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De uitvoering van dit rapport werd gerealiseerd door

dBA-Plan
Piannesbergstraat 24
3590 Diepenbeek

Dit rapport is samengesteld op basis van resultaten van de geluidsmetingen, uitgevoerd door

eigen, goedgekeurde apparatuur en op basis van gegevens die ons door de opdrachtgever

beschikbaar werden gesteld. Het betreft hier zowel schriftelijke als informatie (teksten,

cijfermateriaal, plans) als mondelinge informatie die werd verstrekt tijdens gesprekken en

plaatsbezoeken. Een verandering in de opstelling/werkingscondities van luidruchtig

installaties of bijkomende installaties kan uiteraard een beduidende impact hebben op het

geluidsklimaat zodat de resultaten van voorliggend rapport niet meer geldig zouden kunnen
zijn.

Bij het samenstellen van dit rapport wordt gebruik gemaakt van de procedures beschreven in
het kwaliteitshandboek van dBA-Plan bvba.

De studie werd uitgevoerd door Guy Putzeys, erkend als milieudeskundige in de discipline

geluid en trillingen voor het uitvoeren van akoestische onderzoeken, het opstellen van

saneringsplannen, het begeleiden van saneringsplannen volgens VLAREM lI,het beproeven

en controleren van apparaten en inrichtingen (inclusief de volgens VLAREM als hinderlijk

ingedeelde) die lawaai kunnen veroorzaken, die bestemd zijn om het lawaai te dempen, op
te slorpen, te meten of de hinder ervan te verhelpen.

Lic. Putzeys Guy
Erkend deskundige geluid en trillingen

Dit rapport mag enkel in zijn geheel worden gereproduceerd, tenzij hiervoor
voorafgaandelijk schriftelijk toestemming wordt gegeven door het laboratorium.



Geluidsstudie Motorcrosscircuit Hondapark te Balen

1 DOEL

P06004

Door EG Events vzw werd aan dBA-Plan bvba de opdracht gegeven om een geluidsstudie

uit te voeren ter bepaling van het actuele geluidsniveau ten gevolge van de

motorcrossactiviteiten op het permanent circuit gelegen langs de Grote Heideweg z.n. te

Olmen/Balen. Deze studie werd gevraagd door de milieuvergunnende overheid.

Het doel van deze studie is na te gaan welke geluidsniveaus er heersen tijdens de

openingsuren van het permanent circuit. In het bijzonder wordt het effect op 475 m en 500 m

richting het nabijgelegen recreatiegebied bepaald. Ter bepaling van het omgevingsgeluid

werden er metingen uitgevoerd op 2 vaste meetpunten (op 475 m en 500 m) en op 5

ambulante meetpunten. De metingen werden uitgevoerd op zaterdag 3 juni 2006 vanaf 14u

tot 17u. Tijdens deze periode was het rustig weer en waaide de wind uit westelijke richting.

De metingen werden uitgevoerd door Guy Putzeys, zaakvoerder van dBA-Plan. Guy Putzeys

is een erkend MER - deskundige in de discipline geluid en trillingen.
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2 WERKWIJZE

Inhoudelijk zijn in dit rapport volgende punten terug te vinden:

• Enkele geluidstechnische begrippen

• Beschrijving circuit Hondapark en omgeving

• Resultaten van de geluidsmetingen

• Bevindingen

3 ENKELE GELUIDSTECHNISCHE BEGRIPPEN
I

3.1 Algemene begrippen

P06004

De sterkte van het geluid wordt weergegeven door zijn intensiteit I, maar vaak ook door zijn

geluidsvermogenniveau Lw of zijn geluidsdrukniveau Lp. Het geluidsvermogenniveau is een

éénduidige grootheid die de emissie van de geluid~bron weergeeft.

Aan de hand van het geluidsdrukniveau op een bepaalde afstand tot de bron wordt het

geluidsvermogenniveau berekend. Het geluidsvermogenniveau komt eigenlijk overeen met

de energie die zich op afstand nul bevindt om te komen tot een geluidsdrukniveau op een
bepaalde afstand.

De aard of hoogte van het geluid wordt weergegeven door zijn frequentie f. In het algemeen

is een geluid samengesteld uit signalen van verschillende frequenties. Het spectrum van
hoorbare frequenties strekt zich uit van ongeveer 25 Hz tot 20000 Hz.

