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GROEIEND SUCCES DEED OOK LAWAAIKLACHTEN LUIDER KLINKEN

PADEL KAATST NIET ALLEEN  
DE BAL TERUG
Met de corona-crisis zette racketsport padel zijn opmars aan een razendsnel 
tempo voort. Het aantal beoefenaars klom naar ongeziene hoogtes en 
padelterreinen schoten als paddenstoelen uit de grond. De medaille had ook 
een keerzijde: wie (te) dichtbij woont, kreeg soms heel wat lawaai om de oren 
geslagen. Het is zoeken naar de juiste parade en naar een eenvormige aanpak 
van het probleem.
AUTEUR: JEAN-LOUIS VANDEVOORDE

Padel krijgt vaak het etiket van “snelst groeiende 
sport ter wereld” opgespeld. Waar of niet, de lang 
niet zo populaire mix tussen squash en tennis 
bleek tijdens de Covid-19 pandemie een voltreffer. 
Toen sportcomplexen en fitness-zalen de deuren 
moesten sluiten en onder meer voetballers, 
volleyballers en basketters hun sportschoenen 
tijdelijk moesten opbergen, bood het spelletje velen 
de kans om hun conditie op peil te houden en hun 
energie in een nieuwe format en beleving kwijt te 
raken. 

Tennisclubs sponnen er goed garen bij. Niet alleen 
omdat hun ledenaantal toenam en de vraag naar 
padelterreinen steeg, ook omdat die terreinen een 
veel hogere bezetting kennen dan tennisvelden en 
een veel hoger rendement bieden. Padel gaf vele 
clubs een - voor hen uiteraard welgekomen - boost. 
In sommige clubs ligt het aantal padelbeoefenaars 
intussen hoger dan het aantal tennisspelers en kre-
gen minder gebruikte tennisvelden een nieuw leven 
als padelterrein. Nieuwe clubs leggen zich soms 
uitsluitend op die sport toe.

De populariteit van padel had ook een onverwacht 
neveneffect: zeker wie in de onmiddellijke nabijheid 
van padelterreinen woont, kreeg in zijn vertrouwde 
omgeving af te rekenen met een soms ingrijpende 
geluidshinder. Verhalen over het slopend effect op 

geest en lichaam van het aanhoudend gepok en 
gekets, over stress en slaapverlies tot gedwongen 
verhuizingen toe vonden hun weg naar kranten en 
televisie. “Geen padelclub zonder klagende buren”, 
kopte een krant. De sport leek stilaan het slachtoffer 
van zijn eigen succes.

ANDERS DAN TENNIS
Net als veel van zijn collega’s kreeg Filip Verbandt als 
expert in geluid en trillingen langs die weg met het 
verschijnsel te maken. De zaakvoerder van het VLA-
REM-erkende studiebureau over geluid en trillingen 
EVA-International (Experts in Vibrations and Acous-

Filip Verbandt hoorde sinds de start van de corona-pandemie de klachten over padel steeds luider klinken.
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tics), voorzitter van de ABAV (Association Belge des 
Acousticiens/Belgische Akoestische Vereniging) en 
voormalig voorzitter van de expertengroep Akoestiek 
en Trillingen van ie-net, legt een ander verband met 
de corona-crisis. “Tijdens de lockdown waren veel 
mensen continu thuis. Zij werden geconfronteerd met 
ergernissen die hen in minder uitzonderlijke tijden 
grotendeels bespaard zouden gebleven zijn. Buren-
lawaai in al zijn vormen is er daar eentje van. Omdat 
padel één van de weinige nog toegelaten sporten 
was, trok het veel nieuwe spelers aan, waardoor 
terreinen bijna continu gebruikt werken, vaak van de 
voormiddag tot na 22 uur”, heet het.

Maar een deel van het probleem ligt bij padel zelf, 
oordeelt Filip Verbandt. “Padel is als bron van geluid 
heel anders dan tennis. Omdat je met een plank en 
niet met snaren te maken hebt, geeft de slag van 
de bal op de racket een veel harder lawaai, met een 
andere klankkleur en spectrum. De slag op de grond 
en het kaatsen van de bal tegen de glazen wand of 
tegen de metalen hekkens voegen nog een laagje 
toe. Je komt al snel aan 10 decibel meer dan bij ten-
nis. Wie naast een tennisveld woont dat is omgeturnd 
tot padelterrein, zal het verschil merken”.

“Voeg daar de nevengeluiden aan toe, zoals het 
geroep van de spelers dat weergalmt in de glazen 
kooi, het achtergrondgeruis van de cafetaria en van 
de vele verkeersbewegingen van spelers die komen 
en gaan, … het draagt allemaal bij tot het creëren 
van een oppervlaktebron die veel minder snel aan 
energie verliest dan een punt- of een lijnbron. Over 
de lichthinder bij outdoor-terreinen die tot laat op 
de avond openblijven, hebben we het dan nog niet 
gehad”.

