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Doel 

Geen scholen en kinderdagverblijven op plaatsen met te 
hoge luchtverontreiniging en te veel omgevingslawaai. 

• Scholen: kleuter, lager, secundair (tot 18 jaar) 

• Kinderopvang (0-3 jaar): groepsopvang vanaf 9 kinderen 

• Centra bijzondere jeugdzorg (CBJ),                              
geestelijke gezondheidszorg (CGG) en                             
kinderzorg en gezinsondersteuning (CKG)                                
bij gelijkaardige omvang, gebruik (duur) en leeftijd. 

 

Minder blootstelling aan luchtverontreiniging en 
omgevingslawaai bij kinderen 

Gezondheidsimpact verminderen 

 



Impact luchtkwaliteit 

Algemeen 

Hart- en vaatziekten, (long)kanker, ziekten aan het 
zenuwstelsel, het voortplantingssysteem, invloed op dementie, 
diabetes, allergieën, … 

 

Op kinderen 

• Een kind is lichamelijk nog volop in ontwikkeling en ademt per 
kg lichaamsgewicht 50 % meer lucht(vervuiling) in. 

• Natuurlijke weerstand tegen agressieve stoffen nog niet 
optimaal.  

• Vaker spelen en sporten – dieper inademen 

• Verhoogde kans op ademhalingsproblemen/astma, ADD, … 
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Impact geluidshinder 

Algemeen 

Slaapverstoringen en verhoogde bloeddruk door stress 

 

Kinderen  

• Spraak- en leervermogen in volle ontwikkeling 

• Verstoring begrijpend leervermogen 

• Concentratiestoornissen 

• Verstoring slaap- en rustmomenten 
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Beoordelingskader  ifv adviesvorming 

• Bij aanvraag omgevingsvergunning voor nieuwbouw, verbouwing, 
capaciteitsuitbreiding, of functiewijziging 

• Pré-advies in voorbereiding van aanvraag omgevingsvergunning  

• Locatie-advies dat kinderdagverblijven bij lokaal bestuur moeten opvragen 
ifv vergunningsaanvraag Kind & Gezin. 

• Eventuele andere adviesverlening indien deze bestemmingen gepland 
(bvb RUP, HBN, projectdefinitie) 

 

Bepalen locaties waar scholen en kinderdagverblijven gebouwd, ingericht 
en/of uitgebreid mogen worden en in welke omstandigheden milderende 
maatregelen aanbevolen worden  in zo vroeg mogelijk stadium 

Geen beslissingskader: gemotiveerd afwijken is mogelijk, bvb op grond van: 

• Capaciteitsnood in bepaalde wijk 

• Tijdelijke noodoplossing ikv veiligheid 

• Milderende maatregelen om blootstelling voldoende te beperken  

 



Beoordelingskader luchtkwaliteit 

NO2 (µg/m³) Nieuw + functiewijziging Uitbreiding

< 38

38-39

40-41
Gunstig mits verkeersluwe 

zijde en maatregelen
Gunstig mits maatregelen

≥ 42 Ongunstig
Gunstig mits verkeersluwe 

zijde en maatregelen

Gunstig

Gunstig mits maatregelen

LUCHTKWALITEIT

• Nieuw = nieuw gebouw met mogelijkheid tot aangepaste oriëntatie gebouw 
• Functiewijziging = herbestemming bestaand gebouw naar functie onderwijs/kinderopvang 
• Uitbreiding = bestaande infrastructuur met functie onderwijs/ kinderopvang zonder of met 

nauwelijks mogelijkheid tot aangepaste oriëntatie gebouw 
• Verkeersluwe zijde < 40 µg/m³ 



