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1.  In le id ing 

Voorliggend  rapport beva t de  resu lta ten  van  d e  jaa rlijkse  be reken ing  van  de  

ge lu idscon touren  rond  de  luch thaven  Oos tend e-Brugge  voor he t jaar 2021, 

u itgevoerd  door h e t Labo ra to riu m  voor Akoes tiek, KU Leu ven .  

 

De  VLAREM-wetgeving 1, welke  in  he t jaar 2005 werd  gewijzigd 2 conform  de  

Europese  rich tlijn 3 be tre ffende  de  eva lua tie  en  d e  beheers ing  van  o m gevings lawaa i, 

verp lich t d e  u itba te r van  de  luch thaven  Oos tende-Brugge  jaarlijks  g e lu idscon touren  

te  berekenen . Met be trekking  to t de  luch thavens , in gedee ld  in  vlieg velden  van  ee rs te  

klasse 4, waa ronder d e  luch thaven  Oos tende-Brugg e , leg t he t ve rn ieuwd e VLAREM 

volgende  verp lich tingen  op  inzake  de  be reken ing  van  ge lu idscon touren  : 

 

 De bereken ing  van  4 soorten  ge lu idscon touren  : 

 Lden-ge lu idscontouren  van  55, 60, 65, 70 en  75 d B(A) voor een  

wee rgave  van  d e  ge lu ids be las ting  over een  e tm aal enerzijds , en  

te r bepa ling  van  he t aan ta l po ten tiee l s te rk geh ind erden  

anderzijds ; 

 Lday-ge lu idscon touren  van  55, 60, 65, 70 en  75 d B(A) voor een  

wee rgave  van  d e  ge lu ids be las ting  overd ag , waarb ij de  

dagperiode  is  g edefin iee rd  van  07 uur to t 19 uu r; 

 
1 Belg isch  s taa tsb lad , Bes lu it van  de  Vlaam se  regering  to t wijzig ing  van  he t bes lu it van  

de  Vlaam se  Rege ring  van  6 februari 1991 houdende  vas ts te lling  van  he t Vlaam s  

reg lem ent be tre ffende  de  m ilieu ve rgunning  en  van  he t bes lu it van  de  Vlaam se  regering  

van  27 m aart 1985 houd ende  reg lem ente ring  en  vergunning  voor h e t gebru ik van  

g rondwater en  de  a fbaken ing  van  wate rwingeb ieden  en  bescherm ingszones , Hoofds tuk 

5.57 Vliegveld en , 1999 
2 Belg isch  s taa tsb lad , Bes lu it van  de  Vlaam se  Regering  inzake  de  eva lua tie  en  de  

beheers ing  van  he t om g evings lawaai en  to t de  wijzig ing  van  he t bes lu it van  de  Vlaam se  

Rege ring  van  1 jun i 1995 houdende  de  a lgem ene  en  de  secto ra le  bepa lingen  inzake  

m ilieuh ygiëne , 31 augus tus  2005. 
3 Het Europ ees  Pa rlem ent, Rich tlijn  2002/49/EG van  h e t Europees  Parlem ent en  de  Raad 

van  25 jun i 2002 inzake  de  eva lua tie  en  de  b eheers ing  van  o m gevings lawaai, L189, 

18/07/2002, p . 012-026.  
4 Klasse  1 vlieg velden  : vliegvelden  d ie  bean twoord en  aan  de  d efin itie  van  he t Verd rag  

van  Chicago  van  1944 to t oprich ting  van  de  In te rn a tiona le  burge rluch tvaarto rgan isa tie  

en  m et een  s ta rt- en  land ingsbaan  van  ten m ins te  800 m eter 
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 Leven ing-ge lu idscontouren  van  50, 55, 60, 65, 70 en  75 dB(A) voor 

een  weerg ave  van  de  ge lu idsbe las ting  tijdens  de  avond , waarb ij 

de  avondpe riode  is  gedefin ieerd  van  19 uur to t 23 u ur; 

 Lnigh t-ge lu idscon touren  van  45, 50, 55, 60, 65 en  70 dB(A) voor 

een  weerg ave  van  de  ge lu idsbe las ting  ’s  nach ts , m et de  nach t 

gaande  van  23 uur to t 07 uur, conform  de  VLAREM-wetgeving ; 

 De bereken ing  van  de  ge lu idscon touren  d ien t u itgevoerd  te  worden  m et 

he t ‘In tegra ted  Noise  Mo del’ (INM) van  de  Am erikaanse  ‘Federa l 

Avia tion  Ad m in is tra tion’ (FAA), ve rs ie  6.0c o f recen ter;  

 Het aan ta l po ten tiee l s te rk geh inderden  b innen  d e  versch illende  Lden-

con tourzones  m oet bepaa ld  worden  op  b as is  van  d e  in  de  vern ieuwde 

VLAREM opg enom en dos is -respons  re la tie ; 

 De ge lu idszones  m o eten  worden  aangegeven  op  een  kaart op  schaa l  

1/25 000; 

 

Om  de  ve rge lijking  m et de  vroege re  ja ren  m ogelijk te  m aken  en  o m dat de  

m ilieu ve rgunning 5 van  d e  luch thaven  Oos tende-Brugge  b eperkingen  op leg t aan  

g roo theden  afge le id  u it param ete rs  van  de  oude  VLAREM, wo rden  de  onde rs taande  

verp lich tingen  inzake  de  b ereken ing  van  g e lu idscon touren  van  de  oude  VLAREM ook 

opgenom en in  voorliggen d  rapport.  

 De bereken ing  van  3 soorten  ge lu idscon touren :  

 LDN - ge lu idscon touren  van  55, 60, 65, 70, 75 dB(A) 

 LAeq,dag - ge lu idscon touren van  55, 60, 65, 70, 75 dB(A) 

 LAeq,nacht - ge lu idscon touren  van  55, 60, 65, 70, 75 dB(A); 

 

 Het aan ta l po ten tiee l s te rk geh inderden  b innen  d e  versch illende  LDN- 

con tourzones  m oet bepaa ld  worden  op  b as is  van  d e  VLAREM 

opgenom en re la tie  tussen  he t percen tage  po ten tiee l s te rk geh inde rden  

en  he t LDN - n iveau   

 

 
5 AMV/00093220/1008 Bes lu it van  d e  Vlaam se  Min is te r van  Openba re  Werken , Energ ie , 

Leefm ilieu  en  Natuur, ho udende  de  u itsp raak over de  beroep en  aang eteken d  tegen  de  

bes lis s ing  n r. 35013/152/1/A/4 van  19 oktober 2004 van  de  bes tend ige  depu ta tie  van  de  

p rovincieraad  van  Wes t-Vlaande ren , houdende  he t gedee lte lijk verlenen  van  de  

m ilieu ve rgunning  aan  de  In te rna tiona le  Luch thaven  Oos tende , Nieuwpoorts es teenweg  

889 te  8400 Oos tende , o m  een  luch thaven  ge legen  te  8400 Oos tende , 

Nieuwpoortses teenweg  889, verde r te  exp lo ite ren  en  te  veranderen  door wijzig ing , 

u itb re id ing  en  toevo eg ing . 
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De  ve rp lich tingen  opgenom en in  de  m ilieu vergunning  aangaande  de  be reken ing  van  

Lden en  Lnigh t – ge lu idscon touren  zitten  nu  reeds  vo lled ig  verva t in  de  ve rp lich tingen  

van  de  n ieuwe VLAREM. 

De n ieu w be rekende  con touren  sche tsen  een  a lg em een  b ee ld  van  d e  

ge lu idsproductie  veroo rzaakt door vlieg tu igbewegingen  rond  de  luch thaven  in  2021.  

De  con tourbereken ingen , opgelegd  in  he t oude  VLAREM, gebeu rden  in  h e t ve rleden  

reeds  eenm alig  voo r 1996 en  vanaf 1998 jaarlijks .  Deze  voorgaande  be reken ingen  

m aken  h e t m ogelijk om  d e  evo lu tie  te  bekijken  van  de  g e lu idsbe las ting  vero orzaakt 

door de  luch thaven  Oos tende-Brugge . 
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2. In te rpre ta t ie  van  ge lu idscontouren  

Voor een  goed e  in te rpre ta tie  van  de  b erekende  ge lu idscon touren  worden  voora f 

enkele  akoes tische  begrip pen  herhaa ld . 

2.1 Gelu idsbe las t ing  en  g e lu idsh inder 

Gelu idsbe las ting  en  ge lu idsh inder zijn  ve rsch illende  begrippen .  Gelu idsbe la s ting  is  

ob jectie f vas t te  s te llen . Gelu idsh inder daaren teg en  is  een  ind ividue le , su b jectieve  

e rva ring  van  g e lu idsbe las ting  (lawaai).  Of iem and  ge lu id  a ls  h ind erlijk e rvaa rt en  in  

welke  m ate , versch ilt van  persoon  to t persoon  en  varieert ze lfs  s te rk voor d eze lfde  

persoon .  Dat ko m t onder ande re  doo r o m s tand igheden  zoa ls  tijds tip , 

gem oeds tem m ing , g ezo ndheids toes tand  en  bezigheden .  Gelu idsh ind er kan  

b ijgevo lg  n ie t exact word en  gem eten  o f berekend .  Nochtans  bes taa t e r wel een  zeker 

verband  tussen  de  ge lu idsbe las ting  en  he t percen tage  van  de  bevo lking  da t h ie rdoo r 

m ogelijk geh inde rd  wo rd t.  Dit verband  trach t m en  te  ach terha len  u it g roo ts cha lige  

enquêtes  waarin  o m wo nenden  b ij wie  d e  ge lu idsbe las ting  gekend  is , worden  

gevraagd  naar de  m ate  van  geh inde rd  zijn .  Dit soort onderzoeken  le id t naa r dos is -

respons re la ties  zoa ls  d e  curves  d ie  la te r in  d it vers lag  zu llen  wo rden  g ebru ikt om  he t 

aan ta l po ten tiee l s te rk geh inderden  te  bep a len . 