Zowel de sterkte als de hoogte van het geluid kunnen veranderen in de tijd. Naargelang van

het gedrag in de tijd onderscheidt men continu, cyclisch of impulsief geluid.

Decibel (dB): dit is de eenheid waarin het geluidsdrukniveau Lp van een geluid wordt
uitgedrukt.

Het geluidsdrukniveau wordt gedefinieerd als Lp = 20 * loglo L
Po

met p = de effectieve geluidsdruk

Po = een effectieve referentiegeluidsdruk, gelijk aan 2*10-5 NI m2

dB(A): dit zijn eenheden afgeleid van de decibel, met de bedoeling de subjectieve

gehoorgewaarwording op een meer praktische wijze te kunnen weergeven.

Door middel van een elektronische filter wordt bij de geluidsanalyse het geluid in een

discreet aantal frequentiebanden bepaald. Deze frequentiebanden worden gekarakteriseerd
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door hun breedte en hun centrale frequenties. Het gebruik van een octaaf en tertsfilterset

laat toe een studie te maken van de relatieve bijdrage van de verschillende octaaf - en

tertsbanden tot het totale geluidsniveau. Een uitgesproken zuivere toon zal met meer dan 5

dB boven de aangrenzende tertsbanden uitsteken.

3.2 Meetparameters

LAeq, T: het A-gewogen equivalent geluidsniveau is een maat voor het beschouwde

fluctuerende geluid. De discontinue geluidsbelasting gedurende een periode

T wordt omgerekend naar het niveau van een continue geluid met dezelfde

geluidsbelasting.

LAN, T : het A-gewogen geluidsdrukniveau dat gedurende N % van de

observatieperiode T wordt overschreden.

LA95, T: het A-gewogen geluidsdrukniveau dat gedurende 95 % van de

observatieperiode T wordt overschreden. Het is een maat voor het

overwegend heersende achtergrondgeluidsniveau.

L : het specifiek geluid, is een component van het omgevingsgeluid die kansp

worden toegeschreven aan één of meer wel bepaalde geluidsbronnen van een

inrichting en die, akoestisch gezierr;-kangeïdentificeero worden.

Li : het berekend immissieniveau

Lw : geluidsvermogenniveau, identificeert éénduidig de emissiesterkte van de

geluidsbron.

3.3 Gebruikte meetapparatuur

De metingen werden uitgevoerd met een Larson Davis 824, een real time frequentie

analysator. Dit meetinstrument is van het type I en voldoet aan de wettelijke bepalingen. De

meettoestellen werden vooraf gekalibreerd met behulp van een ijkbron CAL200 van Larson

Davis. Deze meetapparatuur voldoet aan de eisen gesteld in de IEC-publicatie 804. De

meetfout op de gemeten geluidsniveaus bedraagt +/- 1 dB(A). Tijdens de metingen was de

microfoon voorzien van een windscherm. De sonometer was ingesteld op snelle tijdsweging.
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4 WETGEVING VLAREM 11

P06004

Volgens de voorschriften van VLAREM 11, hoofdstuk 4.5. Beheersing van geluidshinder

gelden volgende milieukwaliteitsnormen (MKN) VGor geluid in open lucht (bijlage 2.2.1. van

VLAREM 11), waarvoor de parameter LA9S.1h van toepassing is.

Tabel 1 : Milieukwaliteitsnormen volgens bepalingen van VLAREM 11voor geluid in
open lucht
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Specifiek voor omlopen voor motorvoertuigen worden onder afdeling 5.32.10 een aantal

bepalingen opgelegd.

In Art.5.32.1 0.1 § 3 wordt vermeld: ' Tenzij anders vermeld in de milieuvergunning zijn de

geluidsnormen, bedoeld in hoofdstuk 4.5., niet van toepassing op de inrichtingen bedoeld in 1. De exploitant treft

de nodige maatregelen om de geluidsproductie aan de bron en de geluidsoverdracht naar de omgeving te

beperken en vermeldt deze in een register. Ook de controle en de wijze van controle op de maatregelen wordt in

het register vermeld. Naargelang van de omstandigheden en technologische verantwoorde mogelijkheden

volgens de huidige stand van de techniek wordt hierbij gebruik gemaakt van de oordeelkundige schikking van de

geluidsbronnen, geluidsarme installaties, geluidsisolatie en/of absorptie en/of afscherming.'

