
Test stilste wegdek ter wereld op maandag 8
oktober om 12 uur

Beste lezer

Op maandag 8 oktober 2018 om 12 uur bent u van harte welkom in de Noorderlaan 25, 9000

Gent, voor een geluidsdemonstratie van het stilste wegdek ter wereld.

Het zogenaamde poro-elastisch wegdek, of een wegdek dat bestaat uit een mengsel van rubber,

steentjes en elastisch kunsthars (polyurethaan) als bindmiddel, is een nieuw type wegdek dat

het geluid van het wegverkeer met 7 tot 12 decibel kan verminderen in vergelijking met een

'gewoon' asfalt. Om dat te demonstreren nodigen de Stad Gent en het Opzoekingscentrum voor

de Wegenopbouw (OCW) u graag uit in de Noorderlaan, waar een proefvak van 44 meter van dit

type wegdek werd aangelegd in het kader van een Europees LIFE project (NEREiDE).  

Programma

12 uur: Onthaal, afspraak aan de Duikclub Manta (Noorderlaan 25)

12.10 uur: Verwelkoming door schepen van Milieu en Klimaat Tine Heyse en schepen van

Mobiliteit en Openbare Werken Filip Watteeuw

12.20 uur: Toelichting door mevrouw De Swaef (directeur-generaal Opzoekingscentrum voor

Wegenopbouw) over de rol van het OCW en de samenwerking met steden en gemeenten.



OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad
en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede
grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad
Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open,
solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via
www.stad.gent.

12.25 uur: Toelichting door de heer Luc Goubert (senior onderzoeker Opzoekingscentrum voor

Wegenopbouw) over het Gentse proefvak in de Noorderlaan en over de meetaanhangwagen die

het contactgeluid tussen de banden en het wegdek zal meten.

12.30 uur: Demonstratie waarbij een auto over het proefvak zal rijden terwijl een geluidsmeting

wordt uitgevoerd.

U bent van harte welkom.

Met vriendelijke groeten,

Dienst Communicatie Stad Gent

Contact

Heijke Rombaut, projectcoördinator luchtkwaliteit en omgevingslawaai, Dienst Milieu en

Klimaat Stad Gent, tel. 09 268 21 42, e-mail heijke.rombaut@stad.gent
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