalent geluidsdrukniveau, t.t.z. het energetisch gemiddelde niveau.

Het is het constante A-gewogen geluidsdrukniveau dat gedurende het tijdsinterval T dezelfde
geluidsenergie zou veroorzaken als het werkelijk gemeten A-gewogen geluidsdrukniveau
gedurende hetzelfde tijdsinterval T.

 LA1 is representatief voor de piekwaarden van het geluid

 LA10 is een gemiddelde waarde van de geluidspieken

 LA50 is het geluidsdrukniveau overschreden gedurende 50% van de meettijd – geeft een gemiddelde
waarde

 LA90 is het geluidsdrukniveau dat gedurende 90% van de meettijd werd overschreden – is
representatief voor het gemiddelde achtergrondgeluidsniveau.

 LA95 is het geluidsdrukniveau overschreden gedurende 95 % van de meettijd - is representatief voor
het Oorspronkelijk Omgevingsgeluid volgens ISO. De richtwaarden van het VLAREM II werden
eveneens geformuleerd in functie van deze parameter. De richtwaarde is de waarde in dB(A)
die geldt als milieukwaliteitsnorm voor het LA95,1h van het omgevingsgeluid in open lucht.

Alle geluidsdrukniveaus zijn uitgedrukt in dB(A) re. 20µPa met de snelle dynamische karakteristiek ("fast").
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4 BESCHRIJVING VAN DE RELEVANTE GELUIDSBRONNEN VAN HET BEDRIJF

Er werden verschillende activiteiten gesimuleerd tijdens de metingen om zo per activiteit het specifieke geluid
ter hoogte van de woning Lange Veldstraat 11 te kunnen bepalen:
 Er werden handelingen met de perscontainers uitgevoerd. Hierbij wordt het afval met rolcontainers via een

open dienstingang manueel naar de perscontainer gebracht. De rolcontainers worden via een liftsysteem in
de grote perscontainers leeg gekipt, waarna de perscontainer het afval samendrukt. Tijdens de werking van
het liftsysteem hoort men een waarschuwingssignaal. Het ziekenhuis beschikt over 3 soortgelijke
perscontainers (zie figuren 4 en 5).

 Er werden geluidsmetingen uitgevoerd tijdens de laad- en losactiviteiten van een vrachtwagen met behulp
van een transpallet. Deze activiteiten vonden plaats aan de noordzijde van het containerpark (zie figuur 6).

 De poort van een 2de dienstingang werd geopend en gesloten (zie figuur 7). Deze poort bevindt zich net ten
noorden van het containerpark.

 De stookinstallatie - die bestaat uit 3 stookketels en 1 WKK - werd maximaal doch representatief in dienst
genomen. De stookinstallatie staat binnen in een gebouw dat beschikt over verschillende schouwen zoals
weergegeven op figuur 8.

Figuur 4: Traject rolcontainers van dienstingang naar
containerpark

Figuur 5: Rolcontainer die in perscontainer wordt
leeg gekipt

Figuur 6: laden en lossen vrachtwagen Figuur 7: poort 2de dienstingang
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Figuur 8: stookplaats

De overige installaties van het ziekenhuis (ventilatie, koelinstallaties, …) waren volgens de verkregen informatie
van het ziekenhuis gedurende de metingen representatief in werking.

5 EVALUATIECRITERIA

Teneinde de geluidsimpact van het bedrijf te evalueren, refereren we naar titel II van het VLAREM II (Besluit
van de Vlaamse Regering van juni 1995 - N° 95 - 2096 en verschenen in het Belgisch Staatsblad van
31/07/1995). Via een wijzigingsbesluit van de Vlaamse Regering is dit besluit reeds verscheidene keren
gewijzigd, waarvan steeds publicatie werd gemaakt in het Belgisch Staatsblad.

De situatie volgens het gewestplan is weergegeven op figuur 9.

Figuur 9: Ligging volgens het gewestplan -- Bron Geopunt.be/Vlaanderen

Op datum van 22 februari 2017 werd bij besluit van de gemeenteraad het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan
(gRUP) ‘Imelda’ goedgekeurd, waarbij het containerpark en de stookplaats van het ziekenhuis komt te liggen in
een zone voor gemeeschapsvoorzieningen. Een weergave van de gebiedsbestemmingen volgens het gRUP
wordt weergegeven op figuur 10 op de volgende pagina.