2.2 Het  A-gew og en  ge lu idsdrukniveau   

Het m ense lijk gehoor is  n ie t voor a lle  g e lu ids frequen ties  (toonhoogten) even  

gevoelig .  Voor he t u itd ru kken  van  d e  im pact van  vlieg tu ig lawaai op  he t m ilieu  zijn  

in te rna tionaa l twee  scha len  in  geb ru ik om  de  gem eten  ge lu idsdrukniveaus  in  

overeens tem m ing  te  b ren gen  m et de  toongevoelig he id  van  he t m ense lijk oor en  m e t 

de  h inder e rvaren  doo r pe rsonen : he t A-gewogen  g e lu idsdrukniveau , d e  dB(A) en  de  

“perce ived  no ise” . 

In te rna tionaa l is  e r een  du ide lijke  b eweging  naa r h e t gebru ik van  de  A-weging . In  he t 

ECAC-docum ent 29 “Rep ort on  Standard  Method  of Com puting  Noise  Co ntours  

a round  Civil Airpo rts”  word t de  A-weging  a ls  en ige  m aat wee rhouden  voor he t 

wee rgeven  van  ge lu idscon touren  rondom  luch thavens .  Ook in  he t VLAREM en  d e  

m ilieu ve rgunning  word t, inzake  vlieg tu ig lawaai, en ke l de  dB(A) geb ru ikt. 

2.3 A-gew ogen  equ iva len t  ge lu idsn iveau , LAeq ,T 

Gelu idsdrukniveaus  op  een  bepaa lde  loca tie  ten  gevo lge  van  overvliegende  

vlieg tu igen  zijn  n ie t cons tan t, doch  veranderen  zeer s te rk over een  korte  tijdsperiode .  

Om  de  ge lu idsbe las ting  over een  pe riode  op  een  bepaa lde  p laa ts  en  ten  gevo lge  van  
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fluctuerende  ge lu iden  in  één  ge ta l te  kunnen  wee rgeven , m aakt m en  een  

logaritm isch  gem iddelde  van  de  ge lu idsdrukniveaus  d ie  tijdens  deze  period e  

waa rgenom en word en  (zie  Figuur 1). 

 

De  m ees t eenvoudige  lo garitm ische  m idde ling  is  he t bepa len  van  een  A-g ewogen  

equ iva len t ge lu idsdrukniveau  ove r een  welbepaa lde  tijd  T.  Dit is  he t 

ge lu idsdrukniveau , u itged rukt in  dB(A) d a t, a ls  he t con tinu  aangehouden  zou  worden  

over de  p eriode  T, deze lfde  akoes tische  ene rg ie  zou  vertegenwoord ig en  a ls  he t 

werke lijk in  d ie  p eriode  T voorgekom en , fluctueren de  ge lu id . 

 

 

Figuur 1 Voors telling van  he t  A-gew ogen  equiva len te ge lu idsdrukniveau  (LAeq,T) 

 
 

In  he t kade r van  de  oude  en  de  n ieuwe  VLAREM-wetgeving  wo rden  in  d it rapport 5 

soorten  LAeq,T-contouren  berekend , n am elijk: 

 LAeq,dag : he t equ iva len te  ge lu idsdrukniveau  vo or de  dagpe riode , 

gedefin iee rd  a ls  de  p erio de  tussen  06:00h  en  23:00h  

 LAeq,nacht : he t equ iva len te  ge lu idsdrukniveau  voor de  nach tperiode , 

gedefin iee rd  a ls  de  p erio de  tussen  23:00h  en  06:00h  

 Lday : he t equ iva len te  ge lu idsdrukniveau  voo r de  dagpe riode , 

gedefin iee rd  a ls  de  p erio de  tussen  07:00h  en  19:00h  

 Leven ing : he t equ iva len te  ge lu idsdrukniveau  voor de  avondperiod e , 

gedefin iee rd  a ls  de  p erio de  tussen  19:00h  en  23:00h  

 Lnigh t : he t equ iva len te  ge lu idsdrukniveau  voo r de  nach tperiode , 

gedefin iee rd  a ls  de  p erio de  tussen  23:00h  en  07:00h  
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2.4 LDN (“Level Day Nigh t”) en  LDEN (“Level Day Even in g  Nigh t”) 

Een  andere  g ebru ikte  g ro o the id  is  de  LDN (Level Day-Nigh t).  Het is  een  varian t van  

he t A-gewogen  equ iva len te  ge lu idsdrukniveau  waa rb ij ech ter een  wegings facto r van  

10 word t gegeven  aan  he t ge lu id  gedurende  d e  nach t.  Dit houdt in  da t e lke  

nach tvluch t (tussen  23:00h  en  06:00h) even  zwaa r d oorweegt in  de  bereken in gen  a ls  

10 d agvluch ten  m et h e tze lfde  toes te ltype .  Op  deze  wijze  word t reken ing  gehouden  

m et he t fe it d a t nach tvlu ch ten  h inderlijker zijn  dan  dagvluch ten .  Het ach tergrond-

ge lu idsdrukniveau  ‘s  nach ts  lig t im m ers  lage r dan  overdag  en  gedurende  d e  nach t 

wil he t g roo ts te  dee l van  de  bevo lking  s lapen . 

 

De  LDEN is  een  g roo the id  d ie  in  de  n ieuwe VLAREM-wetgeving  werd  geno m en. De  

LDEN b reng t ana loog  aan  de  LDN de  n ach tvluch ten  zwaarde r in  reken in g  m aar 

b ijkom end  ook de  avondvluch ten . Het ge lu id  gedurende  de  avondpe riode  krijg t een  

wegings facto r van  3.16 (wat ove reenkom t m et 5 d B(A) bes tra ffing), ne t a ls  b ij de  LDN 

krijgen  nach tvluch ten  een  wegings facto r van  10 toebedee ld .  

De  inde ling  van  de  dag  - en  nach tperiode  is  versch illend  van  d eze  opgeno m en in  de  

oude  VLAREM - wetgevin g . Voor de  bereken ing  van  de  LDEN - con touren  loop t de  dag  

van  7.00 to t 19.00, de  avo nd  van  19.00 to t 23.00 en  de  nach t van  23.00 to t 7.00 uur.   

2.5 Gelu idscon touren  en  ge lu idszone  

Gelu idscon touren  zijn  iso lijnen  d ie  pun ten  van  ge lijke  ge lu idsbe las ting  verb inden .  

Voor luch thavens  worden  ge lu idscon touren  aangewend  om  op  ob jectieve  wijze  de  

ge lu idsbe las ting  op  lange re  te rm ijn  door ops tijgen de  en  landende  vlieg tu igen  u it te  

d rukken  en  wee r te  geven  op  kaarten .  Dich t b ij de  luch thaven  ligg en  d e  

ge lu idscon touren  m et de  hoogs te  waa rden . De  ge lu idscon touren  opgenom en in  d it 

vers lag  zijn  een  weergave  van  de  ge lu ids im pact ten  gevo lg e  van  

vlieg tu igbewegingen  voo r een  g em idd elde  dag  op  jaarb as is  voor 2021.  

Een  ge lu idszone  is  de  zone  tussen  twee  ge lu idscon touren .  De  ge lu idszon e  60-65 

dB(A) is  b ijvoorbee ld  de  zone  begrensd  door de  con touren  van  60 en  65 d B(A). 

2.6 Overeenkom s t  h inder-ge lu idsbe las t ing  

Zoals  reeds  verm e ld  in  2.1 is  de  reactie  van  de  bevo lking  op  een  b epaa lde  

ge lu idsbe las ting  n ie t voor ieder ind ividu  ge lijk.  Ze lfs  voor één  ind ividu  is  de  reactie  

a fhankelijk van  h e t m o m ent, de  activite iten  o f de  g em oeds toes tand . 

Aangezien  in  h e t ve rn ieu wde VLAREM overgeschakeld  werd  op  de  ge lu ids in d ica to r 

Lden   voor he t beschrijven  van  he t om gevings lawaai ove r he t vo lled ig e  e tm aa l we rd  

in  de  reg lem ente ring  ook een  n ieuwe fo rm ule  o pgenom en om  he t aan ta l s te rk 

geh inderden  te  b epa len  b innen  de  Lden-ge lu idscon tour van  55 dB(A).  Deze  fo rm ule  
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geeft he t p ercen tage  van  de  b evo lking  da t s te rk geh inderd  is  in  functie  van  de  

ge lu idsbe las ting  u itgedru kt in  Lden  (Figuur 2).   

 

% s te rk geh inderden  = -9,199*10-5(Lden-42)3+3,932*10-2(Lden-42)2+0,2939(Lden – 42) 

 

Figuur 2 Percen tage po ten t ieel s te rk geh inderden  als  functie  van Lden voor vlieg tu iglaw aai (Bron : 

VLAREM – m ilieuw etgeving  gebaseerd  op  Miedem a 2000) 

 
 

Bovens taande  fo rm ule  is  a fkom stig  van  een  syn these-ana lyse  van  versch illend e  

ge lu idsh inderonderzoeken  rond  d iverse  Eu ropese  en  Am erikaanse  luch thaven s  

u itgevoerd  door Miedem a 6 en  werd  ove rgeno m en door de  WG2 dos is -e ffect van  de  

Europese  Co m m iss ie 7. 