Beoordelingskader geluidshinder 

• Nieuw = nieuw gebouw met mogelijkheid tot aangepaste oriëntatie gebouw 
• Functiewijziging = herbestemming bestaand gebouw naar functie onderwijs/kinderopvang 
• Uitbreiding = bestaande infrastructuur met functie onderwijs/ kinderopvang zonder of met 

nauwelijks mogelijkheid tot aangepaste oriëntatie gebouw 
• Verkeersluwe zijde < 65 dB(A) 

dB (Lden) Nieuw + functiewijziging Uitbreiding

< 60

60-64

65-69
Gunstig mits verkeersluwe 

zijde en maatregelen
Gunstig mits maatregelen

≥ 70 Ongunstig
Gunstig mits verkeersluwe 

zijde en maatregelen

Gunstig mits maatregelen

GELUIDSHINDER

Gunstig

Streefdoelen 

35 dB binnen (tijdens 

les)

55 dB buiten (tijdens 

speeltijd)



NO2 prognose 2020  en  Geluidskaart 2016 

https://www.antwerpenmorgen.be/projecten/luchtkwaliteitskaarten/media  
https://www.antwerpenmorgen.be/projecten/geluidsbelastingskaarten/media 



• Interpretatie lokale luchtkwaliteit en omgevingslawaai op 
basis van de modelkaarten en mogelijke impact op 
gezondheid. 

• Inschatting blootstelling op basis van specifieke situatie. 
Volstaan mogelijke maatregelen om blootstelling voldoende 
te beperken? 

• Conclusie ‘gunstig’, ‘ongunstig’, of ‘gunstig mits 
voorwaarden’ en argumentatie. Ongunstig van zodra één 
van beiden ongunstig. 

• Mogelijke milderende maatregelen 

= voorwaarden bij toekenning vergunning 

 

Inhoud advies 

Advies is maatwerk 



• Gebouwen zodanig plaatsen dat een verkeersluwe kant of 
omsloten binnengebied ontstaat (bvb voor speelplaats). 
Speelplaats niet open, of met uitsluitend groenscherm, aan 
straatkant. Geluidslekken vermijden. 

• De afstand tussen het gebouw of gebruikte ruimte en de 
belastende verkeersweg zo groot mogelijk houden (ook in de 
hoogte). 

• Afschermende structuur tussen bronnen en gebouwen voorzien. 

• Intensief gebruikte en geluidsgevoelige ruimtes (leslokalen, 
leefruimtes, slaapruimtes) aan de verkeersluwe kant plaatsen. 
Minder intensief gebruikte lokalen zoals de refter, technische 
lokalen, toiletten kunnen langs de verkeersbelaste zijde van het 
gebouw gelokaliseerd worden waar ze geluidsbuffer vormen. 

  

Bouwstenen advies maatregelen  (1) 

Inplanting en indeling gebouwen optimaliseren: 



• Afdoende luchtzuiveringssysteem dat fijn stof (en NO2) uit de 
instromende buitenlucht en/of de binnenlucht zuivert. Systeem en 
filtertype afhankelijk van de lokale luchtkwaliteit en mogelijkheden 
gebouw (vb nieuwbouw vs renovatie).  

• Ventilatie-inlaatopeningen aan verkeersluwe zijde of via het dak. 

• Lucht- of geluidslekken vermijden (bvb geen raamroosters). 

• Akoestische prestatie gebouw afgestemd op de gevelbelasting waarbij 
wordt gestreefd naar Laeq=55dB tijdens de speeltijden en 35dB in de 
leefruimtes en leslokalen. Toepassen Belgische norm NBN S 01-400-2 
akoestische criteria voor schoolgebouwen of NBN S 01-400-1 voor 
woningen. 

• Een geluidwerende of dove gevel langs de verkeersbelaste zijde. 

• Vermijden van geluidsreflecterende materialen (vb bakstenen muur 
rond speelplaats).  

Bouwstenen advies maatregelen (2) 

Bouwtechnische oplossingen: 



Interpretatie modelkaarten en blootstelling 

Blootstelling > kaart 
+ afstand tot belangrijke bronnen 
+ configuratie bestaande en nieuwe 
bebouwing (en andere afscherming) 
+ eigenschappen bestaande gebouw 
+ gebruik (bufferruimtes, afstand tot 
de bron) 
+ haalbaarheid maatregelen 
+ soort bron 

Voorbeelden: 
• Tunnelmond vlakbij 
• Als gevolg van vliegverkeer ongunstig 

vanaf Lden 55 dB(A) (geen afscherming 
van speelplaats mogelijk). 