Meetpunt 2: voortuin woning Lange Veldstraat 11

Imelda Ziekenhuis
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Figuur 10: Ligging volgens het gRUP ‘Imelda’ -- Bron https://www.bonheiden.be/rup-4-imelda

De woning Lange Veldstraat 11 is derhalve gelegen in een gebied op minder dan 500m van een gebied voor
gemeenschapsvoorziening. Volgens de bekomen inlichtingen zijn het containerpark en de stookinstallatie van
het Imeldaziekenhuis te beschouwen als een “nieuwe” inrichting klasse 2. De volgende richtwaarden (RW) voor
het specifiek geluid zoals omschreven in bijlage 4.5.4 van Vlarem II zijn van toepassing:
 Dagperiode: 50 dB(A) (van 07u00 tot 19u00)
 Avondperiode: 45 dB(A) (van 19u00 tot 22u00)
 Nachtperiode: 45 dB(A) (van 22u00 tot 07u00)
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De voorwaarden voor het specifiek geluid (Lsp) van nieuwe inrichtingen zijn enerzijds afhankelijk van de
richtwaarde (RW) en anderzijds van het oorspronkelijk omgevingsgeluid (OOG). Ze zijn als volgt samen te
vatten:
 Indien het oorspronkelijk omgevingsgeluid (OOG) lager is dan de richtwaarde dient het specifiek geluid

lager te zijn dan de richtwaarde verminderd met 5 dB(A).
 Indien het oorspronkelijk omgevingsgeluid (OOG) hoger is dan de richtwaarde (RW) dient het specifiek

geluid van de nieuwe inrichting (Lsp) aan de meest strenge van de volgende twee voorwaarden te voldoen:

Lsp  = Het oorspronkelijk omgevingsgeluid (OOG) - 5 dB(A)
en

Lsp  = Richtwaarde (RW)

Aangezien gedurende de metingen niet alle bronnen van het bedrijf werden uitgeschakeld (ventilatie,
koelinstallaties bleven ingeschakeld), kon het exacte oorspronkelijk omgevingsgeluid ter hoogte van het
meetpunt niet bepaald worden. In wat volgt spreken we dan ook over het residueel geluid (het geluid dat overblijft
nadat één of meerdere bronnen van een inrichting zijn uitgeschakeld). Aangezien het residueel geluid (bij
benadering 37 dB(A) – zie paragraaf 6) lager ligt dan de richtwaarden, geldt dit eveneens voor het oorspronkelijk
omgevingsgeluid en dient het specifiek geluid van het bedrijf lager te liggen dan de RW – 5, met andere woorden
zijn volgende limietwaarden van toepassing:
 Dagperiode: 45 dB(A) (van 07h00 tot 19h00)
 Avondperiode: 40 dB(A) (van 19h00 tot 22h00)
 Nachtperiode: 40 dB(A) (van 22h00 tot 07h00)

Bovendien zijn er voor incidentele geluiden bijkomende limietwaarden van toepassing. Onder incidenteel
geluid verstaat men het geluid waarvan het niveau weinig frequent verhoogt ingevolge gebeurtenissen die langer
dan 2 seconden duren en in het totaal niet langer zijn dan 10 % van de duur van de desbetreffende
beoordelingsperiode.

De voorwaarden voor incidentele geluiden welke betrekking hebben op de parameter maximaal LAeq,1s-
niveau, worden als volgt bepaald:
 Dagperiode: 45 (RW-5) + 15 = 60 dB(A)
 Avondperiode: 40 (RW-5) + 10 = 50 dB(A)
 Nachtperiode: 40 (RW-5) + 10 = 50 dB(A)

Volgens de bekomen inlichtingen beperken de activiteiten van het containerpark zich tot de dagperiode (van
07h00 tot 19h00). Ook de laad- en losactiviteiten worden in regel uitgevoerd tijdens de dagperiode al zijn er
enkele uitzonderingen met name levering “Hospital Logistics” tijdens de late namiddag – vroege avondperiode
(tot maximaal +/- 21h) en levering “linnen” tijdens de nachtperiode (tussen 23h en 1h). De stookplaats kan
werkzaam zijn gedurende een volledig etmaal.
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6 RESULTATEN VAN DE GELUIDSMETINGEN