 

In  de  oude  VLAREM-wetgeving  werd  he t aan ta l s te rk geh inderden  u itgerekend  

b innen  de   LDN-ge lu idscon tour van  55 d B(A) op  bas is  van  onders taande  fo rm ule  d ie  

eveneens  door Miedem a 8 werd  opges te ld  (Figuur 3).   

 

% s te rk geh inderden  = 0,0684 * (LDN –42)2 

 
6 Miedem a H.M.E, Oudshoorn  C.G.M, Elem ents  for a  pos ition  paper on  re la tionsh ips  

be tween  transporta tion  no ise  and  annoyance , TNO report PG/VGZ/00.052, ju ly 2000 
7 European  Com m iss ion , WG2 – Dose /effect, Pos ition  paper on  dose  response 

re la tionsh ips  be tween  transporta tion  no ise  and  an noyance , 20 Feb ruary 2002 
8 Miedem a H.M.E., Response  functions  fo r enviro nm enta l no ise  in  res iden tia l a reas , 

TNO, Gezondheidsonderzoek, 1992 
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Figuur 3 Percen tage poten t ieel s te rk geh inderden  als  functie  van LDN voor vlieg tu iglaw aai (Bron : 

oude  VLAREM – m ilieuw etgeving  gebaseerd  op  Miedem a 1992) 

 
 

Be ide  be reken ingswijzen  van  he t po ten tiee l aan ta l s te rk geh inderden  zijn  in  d it 

rapport opgenom en. 
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3. Werkw ijze  van  de  berekening  van  de  ge lu idscontouren  

Bij h e t bepa len  van  ge lu idscon touren  d ien t te  worden  gezoch t naar pun ten  rond  d e  

luch thaven  waar een  ge lijke  ge lu idsbe las ting  word t waargeno m en  om  deze  pun ten  

te  ve rb inden  to t een  iso lijn .  Het is  ech ter n ie t haa lbaar om  op  e lk p un t de  

ge lu idsbe las ting  te  m eten .  Daa rom  is  in te rna tionaa l aanvaard  de  g e lu idscon touren  

te  bepa len  door m idd el van  s im ula ties  m et een  co m puterm odel. 

Er werd  gebru ik gem aakt van  he t In teg ra ted  Noise  Mode l (INM) van  d e  Federa l 

Avia tion  Adm in is tra tion  (FAA) van  de  Veren igde  Sta ten  van  Am erika . Voor de  

bereken ing  van  de  con touren  van  2021 werd  gebru ik gem aakt van  he t INM ve rs ie  

7.0b . De  gevo lgde  werkwijze  is  conform  aan  de  m ethodolog ie  voorgeschreven  in  he t 

VLAREM waarin  he t g ebru ik van  INM 6.0c o f een  recen tere  vers ie  word t 

voorgeschreven .  

 

De  p rocedure  van  d e  bereken ing  van  deze  g e lu idscon touren  is  opgedee ld  in  3 fasen : 

 

• het ve rzam elen  van  in form atie  be tre ffende  d e  be trokken  vlieg tu igen , de  

gevlogen  rou tes  en  de  kenm erken  van  de  luch thavens , 

• de  e igen lijke  con tourbereken ing  m et behu lp  van  he t In tegra ted  Noise  Model 

(INM) van  de  Fede ra l Avia tion  Adm in is tra tion  (FAA) van  de  USA 

• de  nave rwerking  in  een  Geografische  In form atie  Sys teem  (GIS).  

 

De  a ldus  berekende  ge lu idscon touren  worden  op  de  p laa tsen  van  d e  

ge lu idsm eetpos ten  van  h e t m eetne t van  de  luch thaven  Oos tende-Brugge  verge leken  

m et de  g em eten  waard en . 

3.1 Verzam eling  van  de  b as isgegevens  voo r de  in voer in  INM 

Figuur 4 schem atiseert d e  werking  van  he t In teg ra ted  Noise  Model9. De  bas is  voor 

de  bereken ingen  van  he t INM is  een  u itgebre ide  da tabase  m et perfo rm antie - en  

ge lu idskarakteris tieken  voor m eer d an  200 vlieg tu ig types .  

Ook luch thavenkarakteris tieke  inpu tgegevens  spe len  een  ro l. Deze  kunnen  

opgesp lits t worden  in  enerzijds  fys ische- en  anderzijds  ope ra tione le  

invoergeg evens . De  resu lta ten  van  de  be reken ingen  door he t INM kunnen  enerzijds  

ge lu idscon touren  zijn  o f gede ta illeerd e  ge lu ids rapp orten  voor een  specifieke  p laa ts . 

 

 
9 Fed era l Avia tion  Adm in is tra tion , Office  o f Environm ent and  Energ y U.S.A. (1999) 

In tegra ted  Noise  Model 7.0b  User’s  Guide . 
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Figuur 4 Schem atisering  van de  w erking  van  he t  INM  (Bron  : HMMH, 2000). 

 
 

De  geografische  pos itie  van  de  baan  werd  overgeno m en u it de  Aero nau tica l 

In form ation  Publica tion  (AIP)10. Bij de  be reken ing  werd  reken ing  gehouden  m et 

vo lgende  wee rkundige  ka rakteris tieken :  

• een  gem iddelde  luch tdruk van  1013 m bar (s tandaa rd-ins te lling) 

• een  gem iddelde  kopwind  van  5,73 knopen  voo r baan  08 

• een  gem iddelde  kopwind  van  5,59 knopen  voo r baan  26 

• een  tem pera tuur van  12,7°C 

• een  luch tvoch tighe id  van  80 % (s tandaa rd-ins te lling) 

 

De  gem idde lde  windsne lheden  en  tem pera tuur werden  be rekend  op  bas is  van  

m eteogeg evens  van  Skeyes 11 d ie  via  d e  luch thaven  te r besch ikking  werden  ges te ld .  

Per vliegbeweging  werd  de  tem pera tuur en  de  kopwind  bepaa ld .  Deze  werden  

vervo lgens  u itgem iddeld  over a lle  vliegbewegingen  om  een  gem iddeld e  waarde  te  

bepa len . 

 

De  be lang rijks te  gegeven s  evenwel zijn  en erzijds  d e  vluch tin form atie  en  and erzijds  

de  vluch trou tes . Daar waar h e t to taa l aan ta l vlieg tu igbewegingen , de  

vloo tsam ens te lling  en  h e t tijds tip  van  de  vluch ten  bepa lend  is  voor d e  g roo tte  van  

de  ge lu idscon touren , is  he t baangebru ik en  de  pos itie  van  d e  vliegrou tes  

hoofdzakelijk bepa lend  vo or de  ligg ing  van  de  con touren . 

 

 
10 skeyes  (voortdurende  ve rn ieuwing), Aeronau tica l In form ation  Publica tion . 

11 Nieuwe b enam ing  van  verkee rscon tro le -ins tan tie : voorheen : Be lgocontro l 

FYSISCHE   

runways , 

a tm osfe rische  

konditie s , 

vluch trou tes , enz. 

 

OPERATIONEEL  

Vlieg tu ig types , ve rde ling 

vlieg tu igbewegingen  over 

runway en  vluch trou tes , 

Ge lu idscontouren 

Gede ta illee rde  

rapporten  op 

specifieke  loka tie s  

 

INPUT OUTPUT 

INM  
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3.1.1 Vlucht in form a t ie  

Voor de  opera tione le  in form atie  werd  een  geb ru ik g em aakt van  vluch tgegevens  voor 

hee l 2021 d ie  te r besch ikking  worden  ges te ld  do or de  in te rn a tiona le  luch thaven  

Oos tende-Brugge .  Deze  gegevens  om vatten  per vluch t o .a . he t vluch tnum m er, he t 

im m atricu la tienum m er van  he t vlieg tu ig , h e t type  vluch t (vertrek/land ing /T&G), he t 

aankom st- o f ve rtrekuur, de  herko m st o f de  bes tem m ing , he t typ e  van  he t vlieg tu ig  

en  de  gebru ikte  b aan  (26 o f 08).  

 

Zowel he t type  vlieg tu ig  a ls  he t im m atricu la tien um m er werden  gebru ikt om  he t 

overeens tem m ende  vlieg tu ig  in  de  INM datab ase  te  vinden .  Op  bas is  van  he t 

im m atricu la tienum m er kan  im m ers  in form atie  o pgezoch t worden  over h e t type  

m otoren .  

 

In  2021 waren  er 23.872 vliegbewegingen  (een  touch&go word t h ie rb ij a ls  2 

bewegingen  ge te ld ) op  de  in te rna tiona le  luch thaven  Oos tende-Brugge , vo lgens  de  

vluch tgegevens  d ie  te r b esch ikking  werden  ges te ld  door de  luch thaven  ze lf.  Dit 

be teken t een  toenam e m et ongeveer 27,4% ten  op zich te  van  he t jaar 2020, toen  e r 

18.745 bewegingen  waren .  

 

Volgens  de  s ta tis tieken  opges te ld  door de  luch thaven  Oos tende-Brugge  lag  he t 

to ta le  nach tverkee r in  2021 (opera tione le  nach tperiode , tussen  23u  en  6u) 31,9% 

hoger dan  in  2020 (823 bewegingen  in  2021 ten  opzich te  van  627 bewegingen  in  

2020).  Het aan ta l b ewegingen  m et toes te llen  onde r de  6 ton  bedroeg  in  2021 65, in  

verge lijking  m et 72 in  2020. Wat be tre ft toes te llen  boven  de  6 ton  was  he t aan ta l 

bewegingen  in  2021 ge lijk aan  762. In  2020 bed roeg  d it aan ta l 555.   