Met andere woorden de vergunnende overheid is niet verplicht om geluidsnormen op

te leggen aan omlopen voor motorvoertuigen.
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5 EMISSIENORMEN
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In de VLAREM-rubriek 32.9 spreekt men van 98 dB (vermoedelijk wordt 98 dB(A) bedoeld)

als een maximum voor een motorcrossterrein van klasse 2. Hetgeen zou overeenkomen met

ongeveer 70 dB(A) op 7,5 m. Dit is een zeer laag niveau voor de toestellen die normaal wor

den gebruikt op een crossterrein. Indien de meetmethode van de FIM wordt bedoeld, wordt

er gemeten bij een zuigersnelheid van 11 mis. Bij dit constant en laag toerental produceren

motoren relatief weinig geluid.

Indien dit geluidsniveau hoger is dan 98 dB is de inrichting als een klasse 1 volgens de

VLAREM-rubriek te beschouwen. Tevens wordt in Art. 5.32.10.3 aangegeven waaraan een

motorvoertuig moet voldoen. Ofwel beantwoorden aan de geluidsnormen, vastgesteld in het

algemeen reglement op de technische eisen om in het verkeer te worden gebracht ofwel een

geluid van maximum 106 dB(A) voortbrengen. Dit geluidsniveau wordt gemeten op een

afstand van O,S m van het einde van de uitlaat. Er dient gemeten te worden bij een toerental

dal} 70 % bedraagt van het toerental dat overeenkomt met het volle vermogen.
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6 BESCHRIJVING MEETSITUATIE

P06004

Het permanent motorcircuit Hondapark is gelegen aan de Grote Heideweg z.n. te

Olmen/Balen. Volgens het gewestplan is het circuit gelegen in recreatiegebied. Op 475 m

van het circuit is ook recreatiegebied gelegen in de gemeente Ham. Dit is echter geen

verblijfsrecreatie. Er zijn bijgevolg geen woongebieden of gebieden voor verblijfsrecreatie op
minder dan 500 m van het circuit. Het circuit is voor recreatie en oefenwedstrijden geopend

op dinsdag, woensdag, donderdag en zaterdag van 13u tot 18u. Op zon - en feestdagen is
dit van 13u tot 17u.

Om het omgevingsgeluid te bepalen werden op zaterdag 3 juni gemeten van 14u tot 17u.

Tijdens de metingen waren er tussen 14u en 14u30u 15 rijders en tussen 14u30 u en 17u

zo'n 20 à 25 rijders actief zowel 4 takt-motoren als 2 takt motoren.

Er werd op 2 vaste meetpunten in de windrichting (uit westelijke richting) van bron (circuit)

naar ontvanger (recreatiegebied met vakantiehuizen) gemeten. Eén meetpunt bevond zich

op de gren~ !TI,eth~!!eçre§lJiegebied (475 m) en een tweede meetpunt bevond ziçh_25 m
verderop gelegen in het recreatiegebied. Deze meetpunten werden van 14u tot 17u

permanent bemand. De ligging van de meetpunten is weergegeven in figuur 1 en wordt

aangeduid met 1 en 2. Daarnaast werden er nog metingen over een korte periode uitgevoerd

op 5 ambulante meetpunten (A,B,C, Den E op figuur 1) waarvan hierna de coördinaten zijn

gegeven :

Meetpunt Coördinaten Ligging volgens gewestplanAfstand tot circuit

1

Asdonkseweg Agrarisch gebied475 m

2

Asdonkseweg Recreatiegebied500 m

A

Gerhees thv nr. 31 Woongebiedmetlandelijk+/- 1650

karakterB
Kruispunt Agrarisch gebied+/- 600 m

Immertseweg/Heidehuizen C

Klaashoevenen/HeidehuizenAgrarisch gebied+/- 700 m

D
Brug Grote HeidewegAgrarisch gebied+/- 700 m

E
Grote Heideweg Bosgebied+/-100 m

In de agrarische gebieden bedraagt de milieukwaliteitsnorm voor het LA95,1h overdag 40

dB(A). In het woongebied met landelijk karakter is dit 45 dB(A). In het recreatiegebied

bedraagt de milieukwaliteitsnorm 50 dB(A).
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Figuur 1 : ligging van het motorcircuit Hondapark en de meetpunten volgens
gewestplan
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7 MEETRESULTATEN VAN DE GELUIDSMETINGEN

