
OA 22 | WIJZIGING VAN LEEFKWALITEIT (GELUID, LUCHT, GEZONDHEID)

GELUID

Eén | Basisgegevens

Geluidsmetingen in zone Kortrijk - Zwevegem:

- in periode 12/02/2019 - 28/02/2019

- 37 meetpunten

- Ambulante metingen tijdens de avond en nacht (korte duur)

1. Geluidsbelastingskaart 

2. Aanvullende meetcampagne

Twee | Modellering

Voor wegverkeer:

- met specifiek geluidsmodel voor wegverkeer (SRM II)

- van referentiesituatie

- verschillende scenario's wegverkeer --> volgens Nederlandse rekenmethode

Overzicht van de wegen opgenomen in het geluidsmodel

Voor scheepvaart:

- aanname: passage van 2 klasse Va-schepen/uur:

° Op basis van de trafiekprognose (OA3): passage

van 2 schepen per uur is een realistische

verwachting.

° Va-schepen produceren het meeste geluid:

tevens een worst case aanname

° geluidsniveau kan zich tevens voordoen in de

huidige situatie en in de referentiesituatie 2040, zij

het aan een lagere frequentie en niet afwaarts sluis

9
Geluidsimmissie van een passerend schip

Drie | Resultaten

OPWAARTS

- Geen wijzigingen in wegverkeer, dus enkel geluid afkomstig van scheepvaart zorgt voor wijzigingen

AFWAARTS

- Geluid van scheepvaart is ondergeschikt aan omgevingsgeluid --> Wegverkeer bepaalt het omgevingsgeluid

Rechtdoor

Ter hoogte van Zwevegem komt de

LAeq-contour van 45 dB(A) net aan de

gevel van de woningen.

Het wegverkeersgeluid ligt hier meer dan

10 dB(A) hoger.

Bypass Ring - tunnel Ring - brug

LUCHT GEZONDHEID

Ter hoogte van de woningen in Knokke

kunnen volgende geluidscontouren

verwacht worden.

Ook ter hoogte van Moen reikt de contour van

45 dB(A) tot aan de woningen. Ook hier ligt het

wegverkeersgeluid meer dan 10 dB(A) hoger.

Tijdens de passage van een schip zal echter de

motor wel hoorbaar zijn(het laagfrequent geluid

is immers een specifiek geluid). Dit geluid is in

de bestaande toestand reeds hoorbaar, maar zal

na de opwaardering vaker voorkomen.

- De belangrijkste bijdrage van de toekomstige scheepvaart zal zich binnen

  het gabariet van het kanaal bevinden (>50 dB(A)).

- Aan de kanaaloevers bedraagt de geluidscontour reeds 45 dB(a), wat op

vele plaatsen langsheen het kanaal het omgevingsgeluidsniveau is.

- Op enkele plaatsen langsheen het opwaarts segment bedraagt het

omgevingsgeluid minder dan 45 dB(A) en zijn ook geen bronnen aanwezig

die voor een bijkomende geluidsimpact zorgen. Hier kan de opwaardering

van het kanaal door toegenomen scheepvaart een beperkte afname van de

leefkwaliteit (op vlak van geluid) betekenen voor de omgeving. Deze locaties

zijn gelegen waar bewoning aan het kanaal beperkt of helemaal afwezig is.

=> Over het gehele opwaartse segment zal het effect van de scheepvaart op het

globale geluidsniveau dus te verwaarlozen zijn.  

Op vlak van wegverkeer wijzigt de situatie niet na de

opwaardering. De situatie is bijgevolg dezelfde als in de

referentiesituatie. De gewijzigde scheepvaart zorgt wel voor een

bijkomend effect op vlak van geluid. Zoals te zien op

bovenstaande figuur blijft het geluidsniveau afkomstig van het

scheepvaartverkeer echter onder het niveau van het

omgevingsgeluid. Dit betekent dat het omgevingsgeluid de

geluidsemissies van het scheepvaartverkeer domineert en het

effect van de opwaardering verwaarloosbaar is.