 

Be lang rijk voo r de  ge lu idbe las ting  tijdens  de  n ach tperiode  is  de  b eperking  in  de  

m ilieu ve rgunning  van  de  luch thaven  voor de  quo ta  count (QC) voor bewegingen  van  

com m ercië le  vluch ten  tijdens  de  opera tione le  nach tperiode  (23h-06h).  Waar sedert 

1/1/2010 de  m axim ale  QC beperkt was  to t 37, werd  door een  bes lu it van  de  Deputa tie  

van  de  Provincieraad  he t m axim um  op  1/1/2015 verlaagd  to t 12.  Op  21/12/2015 

(bes lu it 35013/152/2/W/1) werd  een  verde re  aan pass ing  gem aakt a ls  vo lg t: de  

m axim ale  QC is  12, waa rb ij voo r een  d ee l van  he t nach tquo tum  voor toe s te llen  

boven  6 ton  (1080 bewegingen  pe r jaa r), zijnde  180 bewegingen  p er jaar, d e  

m axim ale  QC 26 b edraag t.  Vanaf 1/1/2021 zu llen  m axim aal 180 b eweg ingen  per jaar 

een  m axim ale  QC=26 m o gen  hebben , m et een  b ijkom ende  bepe rking  van  m axim aal 

45 per kwartaa l.  Op  5 oktober 2016 heeft de  Vlaam se  m in is te r bero ep  inges te ld  tegen  

he t bes lu it van  21/12/2015 ongegrond  verklaard  en  he t bes treden  bes lu it beves tigd .  

Op  8 novem ber 2018 heeft de  Raad  Van  Sta te  de  bes lis s ing  d ie  de  m in is te r op  5 

oktober 2016 had  genom en, geschors t. Op  19 jan uari 2019 heeft de  m in is te r een  
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n ieuwe bes lis s ing  genom en waa rb ij ze  haar eerd ere  bes lis s ing  heeft beves tigd  m aar 

na  een  n ieuw bero ep  inges te ld  door WILOO h eeft d e  Raad  van  Sta te  d eze  bes lis s ing  

s inds  25 novem ber 2021 geschors t. In  2021 waren  e r 2 nach tvluch ten  (tussen  23u  en  

6u) m et toes te llen  m et een  QC tussen  12 en  26. 

 

Tijdens  de  nach tperiode  23u  to t 07u , overeenkom stig  de  param ete r Lnigh t, nam  he t 

aan ta l bewegingen  af van  813 in  2020 to t 1180 in  2021.  Voor toes te llen  boven  de  6 

ton  was  e r een  toenam e  van  722 in  2020 to t 1092 in  2021. Voor toes te llen  to t 6 ton  

g ing  he t aan ta l beweging en  van  91 in  2020 naa r 88 in  2021.  

 

Net zoa ls  de  vorige  ja ren  is  he t he likop terve rkee r vanu it en  n aar de  luch thaven  

Oos tende-Brugge  n ie t opgenom en in  de  s im ula tie s  (cfr. eerdere  con tourrapporten  

2002 to t en  m et 2020).  Tijd ens  he t jaar 2021 werd en  in  to taa l 1191 

he likop terbewegingen  ge reg is tree rd , u its lu itend  in  de  dagperiod e  (7u  to t 23u ). 

 

In  Figuur 5 word t schem atisch  de  evo lu tie  weergegeven  van  he t aan ta l 

vliegbewegingen  op  de  lu ch thaven  Oos tende-Brug ge  s inds  1989. 

 

Figuur 5 Evolu tie van he t  aan ta l vliegbew egingen op  de  luch thaven  Oos tende-Brugge (1989-2021)  

Bron: Vlucht lijs ten  In terna t ionale  luch thaven Oos tende-Brugge  (gegevens  2005-2021) 

 
Gele t op  de  nab ijhe id  van  de  Noordzee  is  he t baangebru ik van  g roo t be lang . Het 

baangebru ik bepaa lt im m ers  o f a l dan  n ie t over de  zee  ge land  of opges tegen  word t 

wat log ischerwijs  een  g ro te  invloed  h eeft op  he t aan ta l overvlogen  in woners .  Bij 

gebru ik van  baan  08 wo rd t opges tegen  rich ting  Oostende  (Stene) en  ge land  over zee  

(via  Middelke rke), b ij geb ru ik van  baan  26 land en  vlieg tu igen  ove r Oos tende  (Stene) 

en  vertrekken  vlieg tu ig en  rich ting  Noordzee  (en  overvliegen  inwon ers  in  

Middelke rke).  
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In  2021 werd  baan  26 vo or 60,1% van  d e  bewegin gen  gebru ikt, 9,0% m inde r dan  in  

he t jaar 2020 (69,1%).  De  andere  bewegingen  werden  u itgevoe rd  op  baan  08. De  

evo lu tie  van  he t p rocen tuee l jaarg em idd eld  baangebru ik van af 1998 word t 

wee rgegeven  in  Tab el 1.  

Tabel 1: Evolu tie  van  h e t p rocen tuee l baangebru ik van  1998 to t en  m et 2021 

J aa r Baan  08 Baan  26 

1998 20,0% 80,0% 

1999 21,1% 78,9% 

2000 15,1% 84,9% 

2001 23,8% 76,2% 

2002 24,7% 75,3% 

2003 29,3% 70,7% 

2004 21,5% 78,5% 

2005 18,8% 81,2% 

2006 25,2% 74,8% 

2007 26,0% 74,0% 

2008 32,0% 68,0% 

2009 28,4% 71,6% 

2010 33,5% 66,5% 

2011 35,4% 64,6% 

2012 29,7% 70,3% 

2013 42,4% 57,6% 

2014 34,2% 65,8% 

2015 32,3% 67,7% 

2016 36,7% 63,3% 

2017 32,0% 68,0% 

2018 42,9% 57,1% 

2019 36.8% 63,2% 

2020 30,9% 69,1% 

2021 39,9% 60,1% 

 

3.1.2 Vlucht rou tes  

Het we rke lijke  gevlogen  tra ject van  de  vlieg tu ig en  en  de  gevo lgde  rou tes  zijn  

a fhankelijk van  de  aard  van  de  b eschreven  beweging : land ingen , ve rtrekken  of 

circu its .  De  p rocedu res  voor deze  b eweg ingen  wo rden  gepubliceerd  in  de  AIP van  

Belg ië  en  he t Groo t He rtogdom  Luxem burg .  Ze  beschrijven  ech ter eerder de  

p rocedures  d ie  m oeten  worden  gevo lgd  dan  wel d e  werke lijke  gevo lgde  g ron drou te .  

Analoog  aan  de  ee rde re  rapporten  werden  voor he t jaa r 2021 de  rou tes  iden tiek 

genom en aan  d ie  van  de  voorgaande  ja ren . 
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3.2 Contourbe reken ing  m et  INM 

De bereken ing en  werd en  u itgevoerd  m et de  recen ts te  vers ie  van  he t INM, m et nam e  

vers ie  7.0b . Volgende  co n touren  werd en  bereken d: LDN -, LAeq ,dag  -, LAeq ,nach t - , LDEN - , 

Lday, Leven ing  en  LNight -con touren .   

3.3 Naverw erking  in  een  GIS  

Het inbrengen  van  de  ge lu idscon touren  in  een  Geografisch  In form atiesys teem  (GIS) 

m aakt, naas t he t a fd rukken  van  ge lu idscon tourenkaarten , ook een  ru im te lijke  

ana lyse  m ogelijk.  Zo  kan  in  eers te  ins tan tie  de  oppervlakte  b innen  de  versch illende  

con tourzones  per gem eente  berekend  word en .  Daarnaas t laa t de  com bina tie  m e t 

een  d ig ita le  bevo lkingskaart toe  o m  h e t aan ta l inwone rs  b innen  de  d iverse  

con tourzones  te  berekenen .  Conform  d e  m ilieu ve rgunning  werd en  deze  

bereken ingen  u itgevo erd  op  bas is  van  de  bevo lkingsgegevens  van  1 janua ri 2001.  

Deze  g egevens  zijn  a fkom stig  van  he t Nationaa l Ins tituu t voor de  Sta tis tiek (NIS).  

Bijkom end  werden  ook d e  bevo lkingsaan ta llen  bep aa ld  op  bas is  van  de  m ees t recen t 

besch ikbare  bevo lkingsgegevens  van  1 janu ari 2014.   

De  bevo lkingsaan ta llen  zijn  besch ikbaar op  he t n iveau  van  s ta tis tische  secto ren . 

Vanuit de  veronde rs te llin g  da t de  bevo lking  ge lijkm atig  zou  ve rdee ld  zijn  over de  

s ta tis tische  secto r en  door enkel he t gedee lte  van  de  secto r in  reken ing  te  brengen  

da t b innen  de  con tour ge legen  is , word t d e  rea lite it goed  benade rd . Tabellen  m et h e t 

aan ta l inwone rs  en  de  oppervlakten  b innen  de  versch illende  con tourzones  zijn  

opgenom en in  pa rag raaf 4.2. 
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4. Resulta ten  ge lu idscontouren  2021 

4.1 Gelu idscon tourenkaa rt en  

De kaarten  m et de  d ive rs e  con touren , zowel op  ach tergrond  van  een  topog rafische  

kaart a ls  een  bevo lkingskaart, zijn  opg enom en in  Bijlagen  1-2. Daarnaas t is  in  b ijlag e  

3 ook een  se t kaarten  opgenom en waa rop  de  evo lu tie  van  de  con touren  ten  opzich te  

van  2020 te  zien  is .  De  s e t van  kaarten  op  schaa l 1/25.000 van  de  Lden , Lday, Leven ing  en  

Lnigh t - con touren , zoa ls  opgelegd  door h e t VLAREM, werden  afzonde rlijk a fgedrukt op  

A2-form aat en  zijn  a ls  b ijlage  gevo egd  b ij d it vers lag . 