“Tennis is bovendien meer seizoensgebonden terwijl 
padel zo goed als het hele jaar door en bij minder 
gunstige weersomstandigheden gespeeld kan 
worden. En omdat padellen in een kooi plaatsvindt, 
ligt de intensiteit van het spel en dus van het lawaai 
hoger - zeker als je het met vier speelt. Je moet 
gewoon minder tijd spenderen aan het ballenrapen. 

Soms zijn de gebruikte ballen al na één wedstrijd 
echt kapot gemept”.

GEMEENTEN IN DE VUURLIJN
De regelgeving bood weinig bescherming tegen de 
klachtenregen over de nieuwe vorm van geluidshin-
der, stelt hij vast. “Padel was als bron van omge-
vingslawaai een nieuw fenomeen. VLAREM is sinds 
zijn eerste versie in 1991 wel gaandeweg uitgebreid 
van industrielawaai naar geluidshinder door verkeer 
of evenementen, maar sport valt er niet onder. We 
zitten dus met een hiaat opgescheept. Het omturnen 
van een tennisveld naar een padelterrein, bijvoor-
beeld, is niet onderhevig aan een vergunningsplicht 
omdat de functie van het terrein, met name sport of 
recreatie, niet verandert. De aanleg van een nieuw 
terrein is dat in principe wel, maar er bestaat geen 
toetsingskader. We kunnen als erkende geluiddes-
kundigen het geluid wel meten, maar niet beoorde-
len. Iedereen gaat zijn eigen gangetje”.

Zoals vaker komt de bal dan te liggen in het kamp 
van de gemeentebesturen, die het probleem elk 
op hun manier te lijf gaan. Stedenbouwkundige 
voorschriften op maat van de lokale situatie, een 
beperking van de exploitatietijden (met een padelstop 
om 22 uur, bijvoorbeeld), regels over de afstand tot 
bewoning, een pauze voor de verdere uitbouw van 

terreinen, GAS-boetes, … behoren tot het gemeen-
telijk arsenaal.

Het Departement Omgeving van de Vlaamse 
overheid somt die opties op in een leidraad, maar 
een duidelijk richtsnoer voor de hele regio ontbreekt, 
deels omdat een padelterrein volgens het VLAREM 
niet is ingedeeld als een hinderlijke inrichting en de 
milieuvoorwaarden met betrekking tot geluidshin-
der dus niet van toepassing zijn. Het is geen louter 
Vlaams gegeven. In Nederland bestaat intussen een 
meldpunt voor overlast door padelbanen waar men 
een petitie kan ondertekenen die vraagt om een 
landelijke padelbeleid.

Filip Verbandt betreurt het ontbreken van een eenvor-
mige aanpak. “De Vlaamse overheid schuift het pro-
bleem door naar de gemeenten, maar die zijn minder 
goed gewapend om het probleem aan te pakken. Een 
milieuambtenaar van een kleine gemeente moet al 
op vele fronten strijden. Om een neutrale beoordeling 
te krijgen kan je beter op het Vlaams niveau werken”.

AFSTAND IS HET BESTE SCHERM
Clubs kunnen uiteraard zelf stappen ondernemen 
om de geluid- en lichthinder voor omwonenden te 
beperken. Ze doen dat vaak door te grijpen naar 
geluidschermen. Maar die zijn niet noodzakelijk 

EXPLOSIEVE GROEI
Volgens de jongste cijfers van Tennis Vlaanderen zit padel nog steeds fors in de lift. De sportfederatie 
telt intussen 67.000 spelers die zich al hebben laten bekoren door het spelletje, op een al dan niet 
regelmatige basis. Daarvan halen er minstens 18.000 ook de tennisraket boven. Padel is, naar verluidt, 
de zesde grootste sport in Vlaanderen geworden.
Padel trok de groeilijn van de voorbije jaren zo door. In 2017 speelde slechts een handvol mensen die 
sport. Een jaar later waren ze met een 7.000-tal, in 2019 met iets minder dan 16.000 en vorig jaar 
met  27.000. In een presentatie die Tennis Vlaanderen in juni gaf, was al sprake van 48.000. Met de 
zomermaanden kwamen er daar nog een pak bij. Dat het aantal spelers bij clubs die aangesloten zijn 
bij Tennis Vlaanderen van 157.000 vorig jaar naar pakweg 190.000 nu klom, is dan ook vooral aan 
padel te danken.
Het aantal clubs en terreinen steeg bijna even snel. Het zijn er nu respectievelijk zo’n 190 en 730. In 
het eerste geval zijn dat er ruim vijfmaal meer dan in 2017, in het tweede ongeveer negenmaal meer. 
Vlaanderen staat daarmee niet alleen. Ook in Nederland is sprake van een jaarlijkse verdubbeling van 
het aantal beoefenaars van padel (tot circa 80.000 nu).
Met het wegvallen van de beperkingen voor andere sporten verwacht Tennis Vlaanderen een “normali-
sering” van de situatie en een minder snelle groei, maar daarom nog geen terugval.