P06004

Zoals aangegeven werd er gemeten van 14u tot 17u op zaterdag 3 juni 2006. Er werd op

twee vaste meetpunten continu gemeten (parameters werden bepaald per uur = meetperiode

T) en op 5 ambulante een kortere meetperiode (T=10 minuten). Alle statistische parameters

(LAeqT, LA01.T, LA05.T, LA50.ren ook LA95.T ) werden tijdens de meetcampagne opgemeten. Het

LAeq.1h is de gemiddelde geluidsbelasting, het LA01,1h, de LA05.1h geven de maat van de

geluidspieken weer. Met andere woorden de pieken die door de passerende auto's en/of

vrachtwagens worden weergegeven door het LA01.1h en LA05,1h. Het LA95.1h is het geluid dat

continu aanwezig is, moet getoetst worden aan de milieukwaliteitsnormen conform de ligging

volgens het gewestplan.

De meetresultaten voor de 2 vaste meetpunten over een meetperiode T gelijk aan 60

minuten worden hierna weergegeven:

Tabel 2 : .meetresultaten voor vast meetpunt 1

Meetperiode LAeq,TLA01.TLA05•TLA5O.TLA95.T

Van 14u tot 15u

51,857,354,649,443
Van 15u tot 16u

60,963,757,85246,7
Van 16u tot 17u

62,565,96054,148,1

Tabel 3 : meetresultaten voor vast meetpunt 2

Meetperiode LAeq,TLA01,TLA05,TLA5O,TLA95.T

Van 14u tot 15u
52,058,255,350,143,5

Van 15u tot 16u 61,363,158,152,547,3
Van 16u tot 17u 62,866,759,553,747,4

Tussen 14u en 14u30 waren er nog maar weinig rijders actief op het motorcrossterrein

zodat de geluidsniveaus op meetpunt 1 en 2 lager liggen dan tussen 15u en 17u. Het LA95.W

niveau bedraagt op meetpunt 1 en meetpunt 2 47 dB(A). Dit achtergrondniveau wordt

bepaald door het motorcross terrein. De milieukwaliteitsnorm voor een recreatiegebied,

meetpunt 1, bedraagt 50 dB(A) overdag. De milieukwaliteitsnorm blijkt bijgevolg niet

overschreden. De specifieke bijdrage van het motorcrossterrein tussen 16u en 17u (drukste

periode) daarentegen bevindt zich rond de 55 dB(A). Dit getal bekomen we door alle

geluidspieken tengevolge het passerend verkeer, blaffende honden, e.a. langs meetpunten

1 en 2 (zoals auto's, een tractor rond 16u42, ..) te elimineren.

dBA-Plan bvba - Piannesbergstraat 24 - Diepenbeek
Tel: 0497/474664 - fax: 011/334194 - www.dba-plan.be

11



Geluidsstudie Motorcrosscircuit Hondapark te Balen P06004

Het energetische gemiddelde van alle LAeQ.15 veroorzaakt door de motorcross bedraagt dan

55 dB(A). Vermits de stoorbronnen zoals passerende verkeer ook bijdrage tot het LAeQ.1h, ligt

het globale gemeten geluidsniveau uitgedrukt in LAeQ.1h hoger dan het energetische

gemiddelde met uitfiltering van de stoorbronnen.

Het specifiek geluidsniveau op meetpunten 1 en 2 bedroeg tussen 16u en 17u 55 dB(A).

Figuur 2: LAeq,1s op meetpunten 1 en 2 op zaterdag 3 juni tussen 16u en 17u

LAeq,1s op 475 m en 500 m

90

85

80

75

70

s:
cc 65
..•

60

55

50

45

Tijd

-+- LAeq1s op 475 m

·~;I I-c-- LAeq1s op 500m

g:J ~ \2 ~ 12 ~

g ~ ï t8 i fR

<Ó(Óé.6iri(o~

De meetresultaten voor de 5 ambulante over een meetperiode T gelijk aan 10 minuten

worden hierna weergegeven :