4.2 Oppervlakte  en  aan ta l in w oners  b innen  con tourzo nes  

Bij de  in te rpre ta tie  van  de  onders taande  cijfe rg egevens  m oet benadrukt wo rden  da t 

voor de  b epa ling  van  d e  oppervlakte  b innen  d e  d iverse  con tourzones  enkel de  

oppervlakte  bo ven  land  in  reken ing  wo rd t geb rach t.  De  oppervlakte  van  de  

ge lu idscon touren  boven  de  zee  is  dus  n ie t  m ee  opgenom en in  onders taande  

tabe llen . 

In  onders taande  tabe llen 12 zijn  voor de  ve rsch illende  con touren  he t aan ta l inwoners  

en  de  oppervlakten  b inn en  de  d ive rse  con tourzo nes  opgenom en  pe r gem eente .  

Conform  de  m ilieuve rgu nning  werd  he t aan ta l inwoners  b innen  de  versch illende  

con tourzones  bepaa ld  op  bas is  van  de  bevo lkingsgegevens  per 1 janu a ri 2001.  

Aanvullend  werd  he t aan ta l inwoners  ook be reken d  op  bas is  van  de  m ees t recen t 

besch ikbare  bevo lkingsgegevens  van  1 janu ari 2014. 

  

 
12 Al de  cijfe rs  in  deze  tabe llen  zijn  a fgerond  to t op  een  éénheid .  Wat de  to ta len  en  de  

sub to ta len  be tre ft, is  ee rs t de  som  gem aakt voo ra l deze  a frond ing  werd  doo rgevoerd . 
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• Lday 

 

Tabel 2: Oppervlakten  pe r Lday-con tourzone  voor Oos tende-Brugge  in  2021 

 

 

 

 

Tabe l 3: Inwoners  per Lday-con tourzone  voor Oos tende-Brugge  in  2021 op  bas is  van  

bevo lkingsgegevens  pe r 1 janua ri 2001 

 

 

 
 

 

Tabel 4: Inwoners  per Lday-con tourzone  voor Oos tende-Brugge  in  2021 op  bas is  van  

bevo lkingsgegevens  pe r 1 janua ri 2014 

 

 
  

Oppervlakte (ha)
55-60 60-65 65-70 70-75 >75

OOSTENDE 170 77 38 19 7 312
MIDDELKERKE 20 0 0 0 0 20
Eindtotaal 190 77 38 19 7 332

Lday - contourzone in dB(A) (d. 7h - 19h)

Aantal Inwoners
55-60 60-65 65-70 70-75 >75

OOSTENDE 187 30 15 7 3 243
MIDDELKERKE 14 0 0 0 0 14
Eindtotaal 201 30 15 7 3 256

Lday - contourzone in dB(A) (d. 7h - 19h)

Aantal Inwoners
55-60 60-65 65-70 70-75 >75

MIDDELKERKE 17 0 0 0 0 17
OOSTENDE 198 48 29 15 6 296
Eindtotaal 214 48 29 15 6 312

Lday - contourzone in dB(A) (d. 7h - 19h)
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• Leven ing 

 

Tabel 5: Oppervlakten  pe r Leven ing-con tourzone  voor Oos tende-Brugge  in  2021 

 

 

 

 

 

Tabe l 6: Inwoners  pe r Leven ing-con tourzone  voor Oos tende-Brugge  in  2021 op  b as is  van  

bevo lkingsgegevens  pe r 1 janua ri 2001 

 

 
 

 

Tabel 7: Inwoners  pe r Leven ing-con tourzone  voor Oos tende-Brugge  in  2021 op  b as is  van  

bevo lkingsgegevens  pe r 1 janua ri 2014 

 

 

  

Oppervlakte (ha)
50-55 55-60 60-65 65-70 >70

OOSTENDE 198 108 49 27 15 397
MIDDELKERKE 88 19 0 0 0 107
Eindtotaal 286 127 49 27 15 504

Levening - contourzone in dB(A) (e. 19h - 23h)

Aantal Inwoners
50-55 55-60 60-65 65-70 >70

OOSTENDE 1414 56 20 11 5 1506
MIDDELKERKE 153 15 0 0 0 168
Eindtotaal 1567 71 20 11 5 1674

Levening - contourzone in dB(A) (e. 19h - 23h)

Aantal Inwoners
50-55 55-60 60-65 65-70 >70

MIDDELKERKE 306 20 0 0 0 326
OOSTENDE 1289 75 35 21 12 1432
Eindtotaal 1595 95 35 21 12 1758

Levening - contourzone in dB(A) (e. 19h - 23h)



Gelu idscontouren voor de  luch thaven  Oos tende-Brugge, J aar 2021 

Labora torium  voor Akoes tiek – KU Leuven 19 

• Lnigh t 

 

Tabel 8: Oppervlakten  pe r Lnigh t-con tourzone  voor Oos tende -Brugge  in  2021 

 

 

 

 

Tabe l 9: Inwoners  per Lnigh t-contourzone  voor Oos tende-Brugge  in  2021 op  bas is  van  

bevo lkingsgegevens  pe r 1 janua ri 2001 

 

 
 

 

Tabel 10: Inwoners  pe r Lnigh t-con tourzone  voo r Oos tende-Bru gge  in  2021 op  bas is  van  

bevo lkingsgegevens  pe r 1 janua ri 2014 

 

 
  

Oppervlakte (ha)
45-50 50-55 55-60 60-65 >65

OOSTENDE 114 83 5 0 0 585
MIDDELKERKE 260 157 91 42 25 202
Eindtotaal 375 239 96 42 25 787

Lnight - contourzone in dB(A) (n. 23h - 7h)

Aantal Inwoners
45-50 50-55 55-60 60-65 >65

OOSTENDE 579 101 4 0 0 684
MIDDELKERKE 3043 175 38 16 13 3286
Eindtotaal 3622 276 42 16 13 3970

Lnight - contourzone in dB(A) (n. 23h - 7h)

Aantal Inwoners
45-50 50-55 55-60 60-65 >65

MIDDELKERKE 1024 156 5 0 0 1185
OOSTENDE 2839 180 55 30 28 3132
Eindtotaal 3862 336 59 30 28 4317

Lnight - contourzone in dB(A) (n. 23h - 7h)
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• LDEN 

 

Tabel 11: Oppervlakten  pe r LDEN-con tourzone  voor Oos tende -Brugge  in  2021 

 

 

 

 

Tabe l 12: Inwoners  pe r LDEN-con tourzone  voor Oos tende-Bru gge  in  2021 op  bas is  van  

bevo lkingsgegevens  pe r 1 janua ri 2001 

 

 
 

 

Tabel 13: Inwoners  pe r LDEN-con tourzone  voor Oos tende-Bru gge  in  2021 op  bas is  van  

bevo lkingsgegevens  pe r 1 janua ri 2014 

 

 
  

Oppervlakte (ha)
55-60 60-65 65-70 70-75 >75

OOSTENDE 205 127 58 31 19 440
MIDDELKERKE 107 19 0 0 0 126
Eindtotaal 313 145 58 31 19 566

LDEN - contourzone in dB(A) (av. 19h - 23h; n. 23h - 7h)

Aantal Inwoners
55-60 60-65 65-70 70-75 >75

OOSTENDE 945 60 23 12 7 1048
MIDDELKERKE 156 14 0 0 0 171
Eindtotaal 1102 74 23 12 7 1218

LDEN - contourzone in dB(A) (av. 19h - 23h; n. 23h - 7h)

Aantal Inwoners
55-60 60-65 65-70 70-75 >75

MIDDELKERKE 288 18 0 0 0 306
OOSTENDE 911 77 40 23 16 1067
Eindtotaal 1198 95 40 23 16 1372

LDEN - contourzone in dB(A) (av. 19h - 23h; n. 23h - 7h)
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• LAeq,dag 

 

Tabel 14: Oppervlakten  pe r LAeq ,dag-con tourzone  voor Oos tende-Brugge  in  2021 
 

 

 

Tabe l 15: Inwoners  per LAeq ,dag-con tourzone  voor Oos tende-Brugge  in  2021 op  bas is  

van  bevo lkingsgegevens  per 1 januari 2001 

 

 
 

 

Tabel 16: Inwoners  per LAeq ,dag-con tourzone  voor Oos tende-Brugge  in  2021 op  bas is  

van  bevo lkingsgegevens  per 1 januari 2014 

 

 
 

  

Oppervlakte (ha)
55-60 60-65 65-70 70-75 >75

OOSTENDE 168 77 37 20 7 309
MIDDELKERKE 29 0 0 0 0 29
Eindtotaal 196 77 37 20 7 338

LAeq,dag - contourzone in dB(A) (d. 6h - 23h)

Aantal Inwoners
55-60 60-65 65-70 70-75 >75

OOSTENDE 193 30 15 8 2 248
MIDDELKERKE 20 0 0 0 0 20
Eindtotaal 213 30 15 8 2 269

LAeq,dag - contourzone in dB(A) (d. 6h - 23h)

Aantal Inwoners
55-60 60-65 65-70 70-75 >75

MIDDELKERKE 25 0 0 0 0 25
OOSTENDE 201 48 28 16 6 299
Eindtotaal 226 48 28 16 6 324

LAeq,dag - contourzone in dB(A) (d. 6h - 23h)
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• LAeq,nach t 

 

Tabel 17: Oppervlakten  pe r LAeq ,nach t-con tourzone  voor Oos tende-Brugge  in  2021 
 

 

 

 

Tabe l 18: Inwoners  per LAeq ,nach t-contourzone  voor Oos tende-Brugge  in  2021 op  bas is  

van  bevo lkingsgegevens  per 1 januari 2001 
 

 

 