“Padel is als bron van geluid 
heel anders dan tennis”

“Erkende geluiddeskundigen kunnen het geluid wel meten, maar bij gebrek aan een 
toetsingskader niet beoordelen. Iedereen gaat dus zijn eigen gangetje”
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altijd efficiënt. “Bij de verspreiding van geluid 
spelen veel parameters een rol. Met zijn reflecties 
en afbuigingen gedraagt geluid zich anders dan 
licht. De windrichting alleen al kan bij de waarne-
ming van geluid voor grote verschillen zorgen. De 
impact van schermen en de afname in decibels zijn 
bijgevolg heel variabel. Soms valt dat mee, minstens 
even vaak valt dat hard tegen, onder meer naar de 
verdiepingen toe van omliggende huizen, waar de 
slaapkamers te vinden zijn, ook van kinderen die 
lang voor het sluiten van sportterreinen al in bed 
liggen. Het psychologisch effect is dan mogelijk 
groter dan de reële impact, maar ook dat speelt mee 
natuurlijk”.

Een grondige studie en een 3D-computersimulatie 
helpen om de situatie goed in kaart te brengen en 
de beste inplanting van een padelterrein te bepalen. 
Afstand blijft het beste scherm, maar de 300 meter 
die Filip Verbandt in open veld voorstaat tussen 

zender en ontvanger, is niet noodzakelijk overal 
haalbaar, beseft hij. In veel gevallen is volgens hem 
meer heil te verwachten van een geluidabsorberende 
luifel die de afstraling naar boven tegenhoudt. Maar 
clubs zullen dat misschien minder zien zitten, want 
een overkapping maakt van een padelterrein een - 
vergunningsplichtig - gebouw, wat bij het plaatsen 
van glazen wanden, een kooistructuur en eventuele 
verlichtingspalen niet het geval is.

Soundscaping kan eveneens een antwoord bieden. 
Dat houdt rekening met de manier waarop mensen 
geluid ervaren. “Geluid is onvermijdelijk, maar onze 
perceptie van geluid is zeer afhankelijk van de 
context. Wat op de ene plek ervaren wordt als lawaai, 
zal elders opgaan in het bestaande geluidslandschap. 
Natuurlijke geluiden - denk aan het ruisen van 
bomen - worden zelden als hinderlijk ervaren. Als 
andere geluiden daarin opgaan, vermindert de druk 
op de omgeving”.

Overleg en het maken van afspraken tussen clubs 
en omwonenden is bij dit alles altijd nuttig. Het is 
iets waar ook Tennis Vlaanderen sterk de klemtoon 
op legt.

CONSENSUS ZOEKEN
Filip Verbandt verwacht veel van de studienamiddag 
die ie-net en VMx begin december over dit dossier 
organiseren (zie kader). “We proberen de neuzen 
in dezelfde richting te krijgen. Na anderhalf jaar 
beschikken we over voldoende metingen om tot 
een consensus te komen. Als experten hebben we 
een passie voor ons vak. Over de cijfers zal een 
consensus doorgaans makkelijk te vinden zijn. Over 
de maatregelen om het probleem te remediëren 
kunnen de meningen dan wel nog verschillen, maar 
de wetenschap primeert”.

Tegen dan zal hij misschien ook eens de tijd 
gevonden hebben om een spelletje padel te spelen. 
“Ik heb vroeger geregeld gesquasht. Voor Kerstmis 
kocht ik een set van vier padelracketten, maar tot 
dusver stond ik alleen nog maar met een geluidsme-
ter op het terrein. Het gaat er van komen”. Wanneer 
dat gebeurt, kan hij meteen ook nog wat metingen 
uitvoeren.

STUDIENAMIDDAG 
ZOEKT UNIFORME 
AANPAK
Op 8 december organiseert ie-net in 
samenwerking met VMx, de beroepsvereni-
ging van Vlaamse milieuprofessionals, een 
studienamiddag over geluidshinder door 
padel. De bedoeling van ie-net en VMx is om 
naar geluiddeskundigen toe met een voorstel 
van uniforme aanpak voor de dag te komen 
om geluidstudies rond padel uit te voeren en 
alvast op dat punt experten een bruikbare 
leidraad aan te reiken. Een rondetafel rond 
geluidsvermogenniveaus en beoordelingscri-
teria moet daarvoor het pad effenen.
De studienamiddag vindt plaats in het Inge-
nieurshuis in Antwerpen onder de klinkende 
titel “Help, padel naast mijn huis”. Voor alle 
details: www.ie-net.be/padel
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Een geluidskaart helpt om weer te geven hoe geluid zich in een bepaalde omgeving verspreid en hoe hoog de 
daarmee gepaarde gaande hinder kan oplopen.

“Bij de verspreiding van geluid spelen veel parameters een 
rol. Met zijn reflecties en afbuigingen gedraagt geluid zich 

helemaal anders dan licht.”

BOUW