Tabel 4 : meetresultaten voor ambulante meetpunten

Meetpunt MeetperiodeLAeQ•TLA01.TLA05.TLA5O•TLA95.T

A. Gerhees thv nr. 31

14u30 tot
14u40

56,169,163,743,537,6

B.Kruispunt

14u50 tot

Immertseweg/Heidehuizen

15u

55,5
68,062,447,944,7

C. Klaashoevenen/Heidehuizen
15u05 tot

15u15
4454,050,039,736,0

D. Brug Grote Heideweg
15u20 tot

15u30
41,244,042,941,039,4

E. Grote Heideweg
15u40 tot

15u50
59,966,964,758,252,0
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8 BESLUIT
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Door EG Events vzw werd aan dBA-Plan bvba de opdracht gegeven om een geluidsstudie

uit te voeren ter bepaling van het actuele geluidsniveau ten gevolge van de

motorcrossactiviteiten op het permanent circuit gelegen langs de Grote Heideweg z.n. te

Olmen/Balen. Deze studie werd gevraagd door de milieuvergunnende overheid.

Het doel van deze studie was na te gaan welke geluidsniveaus er heersen tijdens de

openingsuren van het permanent circuit. In het bijzonder werd het effect op 475 m en 500 m

richting het nabijgelegen recreatiegebied bepaald. Ter bepaling van het omgevingsgeluid

werden er metingen uitgevoerd op 2 vaste meetpunten (op 475 m en 500 m) en op 5

ambulante meetpunten. De metingen werden uitgevoerd op zaterdag 3 juni 2006 vanaf 14u

tot 17u. Tijdens deze periode was het rustig weer en waaide de wind uit westelijke richting.

Tussen 14u30 en 17u waren er +/- 20 rijders (verschillende type crossmotoren) actief op het

circuit. Uit de metingen blijkt duidelijk dat de gemeten geluidsniveaus op 475 m en 500 m

binnen de meetfout van 1 dB(A) overeenkomen. Het verschil in afstand tussen de

meetpunten is veel te klein ten opzichte van de afstand circait - recreatiegebied om enige

invloed te hebben op de gemeten geluidsniveaus. Uit de metingen blijkt dat op meetpunt 2,

gelegen in het recreatiegebied, de milieukwaliteitsnorm van 50 dB(A) door het LA95.1hwordt

gerespecteerd. De specifieke bijdrage van de motorcross zelf bedraagt op meetpunten 1 en

2 55 dB(A). Dit is het LAeq-niveau dat bekomen werd door het LAeq.1hte corrigeren met de

stoorbronnen zoals een passerende tractor, hondengeblaf, passerende auto's, ..

Aan de nabijgelegen woongebieden zoals Gerhees (meetpunt A) kon er op zaterdag 3 juni

2006 geen effect van het motorcrossterrein gemeten worden. De activiteiten waren niet

hoorbaar tot de meetpunten A,B. C en D. Op zaterdag 3 juni waaide de wind uit westelijke
richting.

Belangrijk is tevens te melden dat de federatie (FIM) momenteel nieuwe geluidsnormen en

de methodiek voor de controlemetingen aan het uitwerken is. Het doel van deze aanpassing
is een geluidsreductie van de geluidsemissies.

Guy Putzeys

Erkend deskundige geluid & trillingen
dBA-Plan bvba
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Op zaterdag 3 juni 2006 was er op het meetpunt A niets te horen van de motorcross. Het

omgevingsgeluid wordt bepaald door landbouwactiviteiten, woonactiviteiten en passerend

verkeer op de weg Gerhees. Het LA9s-niveau bedroeg in de namiddag minder dan 40 dB(A),

zodat de milieukwaliteitsnorm gerespecteerd wordt. Het specifiek geluidsniveau van de

motorcross kon niet bepaald worden. Dit geldt ook voor meetpunt B waar de motorcross niet

hoorbaar was op zaterdagnamiddag. Dit wind waaide weliswaar weg van dit meetpunt. Het

continu achtergrondniveau werd bepaald door landbouwactiviteiten en niet door de

motorcross. De milieukwaliteitsnorm van 40 dB(A) voor de dagperiode werd niet

gerespecteerd, maar hiervoor waren de crossactiviteiten niet verantwoordelijk. Op meetpunt

C en 0 was de motorcross niet hoorbaar maar ook hier waaide de wind weg van de

meetpunten.
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