 

Tabe l 19: Inwoners  per LAeq ,nach t-contourzone  voor Oos tende-Brugge  in  2021 op  bas is  

van  bevo lkingsgegevens  per 1 januari 2014 

 

 
 

 

  

Oppervlakte (ha)
45-50 50-55 55-60 60-65 >65

OOSTENDE 200 131 66 32 24 453
MIDDELKERKE 102 43 1 0 0 146
Eindtotaal 302 174 67 32 24 599

LAeq,nacht - contourzone in dB(A) (n. 23h - 6h)

Aantal Inwoners
45-50 50-55 55-60 60-65 >65

OOSTENDE 1167 69 27 13 9 1285
MIDDELKERKE 245 46 1 0 0 291
Eindtotaal 1412 115 28 13 9 1576

LAeq,nacht - contourzone in dB(A) (n. 23h - 6h)

Aantal Inwoners
45-50 50-55 55-60 60-65 >65

MIDDELKERKE 485 64 1 0 0 550
OOSTENDE 1106 84 43 24 20 1276
Eindtotaal 1591 147 44 24 20 1826

LAeq,nacht - contourzone in dB(A) (n. 23h - 6h)
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• LDN 

 

Tabel 20: Oppervlakten  pe r LDN-con tourzone  voor Oos tende-Brugge  in  2021 

 

 
Tabel 21: Inwoners  per LDN-con tourzone  voor Oos tende-Brugge  in  2021 op  bas is  van  

bevo lkingsgegevens  pe r 1 janua ri 2001 

 

 
 

Tabel 22: Inwoners  per LDN-con tourzone  voor Oos tende-Brugge  in  2021 op  bas is  van  

bevo lkingsgegevens  pe r 1 janua ri 2014 

 

 
 

In  Tabel 23 en  24 wo rden  de  to ta le  oppervlakte  en  he t to taa l aan ta l inwon ers  b innen  de  

versch illende  55 d B(A) con touren  verg e leken  voor de  ja ren  1996 en  1998 to t en  m et 2021. 

  

 

Oppervlakte (ha)
55-60 60-65 65-70 70-75 >75

BREDENE 0 0 0 0 0 0
OOSTENDE 184 104 47 27 14 376
MIDDELKERKE 90 8 0 0 0 98
Eindtotaal 274 113 47 27 14 475

LDN - contourzone in dB(A) (n. 23h - 6h)

Aantal Inwoners
55-60 60-65 65-70 70-75 >75

BREDENE 0 0 0 0 0 0
OOSTENDE 431 44 19 11 5 510
MIDDELKERKE 113 6 0 0 0 120
Eindtotaal 545 51 19 11 5 630

LDN - contourzone in dB(A) (n. 23h - 6h)

Aantal Inwoners
55-60 60-65 65-70 70-75 >75

BREDENE 0 0 0 0 0 0
MIDDELKERKE 178 8 0 0 0 186
OOSTENDE 431 63 34 21 11 559
Eindtotaal 609 71 34 21 11 745

LDN - contourzone in dB(A) (n. 23h - 6h)
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Tabel 23: Evolu tie  van  de  oppe rvlakte  (ha) b innen  de  con touren  rond  d e  luch thaven  van  
Oos tende-Brugge  (1996 en  1998 to t en  m et 2021) 

Oppervlakte  (ha) LDN LAeq,dag LAeq ,nach t 

Contour 55 dB(A) 55 dB(A) 55 dB(A) 

1996 2.024 1.126 946 

1998 1.571 982 694 

1999 1.629 1.033 690 

2000 962 859 308 

2001 959 868 277 

2002 634 501 204 

2003 1.102 677 471 

2004 964 777 327 

2005 935 780 306 

2006 863 584 343 

2007 911 601 352 

2008 846 612 297 

2009 698 497 207 

2010 520 413 129 

2011 405 234 123 

2012 401 213 128 

2013 355 232 86 

2014 301 249 67 

2015 256 260 41 

2016 342 327 54 

2017 315 262 60 

2018 336 271 67 

2019 330 302 56 

2020 447 295 98 

2021 475 338 123 
 

Oppervlakte  (ha) LDEN Lday Leven ing Lnigh t 

Contour 55 dB(A) 55 dB(A) 50 dB(A) 45 dB(A) 55 dB(A) 

1996      

1998      

1999      

2000 1.161    299 

2001 1.170    268 

2002 731    192 

2003 1.231    465 

2004 1.138    358 

2005 1.122 794 1.543 1.309 328 

2006 1.000 604 1.160 1.360 349 

2007 1.048 625 1.133 1.473 362 

2008 959 676 934 1.310 301 

2009 802 537 899 1.075 204 

2010 652 446 767 842 155 

2011 487 252 455 723 136 

2012 484 223 449 736 144 

2013 456 231 336 702 123 

2014 394 256 324 530 100 

2015 356 271 286 478 83 

2016 483 340 338 649 114 

2017 433 266 315 622 110 

2018 468 272 326 699 128 

2019 485 305 312 705 127 

2020 510 302 453 603 143 

2021 566 332 504 787 163 
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Tabel 24: Evolu tie  van  he t aan ta l inwoners  b innen  de  con touren  rond  d e  luch thaven  van  
Oos tende-Brugge  (1996 en  1998 to t en  m et 2021) 

Inw oners  LDN  55dB(A) LAeq,dag 55dB(A) LAeq,nach t  55dB(A) 

1996 26.790 12.300 10.160 

1998 16.374 7.603 5.090 

1999 16.851 8.327 4.865 

2000 6.648 5.523 474 

2001* 7.286 6.223 396 

2002* 3.216 2.277 94 

2003* 8.648 4.284 1.968 

2004* 6.667 5.036 465 

2005* 6.237 4.922 306 

2006* 5.882 3.073 286 

2007* 6.767 3.301 365 

2008* 5.912 3.646 261 

2009* 4.486 2.340 94 

2010* 2.728 1.344 52 

2011* 861 170 49 

2012* 857 122 54 

2013* 431 108 34 

2014* 202 135 26 

2015* 209 166 16 

2016* 605 430 22 

2017* 489 176 24 

2018* 520 197 27 

2019* 476 252 22 

2020* 847 195 39 

2021* 630 269 50 
 

Inw oners  LDEN 55dB(A) Lday 55dB(A) Leven ing 50dB(A) Lnigh t 

Contour    45 dB(A) 55 dBA) 

1996      

1998      

1999      

2000 9.284    510 

2001* 10.105    333 

2002* 4.146    94 

2003* 10.192    1.909 

2004* 8.526    788 

2005* 8.302 4.975 14.621 10.256 454 

2006* 7.658 3.287 10.096 12.275 315 

2007* 8.475 3.601 9.578 14.780 386 

2008* 7.195 4.285 7.140 11.840 265 

2009* 5.625 2.784 6.825 9.362 91 

2010* 4.098 1.719 5.528 6.449 62 

2011* 1.689 234 1.720 4.610 54 

2012* 1.605 148 1.797 4.591 57 

2013* 855 114 319 4.167 50 

2014* 392 164 229 923 39 

2015* 305 208 321 867 18 

2016* 1279 514 978 3108 46 

2017* 883 198 539 2970 42 

2018* 1081 216 579 4008 52 

2019* 1114 253 1047 3616 50 

2020* 1124 196 1477 3534 57 

2021* 1218 256 1674 3970 71 
* ten  opzich te  van  de bevolkingsgegevens  per 1 januari 2001 

  



Gelu idscontouren voor de  luch thaven  Oos tende-Brugge, J aar 2021 

Labora torium  voor Akoes tiek – KU Leuven 26 

4.3 Bespreking  van  de  ge lu id scon touren  

4.3.1 Lday-ge lu idscon touren  

De Lday-ge lu idscon touren  geven  de  gem iddeld e  ge lu idsbe las ting  tijdens  de  period e  

07h00 to t 19h 00 en  worden  ge rapporteerd  overeens tem m end de  VLAREM 

voorschriften  van  55 dB(A) to t en  m et 75 dB(A).   

Het gem iddeld  aan ta l bewegingen  pe r dagp eriode  bedroeg  in  2021 54,6 waarvan  e r 

11,6 werden  u itgevo erd  a ls  touch  and  go  (één  touch  and  go  werd  h ie r ge te ld  a ls  2 

bewegingen). Te r verge lijking : in  2020, was  he t gem iddeld  aan ta l beweging en  40,7 

waa rvan  11,3 touch  and  go’s .  Baan  26 werd  gebru ikt voor 60% van  de  bewegingen  

(de  res te rende  40% bewegingen  werden  u itgevo erd  op  baan  08).  Dit is  m in der dan  

in  2020 (68% baan  26 en  32% baan  08), wat e r op  wijs t da t de  wind  in  2021 m inder 

dom inan t u it he t wes ten  kwam .  

Voor he t zwaa r vrach tverkeer m et B744 (4 je tm otoren) was  e r een  d ras tische  a fnam e  

van  15,9 dag vluch ten  pe r m aand  in  2020 naa r 1,8 p er m aand  in  2021. Sede rt 2021 is  

e r wel zwaa r vrach tve rkeer m et he t ge lijkaard ig e  m aa r n ieuwere  type  B748 (3,9 

dagvluch ten  per m aand).   