6.1 Statistische analyse van het omgevingsgeluid tijdens de activiteiten
Ter bepaling van het specifiek geluid van de activiteiten (zie paragraaf 4) werden op 27 april 2022
geluidsmetingen uitgevoerd ter hoogte van één van de meest nabijgelegen woningen Lange Veldstraat 11.
Hierbij werden zowel metingen uitgevoerd tijdens representatieve activiteiten in en rond het containerpark en
de stookplaats alsook met deze bronnen van het bedrijf buiten dienst (residueel geluid). De resultaten met
betrekking tot het globale dB(A)-niveau worden samengevat in tabel 1.

Ter informatie wordt op de volgende pagina (zie figuur 11) het verloop van het LAeq,1s-niveau weergegeven
met de markering van de verschillende activiteiten. De meetperiode wordt in 2 delen weergegeven om een
betere resolutie te verkrijgen.

Tabel 1: Resultaten van de geluidsmetingen ter hoogte van woning Lange Veldstraat 11

Punt Omschrijving Meetduur
LAeq

In dB(A)
LA50

In dB(A)
LA95

In dB(A)

M
ee

tp
un

t2
t.h

.v
. w

on
in

g 
La

ng
e 

Ve
ld

st
ra

at
 1

1

Residueel geluid (geen activiteit stookplaats en
containerpark) 00:05:40 40.1 39.5 37.4

Stookplaats representatief in dienst (2 v.d. 3
stookketels + WKK in werking, zonder activiteit
van het containerpark)

00:07:40 43.3 42.8 41.3

Stookplaats in dienst + manueel verplaatsen van
rolcontainers en activiteit met perscontainers 00:01:57 44.5 42.9 40.6

Stookplaats in dienst + lossen van een
vrachtwagen met behulp van een transpallet 00:03:14 47.4 44.4 40.2

Stookplaats in dienst + openen en sluiten van de
poort 2de dienstingang 00:00:40 45.1 44.8 42.7

De frequentiespectra in 1/3 octaaf, met betrekking tot het LAeq-niveau, zijn weergegeven in bijlage 1 van dit
verslag.
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Figuur 11: Verloop LAeq1s van de activiteiten ter hoogte van meetpunt 2: Lange Veldstraat 11

(*) De tijdsschaal op de X-as van de grafiek dient met 1 uur vermeerderd te worden. De instelling ‘winteruur’ stond nog foutief ingeschakeld op de meetapparatuur.
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Voor de evaluatie van het specifiek geluid van de stookplaats zal de parameter LA95 worden gebruikt. Deze
parameter is het meest geschikt ter bepaling van een continue en stabiele geluidsemissie en is bovendien het
minst gevoelig voor kortstondige stoorgeluiden.

Voor de evaluatie van het specifiek geluid van de kortstondige activiteiten op het containerpark, de laad- en
losactiviteiten en het openen en sluiten van de poort zal de parameter LAeq worden gebruikt, daar deze
parameter het meest geschikt is voor de activiteiten van het bedrijf die worden gekenmerkt door een
fluctuerende geluidsemissie.

De metingen werden uitgevoerd tijdens representatieve activiteiten in en rond het containerpark en de
stookplaats alsook met deze bronnen van het bedrijf buiten dienst (residueel geluid). Het specifiek geluid van
de activiteiten ter hoogte van de woning wordt berekend op basis van het logaritmisch verschil tussen de
resultaten in werking en niet in werking. Indien een activiteit slechts gedurende een beperkte periode wordt
uitgevoerd, zal eveneens een tijdsmiddeling worden toegepast om de maximale doch representatieve
geluidsemissie van de activiteit op uurbasis te bepalen. Aangezien alle activiteiten in één uur kunnen
plaatsvinden, wordt bovendien de maximale geluidsemissie bepaald van de activiteiten met de perscontainers,
laad- en losactiviteiten en de poort samen.

