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Inhoud 
Comfortinstallaties – akoestische aandachtspunten 
Benadering van uit de opdrachtgever / ontwerper / beheerder van gebouwen 
 
1. Aandachtspunten tijdens de definitie van een project: 

o wetgeving, normen, richtlijnen 
o waarop te letten bij het opstellen van de projectdefinitie 

 
2. Aandachtspunten tijdens het ontwerp van installaties (nieuw of uitbreiding): 

o in de conceptfase (schetsontwerp, voorontwerp) 
o aandachtspunten in de uitwerking (uitvoeringsontwerp, bestek) 
o opvolging van de uitvoering en oplevering 

 
3. Aandachtspunten en interventies tijdens de gebruiksfase van het gebouw: 

o onderhoud van installaties 
o oplossen van probleemsituaties 
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Installatiegeluid - topics 

Gehoorbescherming 

Vlakbij installaties, meestal in technische ruimtes, kunnen hoge geluidniveaus optreden. 
De verantwoordelijken voor onderhoud en bediening worden hier aan blootgesteld. 
Daarom is het nodig om het geluidniveau van de machines te beperken of om persoonlijke 
beschermingsmiddelen te dragen. 
 

 

 

 
wkk installatie  wkk installatie 
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Comfort in het gebouw – vermijden van hinder door geluid 

Installaties veroorzaken geluid in de bediende ruimtes. 
Dit geluid stoort de aanwezige personen in min of meerdere mate, afhankelijk van hun 
activiteit, de omstandigheden, de persoonlijke gevoeligheid, ... 
Men verzekert comfort door het geluidniveau te beperken. 
 

 

 

 
ventilatie in een podiumzaal  ventilatie in een kantoor 
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Comfort in het gebouw – vermijden van hinder door trillingen 

Installaties kunnen voelbare trillingen veroorzaken. 
Mensen worden hierdoor gestoord of voelen zich ongerust. 
Men verzekert comfort door het trillingsniveau te beperken. 

Vermijd dat installaties andere prestaties verslechteren 

Verminderen van de geluidisolatie tussen ruimtes: doorvoeren van kanalen, leidingen 
 

 

 

 
doorvoer van ventilatiekanalen   
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Vermijden van hinder voor buren 

Installaties in buitenopstelling of onrechtstreeks in contact met buiten (inname of afblaas 
van lucht,...) veroorzaken geluid in de omgeving. 
De wetgever beperkt het buitengeluid afhankelijk van de ligging van de ontvanger en/of 
van het oorspronkelijke omgevingsgeluid. 
Oplossingen zijn het beperken van de geluidproductie van de installatie en/of het 
ingrijpen op de overdrachtsweg van bron naar ontvanger. 
 

 

 

 
geluidscherm rond buiteninstallaties  uitstraling naar de overbuur 
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I Projectdefinitie 
Doel: aandacht vragen voor akoestiek in alle fases: 

• eisen aan het geluid en de trillingen van installaties 
• voorontwerp: akoestisch gunstige concepten 
• uitvoeringsontwerp: 

o conformiteit met de eisen aantonen 
o dit vertalen naar plannen en bestek 

• de opvolging van de uitvoering verzekeren; 
• de eisen aan het installatiegeluid nameten. 
 
Hiervoor beschikt de bouwheer of de projectcoördinator over de volgende middelen: 

1. wetgeving; 
2. normen; 
3. richtlijnen; 
4. de synthese: de projectdefinitie 
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I.1 Wetgeving 

Nationaal / Europees: gehoorbescherming 

richtlijn 2003/10/EG, 06/02/2003 ‘minimumvoorschriften inzake gezondheid en veiligheid met 
betrekking tot blootstelling van werknemers aan de risico’s van fysische agentia (lawaai)’ 
KB 16/01/2006 ‘bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de 
risico’s van lawaai op het werk’ 

onderste actiewaarde 
LEX,8u = 80 dB(A) 
Ppiek = 112 Pa / 135 dB(C) 

 ter beschikking stellen van gehoorbescherming 
informatie / opleiding aan werknemers 
gezondheidstoezicht 

   

bovenste actiewaarde 
LEX,8u = 85 dB(A) 
Ppiek = 140 Pa / 137 dB(C) 

 verplicht gebruik van gehoorbescherming 
maatregelen om lawaai te verminderen 
signalering / afbakening van gevaarzones 

   

grenswaarde voor blootstelling 
LEX,8u = 87 dB(A) 
Ppiek = 200 Pa / 140 dB(C) 
inclusief gehoorbescherming 

 alle maatregelen nemen om deze blootstelling te 
vermijden 
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Regionaal: VLAREM: beheersing van het omgevingsgeluid 

Installatiegeluid in de buitenomgeving 

 milieukwaliteitsnorm buiten in dB(A) periode 
 gebied type volgens Vlarem II dag 

07-19u 
avond 
19-22u 

nacht 
22-07u 

1 Landelijke gebieden en gebieden voor verblijfsrecreatie 40 35 30 
... ... ... ... ... 
4 Woongebieden 45 40 35 
... ... ... ... ... 