De  geg evens  in  Tabe l 25 (Lday-n iveau  te r hoogte  van  m eetpos t NMT2 voor 2020 en  

2021) illus tre ren  da t de  gezam enlijke  b ijd rag e  to t de  to ta le  Lday-ge lu idsenerg ie  in  2021 

van  INM-toes te ltyp es  747-400, A330-343, 737-400 en  777-300 ongevee r 40% bedraag t 

(to taa l Lday-n iveau  – 2,40d B).  Voor d eze  vie r types  sam en  is  de  b ijd rag e  on gevee r 

ge lijk geb leven  (m in iem e afnam e  van  0,05dB). De  Lday-ge lu idsbe las ting  ten  gevo lge  

van  de  kle ine  één- en  tweem otorige  p rope lle rtoes te ltypes  (GASEPF, GASEPV, 

BEC58P) in  2021 (47,2dB) was  0,7dB hoger dan  in  2020 (46,5d B), en  de  b ijd rage  to t 

de  to ta le  ge lu idsbe las tin g  was  daarm ee  iden tiek aan  deze  van  INM-typ e  737-400 

(49,2dB).   
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Tabel 25: Bijdrage  to t Lday van  versch illende  INM-toes te ltypes  te r hoogte  van 
m eetpos t NMT2 

 
 

Conform  de  g loba le  toen am e in  ge lu idbe las ting  veroorzaakt door bewegin gen  m et 

de  versch illende  toes te ltypes  was  e r een  toenam e van  de  oppervlakte  b innen  de  Lday-

ge lu idscon tour van  55 d B(A), van  302 ha  in  2020 naar 332 ha  in  2021.   

 

Door de  inkrim ping  van  de  oos te lijke  land ingscon tour in  d ich tbevo lkt geb ied  nam , 

op  bas is  van  de  bevo lkingsd ich the id  van  2001, he t aan ta l in woners  b inn en  deze  

ge lu idscon tour toe  van  196 in  2020 n aar 256 in  2021. 

4.3.2 Leven ing-ge lu idscon touren  

De Leven ing-ge lu idscon touren  geven  d e  gem iddelde  ge lu idsbe las ting  tijd ens  de  

periode  19h 00 to t 23h00 en  worden  gerapportee rd  overeens tem m end de  VLAREM 

voorschriften  van  50 dB(A) to t en  m et 75 dB(A).   

Het gem iddeld  d age lijks  aan ta l bewegingen  tijden s  de  avondpe riode  n am  toe  van  

3,9 in  he t jaa r 2020 naar 4,1 in  2021.  De  opvallends te  evo lu ties  ten  opzich te  van  he t 

jaar 2020 waren : een  d ras tische  toenam e van  h e t aan ta l bewegingen  m et he t 

zwaa rdere  2-m otorige  to es te ltype  B77W (van  17 in  2020 naar 154 in  2021) en  B77L 

(van  52 in  2000 to t 69 in  2021). Ook m et toes te ltypes  B738 (van  132 in  2020 to t 172 in  

2021) en  A332 (van  68 in  2020 to t 118 in  2021) was  e r een  toenam e. Voor toe s te ltype  

E190 was  e r een  a fnam e (van  71 in  2020 n aar 38 in  2021). 

INM-toesteltype 2020 2021 2020 2021 2020 2021
737400 46.8 49.2 46.8 49.2 0.51 0.86
A330-343 48.7 49.0 50.8 52.2 0.81 0.82
747400 49.5 45.8 53.2 53.1 0.99 0.37
BEC58P 41.1 45.6 53.5 53.8 0.13 0.35
777300 46.2 45.6 54.2 54.4 0.44 0.35
GASEPV 43.6 44.6 54.6 54.8 0.24 0.27
FAL20 44.5 43.0 55.0 55.1 0.29 0.19
C130 41.7 42.8 55.2 55.4 0.15 0.18
GASEPF 39.6 42.3 55.3 55.6 0.09 0.16
DHC6 40.3 42.2 55.4 55.8 0.11 0.16
707QN  - 41.7 55.4 55.9 0.00 0.14
74720B 39.1 40.8 55.5 56.1 0.08 0.11
HS748A 35.9 40.6 55.6 56.2 0.04 0.11
CNA500 36.9 38.5 55.6 56.3 0.05 0.07
CNA750 37.9 36.4 55.7 56.3 0.06 0.04
MU3001 32.3 35.6 55.7 56.3 0.02 0.03
GV 35.9 35.2 55.8 56.4 0.04 0.03
Andere types 31.9 34.6 55.8 56.4 0.02 0.03
Totaal 56.3 56.7 56.3 56.7 56.3 56.7

effect van bijdrage op 
totaal Lday (dB)

cumulatieve bijdrage tot 
Ldaybijdrage tot Lday
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Een  was  ook afnam e van  he t aan ta l bewegingen  m et he t 4-m otorig e  zware  

toes te ltype  B744 (van  56 in  2020 naa r 4 in  2021). Deze  werd  dee ls  gecom p enseerd  

door een  toenam e voo r he t ge lijkaard ig e  n ieuwere  type  B748 (van  0 in  2020 naar 15 

in  2021).  Door de  aanzien lijke  ge lu idp roductie  van  de  zwaarde re  toes te ltypes  B77W, 

B77L, A332, B748, B748, le idde  he t toeg enom en aan ta l bewegingen  (land in gen  u it 

he t wes ten  o f vertrekken  naar h e t wes ten) m et d eze  toes te ltypes  to t een  ve rleng ing  

en  ve rbred ing  van  de  wes te lijke  con touren .   

Door deze  verg ro ting  nam  de  to ta le  oppervlakte  b in nen  de  Leven ing-ge lu idscon tour van  

50 dB(A) toe , van  453 ha  in  2020 naar 504 ha  in  2021.  Daa rdoor nam  h e t to taa l aan ta l 

inwoners , berekend  op  bas is  van  de  bevo lkingsd ich the id  van  2001, toe  van  1477 in  

2020 to t 1674 in  2021. 

4.3.3 Lnigh t-ge lu idscon touren  

De Lnigh t-ge lu idscontouren  geven  de  gem idde lde  ge lu idsbe las ting  tijdens  de  p eriode  

23h00 to t 07h 00 en  worden  ge rapporteerd  overeens tem m end  de  VLAREM- 

voorschriften  van  45 dB(A) to t en  m et 70 dB(A).   

In  he t jaar 2021 bedroeg  he t aan ta l bewegingen  p er nach tperiode  g em idd eld  3,4, in  

2020 was  d it 2,3.  De  vaaks t gebru ikte  ICAO-toes te ltypes  (46% van  de  bewegingen) 

waren  B738 (376 bewegin gen , t.o .v. 133 in  2020) en  A332 (180 bewegingen , t.o .v. 120 

in  2020).  Ve rder werd  een  g roo t dee l (34%) van  d e  bewegingen  u itgevoerd  m et 2-

m otorige  zwaard ere  toes te ltypes  B77L, B77W, E190, A306, A300, B38M en  he t zware  

4-m otorige  type  B748 (34 bewegingen).  Er waren  o ok 56 bewegingen  m et he t lich te  

toes te ltype  SF34. Het g lobaa l toeg enom en  aan ta l bewegingen  m et zwaardere  

toes te ltypes  in  com bina tie  m et m inder land ingen  vanu it he t oos ten  (44% geb ru ik van  

baan  08 in  2021 in  verg e lijking  m et 32% in  2020), le idde  to t e en  verg ro ting  van  de  

wes te lijke  con touren .  

De  oppervlakte  b innen  d e  Lnigh t-ge lu idscon tour van  45 dB(A) is  (boven  land) g ro te r 

geworden , m et een  oppe rvlakte  van  787 h a  in  2021, in  verge lijking  m et 708 ha  in  

2020.  Conform  d aarm ee  nam  h e t aan ta l inwone rs  b innen  deze  con tour (berekend  

op  bas is  van  de  bevo lkingsd ich the id  van  2001) to e , van  3455 in  he t ja ar 2020 n aar 

3970 in  2021. 
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4.3.4 Lden-ge lu idscon touren 

De Lden-ge lu idscon touren  geven  een  tijdsgem idd eld e  waarde  van  de  Lday-, Leven ing- en 

Lnigh t-ge lu idscon touren  waarb ij b ij de  Leven ing-ge lu idscon tour een  s tra ffacto r van  5 

dB(A) in  reken ing  wo rd t genom en  en  b ij d e  Lnigh t-ge lu idscon touren  een  s tra ffacto r 

van  10 dB(A). 

Overeens tem m end de  VLAREM voorschriften  worden  deze  g e lu idscon touren  

gerapporteerd  van  55 dB(A) to t en  m et 75 dB(A).   

De  Lden-ge lu idscontouren  weersp ieg e len  de  evo lu tie  van  de  Lday, Leven ing- en  Lnigh t-

con touren .  De  com bin a tie  van  een  kle ine  ve rande ring  van  de  Lday-con touren  en  een  

toenam e  van  d e  Leven ing- en  Lnigh t-contouren , is  e r een  u itb re id ing  van  de  Lden-

ge lu idscon touren  in  he t wes ten .  De  to ta le  oppe rvlakte  b innen  de  Lden-ge lu idscon tour 

van  55 d B(A) is  toegenom en van  510 h a  in  2020 naar 566 ha  in  2021, en  h e t aan ta l 

inwoners  b innen  deze  g e lu idscon tour, op  bas is  van de  bevo lkingsd ich the id  in  2001, 

nam e toe  van  1124 in  2020 naa r 1218 in  2021. 

4.3.5 LAeq,dag-, LAeq ,nach t- en  LDN-ge lu idscon touren  

De LAeq,dag-, LAeq ,nach t- en  LDN-ge lu idscon touren  zijn  de  ge lu idscon touren  d ie  in  h e t kader 

van  de  oude  VLAREM-wetgeving  werden  opgelegd . Om dat b inn en  de  

m ilieu ve rgunning  van  de  luch thaven  naar deze  p aram ete rs  verwezen  word t, zijn  

deze  ook in  he t hu id ige  rapport wee rhouden . 

De  LAeq,dag-con touren  zijn  ne t zoa ls  d e  Lday-con touren  lich tjes  toegen om en.  