De geluidscontouren van 50 dB(A)  van het scheepsvaartgeluid

ligt nog net binnen het gabariet van het nieuwe kanaal. Het

omgevingsgeluid door het wegverkeer ligt echter hoger,

waardoor het scheepvaartgeluid ondergeschikt blijft aan het

wegverkeersgeluid. Het omgevingsgeluid wordt dus bepaald

door het wegverkeer.

Het wegverkeer wijzigt door het bypasstracé. De

verschuivingen in de verkeerssituatie leiden ook tot

verschuivingen in het geluidsklimaat. Aangezien de impact op

het verkeer beperkt is, blijven ook de verschuivingen beperkt.

Deze verschuivingen leiden op vlak van geluid tot:

- een duidelijke verbetering van het geluidsklimaat langs het

bestaand kanaal en de Deerlijksestraat/Zandbergstraat;

- een afname van het geluidsklimaat in de Vennestraat en op

de Hoevestraat/Boerderijstraat.

De wijzigingen blijven lokaal en beperkt waardoor globaal

genomen het bypasstracé geen effect heeft op het

geluidsklimaat.

Wegverkeer bepaalt het geluidsklimaat. Er treden in het

studiegebied sterke wijzigingen op, zowel in positieve als in

negatieve zin waarbij lokaal aanzienlijke verbeteringen (+++) tot

aanzienlijke verslechteringen (---) optreden. Ondanks de grote

wijzigingen, gaat het nog steeds om verschuivingen in het

geluidsklimaat en is er globaal geen verbetering/verslechtering

door de opwaardering. Uitzondering is het lokaal effect van de

tunnel onder de Leie die het geluidklimaat plaatselijk positief

beïnvloed. Dit is een positief effect ten opzichte van de

referentiesituatie. Waar een toename verwacht wordt van meer

dan 6 dB(A) treedt lokaal een negatief effect op en zijn

milderende maatregelen noodzakelijk.

Wegverkeer bepaalt het geluidsklimaat. Er treden in het

studiegebied sterke wijzigingen op, zowel in positieve als in

negatieve zin waarbij lokaal aanzienlijke verbeteringen (+++) tot

aanzienlijke verslechteringen (---) optreden. Ondanks de grote

wijzigingen, gaat het nog steeds om verschuivingen in het

geluidsklimaat en is er globaal geen verbetering/verslechtering

door de opwaardering. Het effect van het ringtracé op het

geluidsklimaat is zeer locatie specifiek en wordt globaal

genomen als verwaarloosbaar beschouwd. Waar een toename

verwacht wordt van meer dan 6 dB(A) treedt lokaal een negatief

effect op en zijn milderende maatregelen noodzakelijk.
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Luchtkwaliteit NO2 huidige situatie in het studiegebied (bron: VMM)

1. Luchtkwaliteit volgens VMM-data

2. Check volgens Curieuzeneuze-netwerk

• Tussen Ringlaan en Generaal Eisenhouwerlaan (groen

omcirkeld): VMM-kaart overschat luchtverontreiniging

met 5 à 15 µg/m³ NO2 tov CN-stippen (mogelijk toe te

schrijven aan huizenrij die vrij veel ‘onderbrekingen’

bevat, waardoor de VMM-modellering te worst case

zou kunnen zijn).

• Tussen Generaal Eisenhouwerlaan en Lt-Gen

Gérardstraat (rood omcirkeld): VMM-kaart onderschat

luchtverontreiniging met ca. 5 µg/m³ NO2 tov CN

stippen (mogelijk toe te schrijven aan een te lage

verkeersintensiteit die aan deze straat wordt

toegekend, waardoor de VMM-modellering te laag

uitkomt).

Voor wegverkeer

Modellering referentiesitiatie 2040 , rekening houdend met:

- verwachte verschuivingen in wegverkeer

- toekomstige emissies 

Voor scheepvaart

- Bijdrage van scheepvaart is berekend tov de luchtkwaliteitsnorm voor NO2 van 40 µg/m³.

- Modellering van de passage van een Va-schip is het segment Luipaardbrug - Leie, rekening houdend

met de gemiddelde bezetting van de wachtplaatsen

- De huidige achtergrond in Kortrijk ligt voor het grootste deel van het gebied tussen 20 en 25 µg/m³

OPWAARTS

AFWAARTS

Als gevolg van het project zal de scheepvaarttrafiek ter hoogte van het opwaarts segment stijgen.