Onderstaande tabel 2 geeft het resultaat weer van het bepaalde specifiek geluid ter hoogte van de woning
Lange Veldstraat 11.
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Tabel 2: Bepaling van het specifiek geluid ter hoogte van de nabijgelegen woning Lange Veldstraat 11

Meetvoorwaarden
LA95

in werking
in dB(A)

LA95
niet in werking

in dB(A)

Specifiek geluid
t.h.v. woning

in dB(A)

Tijdsduur activiteit
op uurbasis
in min / uur

Tijdsgewogen
specifiek geluid
t.h.v. woning (2)

in dB(A)

Limietwaarde
Vlarem
nacht

Stookplaats representatief in dienst (2 v.d.
3 stookketels + WKK in werking, zonder
activiteit van het containerpark)

41.3 37.4 39.0 100% 39.0 40

Meetvoorwaarden
LAeq

in werking
in dB(A)

LAeq
niet in werking

in dB(A)

Specifiek geluid
t.h.v. woning

in dB(A)

Maximale tijdsduur
activiteit op

uurbasis
in min / uur

Tijdsgewogen
specifiek geluid
t.h.v. woning (2)

in dB(A)

Limietwaarde
Vlarem

dag

Stookplaats in dienst + manueel
verplaatsen van rolcontainers en activiteit
met perscontainers

44.5 43.3 < 43.0 (1) 45 min < 41.8

45

Stookplaats in dienst + lossen van een
vrachtwagen met behulp van een
transpallet

47.4 43.3 45.3 10 min 37.5

Stookplaats in dienst + openen en sluiten
van de poort 2de dienstingang 45.1 43.3 < 44.0 (1) 5 min < 33.2

Berekening voor een maximaal uur met activiteiten op het containerpark, laad- en losactiviteiten en openen / sluiten van de poort 2de

dienstingang. < 43.5

(1) Het verschil tussen de metingen met en zonder activiteit is te klein (< 3dB(A)) om het specifiek geluid eenduidig te kunnen bepalen. Het berekende specifiek geluid stemt
overeen met het maximaal niveau rekening houdend met de meettolerantie op het meetresultaat.

(2) De groene velden geven aan dat de limietwaarde wordt gerespecteerd met een maximale reserve van 1 dB(A). Als de waarde geel gekleurd is, wijst dit erop dat de
limietwaarde wordt gerespecteerd met een reserve < 1 dB(A). Een rode arcering geeft aan dat de limietwaarde wordt overschreden.



Rapport n° : 61077794-001 (Imeldaziekenhuis)
Datum :30/06/2022

pagina 14 van 16

6.2 Evaluatie van het piekgeluid
Tijdens het rollen en leegmaken van de containers, het lossen van de vrachtwagen met transpallet en het
openen en sluiten van de poort kunnen er geluidspieken worden geproduceerd. De activiteiten tijdens het laden
en lossen van een vrachtwagen met een transpallet en het openen / sluiten van de poort 2de dienstingang komen
volgens de bekomen inlichtingen slechts beperkt voor en vallen derhalve onder de definitie van incidenteel
geluid. Ter aanvulling worden ook de piekgeluiden tijdens een activiteit op het containerpark met de
rolcontainers en perscontainers – louter informatief - weergegeven in tabel 3. Deze laatste vallen strikt genomen
niet onder incidentele geluiden, daar deze activiteit zich meer dan 10% van de dagperiode kan voordoen.

Ter evaluatie van het incidenteel geluid tijdens de uitvoering van de activiteiten werd een analyse uitgevoerd
van het LAeq,1s-niveau. Zoals beschreven in paragraaf 5 geldt er voor het maximaal LAeq,1s-niveau van het
incidenteel geluid een limietwaarde van 60 dB(A) tijdens de dagperiode.

Tabel 3: Resultaten van het gemeten LAeq,1s-niveau t.h.v. meetpunt 2 m.b.t. incidenteel geluid

Punt Meetvoorwaarden Omschrijving
LAeq, 1s max
t.h.v. woning

In dB(A)

Limietwaarde
incidenteel

geluid
dag

M
ee

tp
un

t2
–

t.h
.v

. w
on

in
g

La
ng

e 
Ve

ld
st

ra
at

 1
1

Stookplaats in dienst + manueel
verplaatsen van rolcontainers en activiteit
met perscontainers (1)

Pieken door rollend
materieel - containers 52 dB(A) 60

Stookplaats in dienst + lossen van een
vrachtwagen met behulp van een
transpallet

Pieken door rollend
materieel - transpallet 57 dB(A) 60

Stookplaats in dienst + openen en sluiten
van de poort 2de dienstingang

Pieken door openen en
sluiten van poort 48 dB(A) 60

(1) Strikt genomen is deze activiteit niet te beschouwen als incidenteel, de weergave van het piekgeluid wordt dus
louter informatief weergegeven.