• Rekening houden met wijzigingen in 
bebouwing of afscherming sinds 
opmaak kaarten: bvb planMER als 
extra bron.   



Case kinderdagverblijf functiewijziging 

NO2 (µg/m³) Nieuw + functiewijziging Uitbreiding

< 38

38-39

40-41
Gunstig mits verkeersluwe 

zijde en maatregelen
Gunstig mits maatregelen

≥ 42 Ongunstig
Gunstig mits verkeersluwe 

zijde en maatregelen

Gunstig

Gunstig mits maatregelen

LUCHTKWALITEIT
dB (Lden) Nieuw + functiewijziging Uitbreiding

< 60

60-64

65-69
Gunstig mits verkeersluwe 

zijde en maatregelen
Gunstig mits maatregelen

≥ 70 Ongunstig
Gunstig mits verkeersluwe 

zijde en maatregelen

Gunstig mits maatregelen

GELUIDSHINDER

Gunstig

Streefdoelen 

35 dB binnen (tijdens 

les)

55 dB buiten (tijdens 

speeltijd)



Case kinderdagverblijf functiewijziging 

Gunstig mits voorwaarden 
• Voldoende akoestische isolatie 

om streefwaarde 35 dB(A) te 
halen in leef- en slaapruimtes 

• Ruimtes aan de straatzijde als 
buffer. Geen slaapruimtes aan 
straatzijde. Leefruimtes zoveel 
mogelijk aan tuinzijde. 

• Buitenruimte aan achterzijde 
(goed afgeschermd en 30 m 
van de straat) 

• Voorwaarden luchtzuivering 
afhankelijk van waar ventilatie 
gebeurt, aan voor- of 
achterzijde. 

• Controleerbare ventilatie 
(buiten de spits) 
 



Cases nieuw kinderdagverblijf 

Ongunstig advies op basis van omgevingslawaai: 



Case nieuwe schoollocatie 

Gunstig mits voorwaarden: 
• Gebouwen zodanig plaatsen dat 

ze aanééngesloten buffer vormen 
tussen snelweg en speelplaats; 
afschermende gebouwen 
voldoende hoog omwille van 
hoger gelegen weg. 

• Binnenluchtzuivering 
• Akoestische prestatie gebouw 

berekend op gevelbelasting van 
69 dB(A) 

• Geluidsgevoelige ruimtes niet 
aan de kant van de snelweg, en 
niet op de hoogste verdieping 
(bovenste verdieping als 
geluidsbuffer) 



Case uitbreiding school 

Gunstig advies voor uitbreiding in binnengebied. 



• Interpretatie milieukwaliteit en blootstelling (relatief, afhankelijk van 
kaart) 

• Inhoud maatregelen/voorwaarden en kwantificeren impact 

• Handhaving 

• Nood aan extra personeel en/of externe expertise 

• Afdwingbaarheid ? : “goede ruimtelijke ordening”,  “beleidsmatig 
gewenste ontwikkeling” 

• Bestaande wetgeving scholen ivm geluid: kan ongunstig worden 
geadviseerd? 

• Aanpassing nodig van bestaande plannen. 

• Te weinig geschikte locaties voor nodige capaciteit.  

• Extra kosten en/of andere nadelen voor sommige scholen en 
kinderopvang; bvb geen uitbreiding mogelijk, impact op imago, geen 
vergunning of bijkomende voorwaarden vlakbij bestaande vestigingen. 

Mogelijke knelpunten 



Luchtzuiveringssysteem afhankelijk van mogelijkheden gebouw  

Raming investeringskost luchtzuivering 

Investering 
systeem 
(20 jaar) 

Filters     
(niet in alle 
systemen) 

Energie 
meerkost 
indien  filter 

Onderhoud 

Centraal  
systeem:       
totale kost 

20 000 €  1000-2000 
€/jaar 

350 €/jaar 200 € /jaar 

Centraal systeem: 
upgrade ifv 
fijnstoffiltering 

3000 € per 13 
klassen van 25 
kinderen 

1000-2000 
€/jaar 

350 €/jaar 200 € /jaar 
 

Decentraal 
systeem 

7000 € per 
ruimte van 25 
kinderen 

70-100 
€/jaar 

70 € /jaar per 
unit 

? 