Trad itionee l zijn  de  Leq,nach t-con touren  sm alle r dan  de  Lnight-con touren , wat een  

kenm erk is  van  een  do m inan tie  van  land ings - ten  opzich te  van  vertrekbewegingen  

tussen  23h  en  6h .  Bij lan d ingen  kom en de  toes te llen  van  verde r lag er aanvliegen , 

zoda t hun  im pact ve rde r re ikt m aa r ook sm a lle r is .  De  LAeq,nach t-con touren  zijn  in  he t 

wes ten  g ro ter g eword en  en  in  he t oos ten  kle iner.  Dit laa ts te  is  een  gevo lg  van  he t 

a fgenom en aan ta l land in gen  vanu it he t oos ten .  

De  LDN-con touren  ve rsm e lten  de  karakte ris tieken  van  de  LAeq,dag- en  LAeq ,nach t-con touren  

en  zijn  in  he t wes ten  ie ts  g ro te r gewo rden  en  in  h e t oos ten  ie ts  kle iner. Om dat he t 

oos te lijk dee l van  de  con touren  zich  in  m eer d ich tbevo lkt geb ied  bevind t d an  he t 

wes te lijk dee l, is  e r een  g loba le  a fnam e van  he t aan ta l inwone rs  b innen  de  LDN-

con touren . 
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4.4 Aanta l po ten t iee l s te rk g eh inderden  

Het aan ta l po ten tiee l s te rk geh inderd en  werd  be rekend  zowel op  de  wijze  beschreven  

in  he t oude  VLAREM (op  bas is  van  LDN) a ls  op de  wijze  beschreven  in  he t n ieuwe  

VLAREM (op  bas is  van  Lden), te lkens  b innen  de  ge lu idscon tour van  55 dB(A).  Deze  

bereken ingen  werden  u itgevoerd  op  bas is  van  con tourzones  m et een  in te rva l van  1 

dB(A). 

4.4.1 Aanta l po ten t iee l s te rk g eh inderden  op  b as is  van  LDN 

Het aan ta l po ten tiee l s te rk geh inderden  voor he t ja ar 2021, is  weerg egeven , per LDN-

con tourzone  en  per gem eente , op  bas is  van  de  bevo lkingsgegevens  per 1 januari 

2001 in  Tabel 26 en  op  b as is  van  d e  m ees t recen t besch ikbare  bevo lkingsgegevens  

van  1 januari 2014 in  Tab el 27. 

 

Tabel 26: Aanta l po ten tiee l s te rk g eh inderden  p er LDN-con tourzone  voor Oos tende-

Brugge  in  2021 op  bas is  van  bevo lkingsgegevens  per 1 janua ri 2001 

 

 
 

Tabel 27: Aanta l po ten tiee l s te rk g eh inderden  p er LDN-con tourzone  voor Oos tende-

Brugge  in  2021 op  bas is  van  bevo lkingsgegevens  per 1 janua ri 2014 

 

 
 

  

Aant. potent. sterk. gehinderden 
Gemeente 55-60 60-65 65-70 70-75 >75 Totaal
OOSTENDE 54 12 8 6 4 84
MIDDELKERKE 15 2 0 0 0 17
Eindtotaal 69 13 8 6 4 100

LDN - contourzone in dB(A) (d. 6h - 23h; n. 23h- 6h)

Aant. potent. sterk. gehinderden 
Gemeente 55-60 60-65 65-70 70-75 >75 Totaal
MIDDELKERKE 24 2 0 0 0 25
OOSTENDE 53 17 14 12 10 106
Eindtotaal 76 19 14 12 10 131

LDN - contourzone in dB(A) (d. 6h - 23h; n. 23h- 6h)
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4.4.2 Aanta l po ten t iee l s te rk g eh inderden  op  b as is  van  Lden 

De  verd e ling  van  h e t aan ta l po ten tiee l s te rk geh ind erden  voor he t jaa r 2021 per Lden-

con tourzone  en  pe r gem eente  is  wee rgegeven  op  bas is  van  d e  bevo lkingsgegeven s  

per 1 januari 2001 in  Tabel 28 en  op  bas is  van  de  m ees t recen t besch ikbare  

bevo lkingsgegevens  van  1 janua ri 2014 in  Tabel 29. 

 

Tabel 28: Aanta l po ten tiee l s te rk g eh inderden  p er Lden-contourzone  voor Oos tende-

Brugge  in  2021 op  bas is  van  bevo lkingsgegevens  per 1 janua ri 2001 

 

 
 

 

Tabel 29: Aanta l po ten tiee l s te rk g eh inderden  p er Lden-contourzone  voor Oos tende-

Brugge  in  2021 op  bas is  van  bevo lkingsgegevens  per 1 janua ri 2014 

 

 

4.4.3 Evolu t ie  van  he t  aan ta l p o ten t iee l s t e rk geh inderd en   

De  m ilieuve rgunning  van  de  luch thaven  Oos tende-Brugge  leg t een  beperkin g  op  aan  

he t aan ta l po ten tiee l s te rk geh inderden  be rekend  vo lgens  de  m ethode  van  h e t oude  

VLAREM (i.e . op  bas is  van  de  LDN-ge lu idscon touren).  De  evo lu tie  van  d it aan ta l over 

de  laa ts te  ja ren  word t weergegeven  in  onde rs taan de  tabe l.   

Ind ica tie f word t ook de  evo lu tie  van  he t aan ta l po ten tiee l s te rk geh in derden , 

berekend  vo lgens  de  m ethode  van  he t n ieu we  VLAREM, weerg egeven .  De  cijfe rs  

voor de  ja ren  2000 to t en  m et 2004 werden  b e rekend  op  bas is  van  he t aan ta l 

inwoners  in  d e  Lden-con tourzones  m et een  in te rva l van  5 d B(A) welke  ge rapp orteerd  

werden  in  de  jaarvers lag en  van  d e  ge lu idscon touren  voor d e  luch thaven  Oos tende-

Brugge . 

  

Aant. potent. sterk. gehinderden 
Gemeente 55-60 60-65 65-70 70-75 >75 Totaal
OOSTENDE 108 12 7 5 3 135
MIDDELKERKE 20 3 0 0 0 23
Eindtotaal 128 15 7 5 3 158

LDEN - contourzone in dB(A) (d. 7h - 19h; a. 19h - 23h; n. 23h - 7h)

Aant. potent. sterk. gehinderden 
Gemeente 55-60 60-65 65-70 70-75 >75 Totaal
MIDDELKERKE 35 3 0 0 0 39
OOSTENDE 104 16 12 10 8 149
Eindtotaal 139 19 12 10 8 188

LDEN - contourzone in dB(A) (d. 7h - 19h; a. 19h - 23h; n. 23h - 7h)
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Tabel 30: Evolu tie  van  he t aan ta l po ten tiee l s te rk geh inderd en  voor de  ja ren  2000-2021 

J aar Aanta l po ten tiee l s te rk 

geh inderden  op  basis  van LDN 

Aanta l po ten tiee l s te rk 

geh inderden  op  basis  van Lden 

2000 1314 1877 
2001 1431 1686 

2002 554 625 

2003 1672 1747 

2004* 1286 1473 

2005* 1166 1298 

2006* 990 1094 

2007* 1157 1223 

2008* 1029 1044 

2009* 713 766 

2010* 403 533 

2011* 131 209 

2012* 131 200 

2013* 70 109 

2014* 39 51 

2015* 34 42 

2016* 72 158 

2017* 69 110 

2018* 78 136 

2019* 72 140 

2020* 143 128 

2021* 100 158 

* ten  opzich te  van  de bevolkingsgegevens  per 1 januari 2001 

 

Ingevolge  de  a fnam e van  de  wes te lijke  con touren  in  d ich t bevo lkt geb ied  nam  oo k 

he t aan ta l po ten tiee l s te rk geh inderden  op  bas is  van  LDN a f in  verge lijking  m e t 2020, 

van  143 naa r 100.  Op  bas is  van  Lden was  e r, ingevolge  de  wes te lijke  u itb re id ing  van  

de  con touren  en  een  s ta tus  quo  in  he t oos ten , een  ne tto  toenam e van  128 naar 158. 

Hierm ee  b lijft he t a an ta l p o ten tiee l s te rk geh inde rd en  voor he t jaa r 2021 nog  s teeds  

ru im  b innen  d e  g rens  van  de  m ilieuve rgunning , d ie  m axim aal 2.700 po ten tiee l s te rk 

geh inderden  toe laa t (berekend  op  bas is  van  LDN en  m et d e  bevo lkingscijfe rs  van  he t 

jaar 2001). 
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Bijlage 1  Geluidscontourenkaarten, achtergrond topografische kaart 
 

Lday - geluidscontouren op topografische kaart 

Levening - geluidscontouren op topografische kaart 

Lnight - geluidscontouren op topografische kaart 

Lden - geluidscontouren op topografische kaart 

LAeq,dag - geluidscontouren op topografische kaart 

LAeq,nacht - geluidscontouren op topografische kaart  

LDN - geluidscontouren op topografische kaart 
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Bijlage 2  Geluidscontourenkaarten, achtergrond bevolkingskaart 
 

 

Lday - geluidscontouren op bevolkingskaart 

Levening - geluidscontouren op bevolkingskaart 

Lnight - geluidscontouren op bevolkingskaart 

Lden - geluidscontouren op bevolkingskaart 

LAeq,dag - geluidscontouren op bevolkingskaart 

LAeq,nacht - geluidscontouren op bevolkingskaart  

LDN - geluidscontouren op bevolkingskaart 
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Bijlage 3  Geluidscontourenkaarten, evolutie 2020 – 2021 
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