(2) De groene velden geven aan dat de limietwaarde wordt gerespecteerd met een maximale reserve van 1 dB(A).
Als de waarde geel gekleurd is, wijst dit erop dat de limietwaarde wordt gerespecteerd met een reserve <1 dB(A).
Een rode arcering geeft aan dat de limietwaarde wordt overschreden.

Ter informatie wordt op de volgende pagina’s een meer gedetailleerd overzicht gegeven van het verloop van
het LAeq,1s-niveau met de markering van de verschillende activiteiten:
 Figuur 12: LAeq,1s-niveau tijdens het manueel hanteren van de rolcontainers en activiteit met de

perscontainers;
 Figuur 13: LAeq,1s-niveau tijdens het lossen van een vrachtwagen met een transpallet;
 Figuur 14: LAeq,1s-niveau tijdens het openen en sluiten van de poort 2de dienstingang.
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Figuur 12: LAeq1s verloop tijdens een activiteit op het containerpark (activiteit met rolcontainers en perscontainers)

Figuur 13: LAeq1s verloop tijdens het lossen van een vrachtwagen met een transpallet.

Figuur 14: LAeq1s verloop tijdens het openen en sluiten van de poort 2de dienstingang.
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7 BESLUIT

Vinçotte heeft op 27 april 2022 geluidsmetingen uitgevoerd ter hoogte van de woning Lange Veldstraat 11 met
als doel het bepalen van het specifiek geluid van de activiteiten van het containerpark – afval ledigen in
perscontainers en laad- en losactiviteiten - van het Imeldaziekenhuis te Bonheiden. Tevens werd hierbij de
specifieke geluidsbijdrage van de stookplaats van het ziekenhuis bepaald.

Op basis van de resultaten van de continue geluidsmetingen werd het gemiddeld specifiek geluid bepaald van
de afzonderlijke activiteiten alsook het specifiek geluid van alle activiteiten samen bij maximale
werkingsvoorwaarden (maximaal uur). Uit de resultaten blijkt dat het gemiddelde specifiek geluid van de
activiteiten op het containerpark, de laad-en losactiviteiten en het openen / sluiten van de poort 2de dienstingang
bij maximale werkingsvoorwaarden de geldende limietwaarde van 45 dB(A) tijdens de dagperiode respecteert.
Ook het specifiek geluid bij een maximale doch representatieve werking van de stookplaats (werking van 2
stookketels en de WKK installatie) blijkt de strengste limietwaarde tijdens de nachtperiode - 40dB(A) - te
respecteren ter hoogte van de meest nabijgelegen woningen.

Er werd tevens een evaluatie uitgevoerd van het piekgeluid geëvalueerd aan de voorwaarden voor incidentele
geluiden. Bij de uitgevoerde activiteiten op het containerpark, de laad- en losactiviteiten met de transpallet en
het openen / sluiten van de poort werd een max. LAeq,1s-niveau gemeten van 57 dB(A) tijdens de losactiviteiten
met een transpallet. Dit betekent dat de geldende voorwaarde voor incidentele geluiden van 60 dB(A) tijdens de
dagperiode wordt gerespecteerd.

Indien zich soortgelijke laad- en losactiviteiten zouden voordoen tijdens de avond- en nachtperiode zou dit
betekenen dat de geldende limietwaarde voor incidentele geluiden van 50 dB(A) tijdens de avond- en
nachtperiode kan overschreden worden. De huidige meetcampagne richt zich echter uitsluitend tot de
activiteiten in en rond het containerpark tijdens de dagperiode en deze van de stookplaats en beoordeelt dus
niet de laad- en losactiviteiten die mogelijk kunnen plaatsvinden tijdens de avond- en nachtperiode.