Uit deze modellering blijkt volgend effect langsheen het kanaal:

- Belangrijke impact tot op een afstand van 50 m van de vaarroute;

- Beperkte impact tot op een afstand van 200 m van de vaarroute;

- Verwaarloosbare impact op meer dan 200 m van de vaarroute.

De NO2-bijdrage van scheepvaartemissies in het opwaarts segment blijft beperkt langsheen het kanaal.

Rechtdoor Bypass Ring - tunnel Ring - brug

Verschilkaart NO2 2040 rechtdoortracé inclusief toegenomen scheepvaart

t.o.v. de referentiesituatie in relatie tot de luchtkwaliteitsnormen

De luchtkwaliteit blijft in de omgeving van het kanaal en de R8

voldoen aan de luchtkwaliteitsdoelstelling (40µg/m³).

De bijdrage van de extra scheepvaart langsheen het kanaal kan

als volgt worden geëvalueerd:

Rood

Ter hoogte van de sluis en de wachtplaatsen is zeer lokaal

sprake van een belangrijke afname van de luchtkwaliteit.

Oranje

In de onmiddellijke omgeving langs het kanaal wordt een

afname van de luchtkwaliteit verwacht (tussen 3 en 10% van de

luchtkwaliteitsdoelstelling) voor NO2. Deze zone bevat

voornamelijk de randen van de bouwblokken grenzend aan het

kanaal. Enkel ter hoogte van de sluizen en wachtplaatsen reikt

deze contour opnieuw iets verder.

Verschilkaart NO2 2040 bypasstracé inclusief toegenomen scheepvaart

t.o.v. de referentiesituatie in relatie tot de luchtkwaliteitsnormen

De luchtkwaliteit blijft in de omgeving van het kanaal en de R8

voldoen aan de luchtkwaliteitsdoelstelling (40µg/m³). Door de

afstand tussen het bypasstracé en de R8 enerzijds en de beperkte

verschuivingen in verkeersintensiteiten treden geen belangrijke

cumulatieve effecten op van de emissies van wegverkeer en

scheepvaart.

De cumulatieve bijdrage van de emissies kan als volgt worden

geëvalueerd:

Rood

Ter hoogte van de sluis en de wachtplaatsen is zeer lokaal sprake

van een belangrijke afname van de luchtkwaliteit.

Oranje

In de onmiddellijke omgeving langs het kanaal wordt een afname

van de luchtkwaliteit verwacht (tussen 3 en 10% van de

luchtkwaliteitsdoelstelling) voor NO2. Deze zone bevat voornamelijk

de randen van de bouwblokken grenzend aan de projectcontour.

Geel

Op iets grotere afstand wordt een beperkte afname van de

luchtkwaliteit verwacht (< 3% van de luchtkwaliteitsdoelstelling) voor

NO2. 

Verschilkaart NO2 2040 ringtracé (tunnel) inclusief toegenomen

scheepvaart t.o.v. de referentiesituatie in relatie tot de luchtkwaliteitsnormen

De luchtkwaliteit blijft in de omgeving van het kanaal en de R8

voldoen aan de luchtkwaliteitsdoelstelling (40µg/m³). Ter hoogte van

de tunnelmond, de nieuwe verkeerswisselaar en de nieuwe sluis,

zal, mede door de beperkte afstand tussen het ringtracé en de R8 in

het werkvoorbeeld, het cumulatieve effect van de emissies ervoor

zorgen dat de luchtkwaliteitsdoelstelling zeer lokaal benaderd (maar

niet overschreden) wordt.

De cumulatieve bijdrage van de emissies kan als volgt worden

geëvalueerd:

Rood

Ter hoogte van de sluis en de wachtplaatsen is zeer lokaal sprake

van een belangrijke afname van de luchtkwaliteit.

Oranje

In de onmiddellijke omgeving langs het kanaal wordt een afname

van de luchtkwaliteit verwacht (tussen 3 en 10% van de

luchtkwaliteitsdoelstelling) voor NO2. Deze zone bevat voornamelijk

de randen van de bouwblokken grenzend aan de projectcontour.