 

Installatiegeluid binnen 

 milieukwaliteitsnorm binnen in dB(A) periode 
 gebied type volgens Vlarem II dag 

07-19u 
avond 
19-22u 

nacht 
22-07u 

... ... ... ... ... 
3 Woongebieden en alle andere gebieden uitgezonderd deze 

sub 1° en sub 2° 
33 28 28 
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I.2 Normen 

Normdocumenten 

NBN S01–401:1987 ‘Grenswaarden voor de geluidniveaus om het gebrek aan comfort in 
gebouwen te vermijden’ 
NBN S01–400-1:2008 ‘Akoestische criteria voor woongebouwen’ deel 8 installatielawaai 
NBN S01–400-2:2012 ‘Akoestische criteria voor schoolgebouwen’ deel 8 installatielawaai 

Voorbeeld van de manier waarop normen een eis opgeven 

 continue installatiegeluid : LAinstallatie,nT 
lokaal normaal comfort verhoogd comfort 
woonruimte ≤ 30 dB ≤ 27 dB 
slaapkamer ≤ 27 dB ≤ 25 dB 
 kortstondige installatiegeluid : LAs,max-LAeq,T 
lokaal normaal comfort verhoogd comfort 
woonruimten ≤ 6 dB en ≥ 33 dB ≤ 3 dB en ≥ 30 dB 
slaapkamer ≤ 6 dB en ≥ 30 dB ≤ 3 dB en ≥ 28 dB 
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I.3 Richtlijnen 
Richlijnen en aanbevelingen akoestiek van uit verschillende organisaties. 
 
‘Marktconforme’ kantoorgebouwen 
EU document ‘manuel des normes applicables à l’Immeuble Type’ 
wordt aanzien als de marktconforme eisen voor de kantoren bedoeld voor verhuur 
 
Grote hotelketens hanteren eigen eisen. 
voorbeeld: maximaal continu geluidniveau in een hotelkamer: 25 - 30 dB(A) 
 
VIPA heeft aanbevelingen gepubliceerd voor rust- en verzorgingstehuizen: 
‘VIPA criteria duurzaamheid’ 
bij nieuwe projecten worden de akoestische eisen (soms) opgelegd als verplicht. 
 
Duurzaamheidsmeter voor (kantoor)gebouwen van de Vlaamse Overheid: 
‘Waardering van kantoorgebouwen – op weg naar een duurzame huisvesting voor de Vlaamse 
overheid’ 
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I.4 Besluit: projectdefinitie 
De volgende punten maken deel uit van een opdrachtomschrijving voor een ontwerper 
(architect, studiebureau installaties), zowel voor nieuwbouw als renovatie: 

• eisen voor het maximale installatiegeluid: 
o in ruimten 
o in de buitenomgeving (wettelijke eisen omgevingsgeluid) 

• minimale documenten en studies aan te leveren tijdens het ontwerp: 
o nota die aantoont dat in het concept (voorontwerp) met de eisen rekening rekening 

werd gehouden; zie deel II.1 
o nota die aantoont dat in de uitwerking alle maatregelen zijn genomen én 

nagerekend om de eisen te realiseren, zie deel II.2 
o opname van eisen en alle maatregelen in de plannen, bestek en meetstaat, zodat ze 

correct aan de aannemer worden overgemaakt, zie deel II.3 
• werkwijze tijdens de uitvoering: 

o voorleggen van uitvoeringstekeningen en rekennota installatiegeluid: door de 
aannemer, te controleren door het ontwerpteam; 

o metingen van het installatiegeluid voor de voorlopige oplevering, op voorhand 
aangeven in welke ruimten (een representatief aantal) 
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II Aandachtspunten tijdens het ontwerp van installaties 
Het is aangewezen om in elke fase het installatiegeluid als ontwerpcriterium mee te 
nemen en de gepaste studies te verrichten: 

• in de conceptfase (schetsontwerp, voorontwerp) 
• in de uitwerking (uitvoeringsontwerp) 
• tijdens de opmaak van bestek, plannen en meetstaat 
• tijdens de uitvoering en de oplevering 
 
Het alternatief waarbij men geen studies over het installatiegeluid uitvoert en enkel de 
eisen opneemt in het bestek (een zuiver prestatiebestek) heeft nadelen: 

• het risico op een niet conforme installatie neemt toe; correcties nadien zijn soms 
mogelijk, maar ingrijpend, en soms niet meer 