Men kan besluiten dat de beschouwde activiteiten van het containerpark, de laad- en losactiviteiten en het
openen en sluiten van de poort 2de dienstingang de geldende limietwaarde volgens Vlarem II respecteren tijdens
de dagperiode. Men dient hierbij wel te bemerken dat dit niet betekent dat de activiteiten niet hoorbaar kunnen
zijn ter hoogte van de meest nabijgelegen woning. Uit de metingen blijkt dat de activiteiten een kortstondige
verhoging kunnen geven van 3 à 6 dB(A) boven het aanwezige omgevingsgeluid.

Om het specifiek geluid van de activiteiten van het containerpark en de laad- en losactiviteiten nabij het
containerpark (verder) te milderen worden er - louter informatief - enkele principeoplossingen gegeven:

 Het egaliseren van het verhard wegdek tussen het containerpark en de dienstingang van het ziekenhuis,
met het oog op het reduceren van de geluidsemissie van het manueel transport met rolcontainers en
een transpallet tussen de dienstingang en respectievelijk de perscontainers en vrachtwagens;

 Het verbeteren van de akoestische isolatiewaarde van de huidige (geluids)wand ter hoogte van het
containerpark en verhoging van de wand tot bij voorkeur minimaal 1m boven de bovenzijde van de
perscontainers;

 Indien mogelijk het uitschakelen van het waarschuwingssignaal bij werking van het liftmechanisme van
de perscontainers voor zover het veiligheidsaspect dit toelaat.

Wij blijven steeds ter beschikking voor bijkomende inlichtingen.

Bert Van den Branden Stephan Claes
Lead Contract Engineer Noise Team Lead Noise

Bert Van den Branden
Draft

av0892
Draft
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Resultaten van de geluidsmetingen
in 1/3 octaaf



Imeldaziekenhuis
Mpt 2 - Lange Veldstraat 11 te Bonheiden

LAeq 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1 1.3 1.6 2 2.5 3.2 4 5 6.3 8 10 13
Commentaires Meetduur dB

Residueel geluid (geen activiteit stookplaats en
containerpark) 0:05:40 40.1 45.4 46.5 49.8 48.4 52.8 48.4 43.2 40.0 38.7 35.6 33.2 33.2 32.6 32.6 32.0 31.0 30.9 31.0 31.0 29.2 28.6 26.3 26.5 26.5 27.6 23.3 20.9 14.6 12.6 13.5

Stookplaats representatief in dienst (2 v.d. 3
stookketels + WKK in werking, zonder activiteit
van het containerpark)

0:07:40 43.3 47.9 50.5 53.8 51.8 54.5 49.1 45.8 42.8 41.0 43.5 42.1 36.6 38.5 38.0 36.7 35.2 32.7 34.0 32.6 31.8 30.8 29.0 28.8 30.0 29.9 25.7 21.2 15.6 12.9 13.7

Stookplaats in dienst + manueel verplaatsen van
rolcontainers en activiteit met perscontainers 0:01:57 44.5 45.2 47.9 52.6 51.5 54.0 51.8 46.7 42.9 41.3 42.0 41.2 38.4 39.3 39.4 37.1 35.8 35.6 34.0 33.3 32.6 31.4 30.7 30.6 30.1 32.2 32.3 23.4 16.5 13.8 13.7

Stookplaats in dienst + lossen van een
vrachtwagen met behulp van een transpallet 0:03:14 47.4 45.7 47.1 51.7 50.5 53.6 50.1 46.3 42.7 40.5 41.0 39.6 36.2 37.5 38.0 37.6 37.9 37.7 39.2 38.8 38.2 36.6 36.1 34.6 32.4 31.3 29.8 23.6 16.8 13.3 13.6

Stookplaats in dienst + openen en sluiten van de
poort 2de dienstingang

0:00:40 45.1 45.4 48.1 55.0 52.7 55.0 49.6 48.5 46.2 43.9 45.6 43.0 39.9 39.4 37.6 36.4 36.4 36.6 36.6 35.4 34.3 34.0 31.9 30.2 29.5 28.7 27.9 20.9 15.5 15.7 13.6

Spectraal analyse - 1/3 octaaf

Manuel
Hz 10³ Hz
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