Geel

Op iets grotere afstand wordt een beperkte afname van de

luchtkwaliteit verwacht (< 3% van de luchtkwaliteitsdoelstelling) voor

NO2. 

Verschilkaart NO2 2040 ringtracé (brug) inclusief toegenomen scheepvaart

t.o.v. de referentiesituatie in relatie tot de luchtkwaliteitsnormen

De luchtkwaliteit blijft in de omgeving van het kanaal en de R8

voldoen aan de luchtkwaliteitsdoelstelling (40µg/m³). Ter hoogte van

de nieuwe verkeerswisselaar en de nieuwe sluis, zal, mede door de

beperkte afstand tussen het ringtracé en de R8 in het

werkvoorbeeld, het cumulatieve effect van de emissies ervoor

zorgen dat de luchtkwaliteitsdoelstelling zeer lokaal benaderd (maar

niet overschreden) wordt.

De cumulatieve bijdrage van de emissies kan als volgt worden

geëvalueerd:

Rood

Ter hoogte van de sluis en de wachtplaatsen is zeer lokaal sprake

van een belangrijke afname van de luchtkwaliteit.

Oranje

In de onmiddellijke omgeving langs het kanaal wordt een afname

van de luchtkwaliteit verwacht (tussen 3 en 10% van de

luchtkwaliteitsdoelstelling) voor NO2. Deze zone bevat voornamelijk

de randen van de bouwblokken grenzend aan de projectcontour.

Geel

Op iets grotere afstand wordt een beperkte afname van de

luchtkwaliteit verwacht (< 3% van de luchtkwaliteitsdoelstelling) voor

NO2. 
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OPWAARTS

AFWAARTS

Rechtdoor Bypass Ring - tunnel Ring - brug

1. Woondichtheid in het studiegebied

2. Locatie van kwetsbare populaties

Voor geluid

Voor lucht

Wat de geluidsimmissie betreft is de impact van het scheepvaartverkeer op de gezondheid van omwonenden te verwaarlozen.

Naar gezondheid kan gesteld worden dat een toename van de scheepvaarttrafiek voor een bijdrage in de immissiekwaliteit van NO2 zal zorgen (<10% en >3% van de GAW) binnen een strook van 100 m langs de

vaarroute (d.i. ca. 80 m vanaf de oever van het kanaal). Buiten deze zone is er een beperkte bijdrage (<3% van de GAW) die reikt tot een kleine 400 m van het kanaal.

Het aantal woningen binnen de effectafstand van 80 m vanaf de kanaaloever is eerder beperkt. Binnen de aangegeven contour voor een beperkte bijdrage zijn wel volledige clusters of wijken gelegen.

Wat kwetsbare populaties betreft situeren zich enkele basisscholen binnen de bovengenoemde invloedsferen (80m vanaf de oever en 400m van het kanaal).

De potentiële impact van de verhoogde immissie kan voor het gedeelte langs het kanaal opwaarts de Knokkebrug sterk genuanceerd worden, daar de luchtkwaliteit hier in de bestaande situatie onder de drempel

van 80% van de GAW blijft en deze in de geplande toestand t.g.v. het project de GAW niet zal overschrijden. Afwaarts de Knokkebrug zit de immissieconcentratie in de bestaande situatie cf. de luchtkwaliteitskaarten

van de VMM boven de 80% van de GAW en is er dus nog iets minder marge t.a.v. de GAW. Globaal blijft de luchtkwaliteit wel nog steeds onder de GAW.

Geluid

In het rechtdoortracé wordt geen impact van de toegenomen

scheepvaart op het omgevingsgeluid verwacht. Er wordt dan

ook geen verdere impact op gezondheid verwacht.

Lucht

Op vlak van gezondheid zal de impact van de opwaardering in

het geval van het rechtdoortracé dus afkomstig zijn van

scheepvaartverkeer. Hiervoor geldt het volgende:

Rode zone

De zone met een zeer belangrijke bijdrage situeert zich

voornamelijk ter hoogte van het kanaal zelf. Ter hoogte van de

wachtplaatsen en de sluis is de contour iets groter en reikt de

invloedszone tot de kaaimuren en oeverafwerking.