• het is niet zeker of een ontwerp daadwerkelijk aan de prestaties kan voldoen, b.v. door 
onvoldoende ruimte voor geluiddemping, te kleine kanaalsecties,...: dit geeft de 
aannemer een machtspositie tegenover de ontwerper en bouwheer 
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II.1 Conceptfase (schetsontwerp, voorontwerp) 
Doordachte selectie van installatiecomponenten 
Goed overwogen inplanting van installaties en verdeeltracés vereenvoudigen 

Aandacht voor bijzonder luidruchtige geluidbronnen 

geluidvermogenniveau LwA ∼ 88 dB 
geluiddrukniveau LpA ∼ 60 dB(A) op 10 m 

 opsplitsen compressor / condenser (buiten) 
geluidvermogenniveau LwA = 70 dB 
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Inplanting van technische installaties in de buitenomgeving 

Afstand 

Reflecties 

Afscherming 

Een geluidbron die niet zichtbaar is, wordt een aantal decibel afgeschermd. 
In eerste benadering hangt de afscherming af van de omloopweg van het geluid. 

 

 

 
geluidscherm rond buiteninstallaties  afgeschermde machines 
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δ12 = (d1+d2) – d12 

Geluidbron buiten – enkelvoudig schermeffect volgens de omloopweg δ12  
voor een breedband geluid: roze ruis, standaard verkeersgeluid spetrum 
 

bron
ontvanger

d1 2d

12d

scherm
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Inplanting van technische ruimten in gebouwen 

Direct contact tussen een technische ruimte en (zeer) geluidgevoelige ruimten vermijden.  
Dit beperkt de noodzaak tot zware, dure geluidisolerende wand- en vloerpakketten. 
Indien wél: ingrijpende maatregelen, tot en met doos-in-doos constructie voor de 
technische ruimte, in extreme situaties. 
 
Afstand tussen de technische ruimte en de bediende ruimte vergroten. 
Voor ventilatie betekent afstand enerzijds langere kanalentracés maar anderzijds ook de 
mogelijkheid om meer geluiddemping te voorzien, in het bijzonder laagfrequent. 
 
Geen rechtstreekse doorvoer van kanalen, kabelgoten of leidingen doorheen een wand 
tussen een technische ruimte en een aanpalend, enigszins geluidgevoelig lokaal. 
Indien wél: bijzondere details voor een geluiddichte doorvoer: 
• aansluiting doorvoer / wand; 
• geluiddemping ter hoogte van de doorvoer. 
 
Technische ruimtes op stijve vloeren (kelder, begane grond) vereenvoudigen het isoleren 
van trillingen. 
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Tracés van kanalen en leidingen in gebouwen: problematiek / oplossing 

Geluidafstraling van luchtkanalen 

• te hoog ventilatorgeluid in het kanaal 
→ transmissie door de kanaalwand 

• te hoge luchtsnelheid in het kanaal 
→ stroming doet de kanaalwand trillen 

 • geluiddemping ventilatorgeluid 
• kanalen laten verlopen in schachten of 

boven geluidisolerende plafonds 
• beperking luchtsnelheid (zie verder) 
• ronde i.p.v. rechthoekige kanalen 
• geluidisolerende bekleding of 

omkasting van de kanaalwand 

Overspraak tussen ruimten 

• geluid in de zendruimte dringt in het 
kanaal door de kanaalwand of door een 
aangesloten rooster 

• het kanaal transporteert het geluid 
• geluid wordt afgestraald in de ontvang- 

ruimte door de kanaalwand of door een 
aangesloten rooster 

 • grote omloopweg, bijvoorbeeld kanalen 
in de gang en aftakkingen naar de 
lokalen doorheen de gangwand 

• geluiddemping in het kanalentracé, b.v. 
bij de aansluiting van de roosters 

• geluidisolerende bekleding of 
omkasting van de kanaalwand 
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Aanbevolen snelheid in luchtkanalen (voordimensionering kanaalsecties) 
grenswaarde in het lokaal vmax maximum aanbevolen luchtsnelheid [m/s] 
type kanaal   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
lokalen met Lp ≤ 45 dB(A)                        
hoofdkanaal 8                       
aftakkingen naar / in lokaal 6                       
laatste kanaal naar het rooster in het lokaal 5                       
lokalen met Lp ≤ 40 dB(A)                        
hoofdkanaal 7                       
aftakkingen naar / in lokaal 5                       
laatste kanaal naar het rooster in het lokaal 3.5                       
lokalen met Lp ≤ 35 dB(A)                        
hoofdkanaal 6                       
aftakkingen naar / in lokaal 4                       
laatste kanaal naar het rooster in het lokaal 3                       
lokalen met Lp ≤ 30 dB(A)                        
hoofdkanaal 5                       
aftakkingen naar / in lokaal 3                       
laatste kanaal naar lokaal 2                       
lokalen met Lp ≤ 25 dB(A)                        
hoofdkanaal 4                       
aftakkingen naar / in lokaal 2.5                       
laatste kanaal naar het rooster in het lokaal 1.5                       
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Onderdelen van de technische installaties in de bediende ruimten zelf 

