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Wat verstaan we onder een goede akoestiek?

Luisteren naar de gebruikers; 

➢wat is de gebruiksfunctie van de ruimte?

➢Welke akoestiek past het best bij de gebruiksfunctie?

➢Met welke materialen kan het gewenste doel bereikt worden?
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Primaire doelstelling om een goede akoestiek te realiseren

➢ Beheersen van optredende geluidniveaus

➢ Bevorderen van een goede spraakverstaanbaarheid

➢ Realiseren van een voldoende speech-privacy

➢ Even (terug) naar de akoestische basis begrippen



Akoestische basis begrippen

Transversale golfbeweging

Longitudinale golfbeweging, c = 340 m/s 4



Geluidvoortplanting

geometrische uitbreiding

Afname = 6 dB/afstandverdubbeling

r
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Reflecties en nagalm

tijd
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Reflecties en nagalm

nagalmtijd
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geluidabsorptie
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T = nagalmtijd

V = Volume

A = Absorptie
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Beheersing optredende geluidniveaus

 Lw

 A [m2]

Lp

energiebalans:  input - demping = output

vermogen - absorptie = geluidniveau
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Terug naar de primaire doelstellingen om een goede 

akoestiek te realiseren

➢ Beheersen van de optredende geluidniveaus

➢ Bevorderen van een goede spraakverstaanbaarheid

➢ Realiseren van een voldoende (speech)-privacy
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Primaire doelstelling 1:

beheersing van de optredende geluidniveaus 

(lawaaibeheersing)

• De optredende geluidniveaus zijn afhankelijk van:

– Het door de bron afgegeven geluidvermogen

– De totale hoeveelheid absorptie in de opstelruimte

Gebruiksfunctie Te realiseren 

nagalmtijd 

Normale 

werkvertrekken

Tot 0,8 seconde

Grotere 

kantoorruimten

Tot 0,7 seconde

Repro-ruimten Tot 0,6 seconde

Bron: bouwfysische Rgd-

richtlijnen
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Primaire doelstelling 2:

het bevorderen van een goede spraakverstaanbaarheid

Benodigd: een hoge S/R verhouding

kenmerkende eigenschappen voor goede informatieoverdracht (maakbaar)

➢ een juiste (beperkte) nagalmtijd

➢ hoog ‘direct’ geluid van de spreker

➢ geen late, storende reflecties en/of echo’s

➢ laag achtergrondgeluidniveau

➢ goede zichtlijnen
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Bevorderen spraakverstaanbaarheid

ongunstig

gunstig

gunstig

1. reflecties via achterwand

2. reflecties via plafond

3. flutter-echo’s

ongunstigongunstig gunstig

gunstig

ongunstig gunstig gunstig

absorptie
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Is een goede akoestiek maakbaar?

Ja; door een geluidabsorberende materiaal in de 

vereiste hoeveelheid op de gewenste plaats aan te 

brengen
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Materiaaleigenschappen

geluidisolatie versus absorptie
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Geluidabsorptie
Meting van de geluidabsorberende kwaliteit () van een materiaal in de 

nagalmkamer

position of loudspeaker

  

a

c

d

(A)

(B)

(C)

boundery

for sample

b

- plafonds, wandabsorptie, baffles, stoelen
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Voorbeeld van een meetresultaat
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Geluidabsorptie van poreuze materialen

De oppervlakte moet voldoende open zijn;

De poriën moeten open met elkaar verbonden zijn;

In het materiaal moet voldoende weerstand optreden.
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Invloed laagdikte

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz
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geluidabsorptiecoefficient 

25 mm 50 mm 100 mmlaagdikte d =

d

 = 10 kNs/m4
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Invloed afwerklaag aan zichtzijde

Afdekken van een poreus materiaal

Afgifte stofdeeltjes

Mechanische bescherming

open glasvlies / verflaag

dunne folie

125 250 500 1k 2k 4k
Hzfrequentie

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

50 mm mineraalwol direct op de vloer αw = 0.90
50 mm mineraalwol, ingeseald in 0,03 mm PE αw = 0.95
50 mm glaswol + vinyl folie (150 g/m

2
) αw = 0.30 (LM)



Absorptie plafondpanelen
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Gesloten plafond

Eiland plafond
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Toepassingsvoorbeelden
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Voorbeelden van 3-dimensionale geluidabsorberende 

objecten
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Bedankt voor uw aandacht
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