Oranje zone

Hier bedragen scheepvaartemissies 3-10%, wat een belangrijke

bijdrage betreft. Deze zone bestrijkt de eerste bouwblokken en

reikt soms tot aan de bouwblokken in 2de of 3de lijn.

Gele zone

Hier bedraagt de bijdrage minder dan 3%, wat een beperkte

bijdrage vormt. Dit effect treedt op aan beide zijden van het

kanaal tot op ca. 900 m van de kanaaloever.

Overige

Op grotere afstanden kan de bijdrage van het

scheepvaartverkeer in de impact van de NO2-concentratie op de

gezondheid als verwaarloosbaar worden beschouwd.

Voornamelijk op de linkeroever van het kanaal zijn de

woondichtheden in het betrokken gebied relatief groot, vaak

>50 en >100 inwoners/ha. Op de rechteroever is de zone binnen

de invloedssfeer minder dens bewoond. Ook het industrieterrein

opwaarts de R8 ligt deels binnen de invloedszone.

Geluid

Het scheepvaartgeluid is ondergeschikt aan het

wegverkeersgeluid. De GAW van 53 dB(A) is langs alle

beschouwde straten in het studiegebied overschreden, zoals dat

ook reeds het geval is in de referentiesituatie. Op het vlak van

geluid kan gesteld worden dat het project geen

noemenswaardige impact heeft op de situering van de 53

dB(A)-contour, de contour van de GAW. Wat de geluidsimmissie

betreft is de impact van het bypasstracé op de gezondheid van

omwonenden bijgevolg te verwaarlozen.

Lucht

Analyse van de cumulatieve effecten leert het volgende:

Rode zone

De zone met een zeer belangrijke bijdrage situeert zich

voornamelijk ter hoogte van het kanaal zelf. Ter hoogte van de

wachtplaatsen en de sluis is de contour iets groter en reikt de

invloedszone tot de kaaimuren en oeverafwerking.

Oranje zone

Hier bedragen scheepvaartemissies 3-10%, wat een belangrijke

bijdrage betreft. In deze zone komt een mix aan functies voor

met als voornaamste wonen thv bouwblokken met hoofdzakelijk

een matige woondichtheid, handel en bedrijvigheid,

groengebied en weginfrastructuur.

Gele zone

Hier bedraagt de bijdrage minder dan 3%, wat een beperkte

bijdrage vormt. Het betreft een beperkte toename, deels in dens

tot matig dicht bebouwde woonstraten en deels ter hoogte van

bedrijvigheid.

Overige

Op grotere afstanden kan de bijdrage van het

scheepvaartverkeer in de impact van de NO2-concentratie op de

gezondheid als verwaarloosbaar worden beschouwd.

Op vlak van gezondheid wordt de impact als belangrijk

beschouwd en bestrijkt de zone de eerste bouwblokken en reikt

deze soms tot aan de bouwblokken in 2de of 3de lijn. In deze

zone komt een mix aan functies voor met als voornaamste

wonen thv bouwblokken met hoofdzakelijk een matige

woondichtheid, handel en bedrijvigheid, groengebied en

weginfrastructuur. Op grotere afstand wordt een beperkte

bijdrage verwacht, deels in dens tot matig dicht bebouwde

woonstraten en deels ter hoogte van bedrijvigheid waarbij

enkele kwetsbare populaties voorkomen aan de rand van deze

zone.

Geluid

De GAW van 53 dB(A) is langs alle beschouwde straten in het

studiegebied overschreden, maar dat was ook reeds het geval in

de referentiesituatie. Aan de gevels is er over het algemeen een

geluidsklimaat van 55 dB(A) of meer.

- Een zeer significatie verbetering (>10 dB) doet zich plaatselijk

voor ter hoogte van het huidige tracé van de R8, ter hoogte van

een strook langsheen de tunnel en in de omgeving van de

paperclip.

- Een verslechtering van het geluidsklimaat treedt op ter hoogte

van het ringtracé, en verscheidene woonstraten binnen het

studiegebied. Een verslechtering van het geluidsklimaat in zones

zonder bewoning is in functie van gezondheid niet relevant.