Ventilatieroosters 

• te hoge luchtsnelheid en daardoor hoge 
geluidproductie 

• rooster gebruikt om debiet te regelen, 
daardoor hoge drukval en luchtsnelheid, 
en hoge geluidproductie 

• te weinig roosters of te kleine roosters 
voor het geleverde debiet 

 • rooster type met legere luchtsnelheid 
→ grotere roosterafmetingen 

• debiet regelen met kleppen waarvan het 
geluid door geluiddemper wordt 
verzwakt 

• meer roosters voor hetzelfde debiet 
→ efficiënte ingreep 

 

 

 
Roosters met een effect van menging of inductie (hogere snelheden) 
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Meer roosters – lager debiet per rooster – lagere luchtsnelheid – minder geluid 
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Verwarmings- en koeltoestellen in de ruimte zelf 

• toestellen met ingebouwde ventilator 
(ventilo-convectoren) 

• onderdimensionering van de toestellen: 
ventilator werkt vaak op hoge snelheid 

• onvoldoende geluiddemping op inlaat 
en uitlaat van toestellen 

• toestellen in zicht 

 • toestellen zonder ventilator (convector, 
koelplafond,...) 
→ meestal meer plaatsgebruik 

• toestellen voldoende groot 
dimensioneren 

• geluiddempers op aansluitingen 
• inbouwtoestel met omkasting 
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Trillingsdemping 
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II.2 Gedetailleerde uitwerking (uitvoeringsontwerp) 

Het dimensioneren van alle maatregelen 

Berekening van de geluiddempers 
Berekening van de trillingsdempers: 
Definitieve selectie van de eindeenheden 
Geluiddempende bekledingen of omkastingen 

Opmaak van plannen, bestek en meetstaat 

Plannen: akoestische maatregelen met de correcte afmetingen en positie intekenen 
Bestek: akoestische eigenschappen van alle onderdelen: 
• het maximale geluidvermogenniveau (ventilatoren, regeleenheden, roosters,...) 
• de minimale tussenschakeldemping van alle geluiddempers 
• de kenmerken van de trillingsdempers en trillingsdempende bevestigingen 
• geluidisolerende omkasting, geluiddempende bekleding, geluidschermen 
Details 
• doorvoerdetails van kanalen, leidingen en kabelgoten 
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II.3 Uitvoering en oplevering 

Uitvoering 

Voorleggen van het gedetailleerde ontwerp vóór de start van de uitvoering: 

• plannen met de werkelijke tracés, details, doorvoeren,... 
• technische fiches met de volledige akoestische kenmerken 
• geluidberekening van de meest kritische tracés van de ventilatie 
• eventueel labo-proeven op specifieke maatoplossingen waarvan geen akoestische 

gegevens beschikbaar zijn 
 
Proefopstelling van een deel van de installaties vóór de algehele uitvoering 

Oplevering 

Vooraf in het bestek voldoende proeven opleggen in een representatief aantal ruimten 
Proeven laten uitvoeren door de aannemer of door de akoestische adviseur 
Aanpassingen uitvoeren vóór de ingebruikname van het gebouw 
(geluidhinder in moeilijker op te lossen eens men ze waargenomen heeft) 
 



studiedag BuildUp 2016 – akoestiek - comfortinstallaties  31/31 

III Gebruiksfase van het gebouw 
Verzekeren van de goede werking van de installatie en het behoud van de akoestische 
eigenschappen 
 
• filters vervangen 
 
• reinigen van kanalen, regelkleppen, 

roosters 
• controle van de inregeling van de 

debieten, temperaturen,..., mogelijk 
door verkeerde tussenkomsten van de 
gebruikers 

 
• trillingsdempers controleren, indien 

nodig bijstellen of vervangen 

 • drukverlies en geluid van een ventilator 
nemen toe bij vervuilde filters 

• verontreinigingen veroorzaken hoger 
drukverlies of storen de goede werking 

• ontregeling leidt soms tot verkeerde 
debieten, hoger geluid, tocht,... 

• installatie ontwerpen zodat ontregeling 
door gebruikers moeilijk is 

 
• veroudering van trillingsdempers (b.v. 

beschadiging door waterlekken) 
• verplaatsing of verschuivingen die starre 

contacten veroorzaken 
 