• Doel: toekennen van toelage voor luchtzuiveringsinfrastructuur 
aan groepsopvang voor kinderen van 0 tot 3 jaar en scholen voor 
kinderen tot 18 jaar in zones met hoge luchtverontreiniging op 
Antwerps grondgebied 

• Voor 

• bestaande scholen of kinderdagverblijven 

• scholen of kinderdagverblijven met vergunningsaanvraag 
voor nieuwbouw, functiewijziging of capaciteitsuitbreiding 

 

 

Toelage luchtzuivering 



Toepassingsgebied op basis van NO2 prognose 2020 

Perceel minstens helft in zone 
≥ 38 µg/m³  
 
EN/OF 
 
Aan weg ≥ 50 µg/m³  

Bestaande vestigingen die in aanmerking 
komen voor de toelage: 
• 8 kinderdagverblijven  
• 11 kleuter- en lagere scholen 
• 5 secundaire scholen 



Aanvraagprocedure 

STAP 1: advies: 
de stad adviseert luchtzuiveringssysteem op basis van gebruik en 
specifieke eigenschappen van gebouw en lokale luchtkwaliteit 
  onafhankelijk expert voor adviesverlening 
 
 

STAP 2: subsidie: 
de stad geeft toelage voor levering en plaatsing van systeem dat 
in stap 1 werd voorgesteld of aanvaard  
  max 100% van de investeringskost obv factuur (geen 
 toelage voor onderhoud, energie) 
  geen infrastructuur die wettelijk verplicht is of  
 waarvoor reeds andere subsidie bestaat 
  engagement onderhoud en toelaten controle 
 



• Betere advisering: 

• objectiever en transparanter 

• systematisch 

• in een vroeger stadium 

• Bewustmaking bij organisatoren en stadsdiensten: 

• toename adviesvragen 

• impuls om te zoeken naar andere locatie 

• sensibiliseert om maatregelen of andere keuzes te nemen 

• extra tips: onderhoud, ventilatie… 

• Veel minder nieuwe scholen en kinderdagverblijven in de zones met 
hoogste luchtverontreiniging of meeste omgevingslawaai 

• Maatregelen toegepast en vroeger meegenomen in planningsproces 

 

 

Impact beoordelingskader 



Aan de slag in je eigen gemeente 

http://www.vmm.be/data/luchtkwaliteit-in-je-eigen-omgeving 
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Collegebesluit beoordelingskader (2018_CBS_04164): 
http://ebesluit.antwerpen.be/publication/18.0502.8000.0283/detail 
 
Gemeenteraadsbesluit reglement investeringstoelage luchtzuiveringsinfrastructuur 
(2018_GR_00354): 
http://ebesluit.antwerpen.be/publication/18.0529.6812.7377/detail 
 
Infofiches:  
https://www.antwerpenmorgen.be/projecten/beoordelingskader-milieukwaliteit/over 
 
https://onderwijsnetwerkantwerpen.be/nl/ona/antwerpse-toelage-luchtkwaliteit-en-
beoordelingskader 

 
Kaarten: 
https://www.antwerpenmorgen.be/projecten/luchtkwaliteitskaarten/media  

https://www.antwerpenmorgen.be/projecten/geluidsbelastingskaarten/media 

 
Els Van Duyse | Projectleider luchtkwaliteit & omgevingslawaai 

Stad Antwerpen | Stadsontwikkeling | Energie en Milieu Antwerpen (EMA) 
Postadres: Grote Markt 1 | 2000 Antwerpen 

Kantooradres: Francis Wellesplein 1 | 2018 Antwerpen 
tel + 32 3 338 11 63 

els.vanduyse@stad.antwerpen.be | www.antwerpen.be 
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