Lucht

Analyse van de cumulatieve effecten leert het volgende:

Rode zone

De zone met een zeer belangrijke bijdrage situeert zich

voornamelijk ter hoogte van het kanaal zelf. Ter hoogte van de

wachtplaatsen en de sluis is de contour iets groter en reikt de

invloedszone tot de kaaimuren en oeverafwerking.

Oranje zone

In deze zone komt een mix aan functies voor met als

voornaamste wonen thv bouwblokken met hoofdzakelijk een

matige woondichtheid, handel en bedrijvigheid, groengebied en

weginfrastructuur.

Gele zone

Het betreft een beperkte toename, deels in dens tot matig dicht

bebouwde woonstraten en deels ter hoogte van bedrijvigheid.

Overige

Op grotere afstanden kan de bijdrage van het

scheepvaartverkeer in de impact van de NO2-concentratie op de

gezondheid als verwaarloosbaar worden beschouwd.

Relevante verbetering in het licht van een mogelijk impact op

gezondheid (dus ter hoogte van woonzones en kwetsbare

populaties) treedt op ten westen en noordwesten van de tunnel.

In het ringtracé doen zich zowel verbeteringen als

verslechteringen voor op vlak van luchtkwaliteit. Zowel deze

verbeteringen als verslechteringen komen voor ter hoogte van

kwetsbare populaties. 

Geluid

De GAW van 53 dB(A) is langs alle beschouwde straten in het

studiegebied overschreden, maar dat was ook reeds het geval in de

referentiesituatie. Aan de gevels is er over het algemeen een

geluidsklimaat van 55 dB(A) of meer.

De verbetering die zich op het vlak van geluid voordoet voor het ringtracé

met tunnel, stelt zich niet voor het ringtracé met een brug over de Leie.

Daarnaast is er een relevante verslechtering aan de zuidwestzijde van het

nieuwe tracé van de R8 (zij het in minder dens bewoond gebied). Ook ten

noorden van de R8 tussen de spoorweg en de Kortrijksestraat zijn her en

der vlekken met een relevante verhoging van het omgevingsgeluid (>3

dB(A)). Het gaat hier om een eerder dicht bewoonde zone. Verder weg

(meer noordelijk) van de R8 is er wel nog een positieve impact te

bemerken.

Lucht

Rode zone

De zone met een zeer belangrijke bijdrage situeert zich voornamelijk ter

hoogte van het ringtracé zelf. De rode zone concentreert zich ter hoogte

van het projectgebied en raakt aan de zuidelijk gelegen randen van de

aangrenzende bouwblokken. Ter hoogte van deze bouwblokken komt

voornamelijk bedrijvigheid, groengebied en een mix van wonen en handel

voor.

Oranje zone

Hier bedragen scheepvaartemissies 3-10%, wat een belangrijke bijdrage

betreft. Deze zone bestrijkt voornamelijk de eerste bouwblokken en reikt

soms tot aan de bouwblokken in 2de of 3de lijn. In het zuidelijk deel van

deze zone komt een mix aan functies voor met als voornaamste wonen

thv bouwblokken met hoofdzakelijk een matige woondichtheid,

groengebied en bedrijvigheid. Het noordoostelijk deel van de zone

overlapt hoofdzakelijk met een bedrijventerrein en met een gemengde

zone (bedrijven en wonen). Aan de overzijde van de Leie komen

voornamelijk wonen, handel en groengebied voor.

Gele zone

Hier bedraagt de bijdrage minder dan 3%, wat een beperkte bijdrage

vormt. Het betreft een beperkte toename, deels in dens tot matig dicht

bebouwde woonstraten en deels ter hoogte van bedrijvigheid.

Blauw en groen

De verbetering van de luchtkwaliteit op globaal niveau (d.i. ten gevolge

van wijzigingen R8 en kanaal) situeert zich langs de N43 (handel en

wonen) enerzijds, en ter hoogte van infrastructuur (paperclip) en

industrieterrein anderzijds.

Wat geluid betreft is de reikwijdte van een positieve impact van het

project duidelijk minder groot dan het geval is bij de tunnelvariant. In het

ringtracé doen zich zowel verbeteringen als verslechteringen voor op vlak

van luchtkwaliteit. Zowel deze verbeteringen als verslechteringen komen

voor ter hoogte van kwetsbare populaties. 


