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woensdag 4 december 2019 

Verslag : Geluidshinder Werfadres boven. 
 

Op 21 november hebben we het volgende aangetroffen. 

Nieuwbouw openbebouwing te Hoevestraat 6, 1700 Dilbeek en volgens de eigenaar is 
er last van geluidshinder.  

Opdrachtgever Stijn Praet heeft ons verzocht om na te gaan voor oplossingen en 
daarbij behorende metingen. 
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Fam Praet Stijn 
Hoevestraat 6 
1700 Dilbeek
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Gemeten dB 

Op 21 november om 11:15 uur is het volgende gemeten, 
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• Gelijkvloers woonkamer, zonder 
verkeer. Tussen 125Hz en 2kHz 
normale toestand.

• Gelijkvloers woonkamer, gemeten 
met normale auto verkeer. Tussen 
125Hz en 2kHz pieken tot +60dB.

• 1e Verdieping, zonder 
verkeer.Tussen 125Hz en 2kHz tot 
+50dB.

• 1e Verdiepingd, auto verkeer 
Tussen 125Hz en 2kHz pieken 
reductie +60dB
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AKOESTISCHE ISOLATIE | GELUIDABSORPTIE 

De term akoestiek in gebouwen omsluit zowel de geluidisolatie als geluidabsorptie. 
Deze twee functies zijn echter verschillend.  

Bij akoestische isolatie komt het er op aan om zoveel mogelijk te vermijden dat 
geluiden afkomstig van buitenaf (vb. lawaai van de straat of lawaai van een 
aanpalende ruimte) binnen het gebouw een bepaalde ruimte binnendringen. 

Akoestische absorptie is er op gericht de nagalm  
van de geluiden geproduceerd binnen een bepaald vertrek zo veel mogelijk te 
beperken of beheersen

Akoestische isolatie is, in tegenstelling tot absorptie, een constructie-eigenschap die 
moet ingepland worden. Voor een goede geluid- isolatie moet de constructie 
luchtdicht zijn. Voor een goede geluid- absorptie werk je best met lichte luchtopen 
materialen. 
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LUCHTGELUIDISOLATIE  

Luchtgeluidisolatie is de term die weergeeft welke 
vermindering van het geluid je kan bekomen tussen twee 
ruimtes, gescheiden door een constructie-element.In de 
transmissie tussen twee ruimtes, gaat de geluidenergie 
door de wand (directe transmissie) en door de omgevende 
structuur (indirecte of flankerende transmissie) heen.  
Het is belangrijk rekening te houden met beide trans- 
missietypes vanaf de studiefase.  
De wanden en/of vloeren die het scheidingselement 
flankeren, maken deel uit van de voornaamste flankerende 
transmissiegeluiden. 
Dit kan echter ook voorkomen via de vensters, 
verwarmingselementen, doorgangen van technieken, 
ventilatievoorzieningen, ...  
Deze flankerende wegen, nevenwegen en omloopgeluid 
spelen natuurlijk erg mee op de uiteindelijke prestatie.  
Het valt dus te verwachten dat er een verschil is tus- sen de prestatie van een 
afzonderlijke wand in het labo en het gebouw met alle betrokken elementen.  
De zwakste transmissieweg, deze met de laagste  

geluidisolatie, is daarbij bepalend. Voor elk bestaand akoestisch geluid- isolerend 
probleem, is het essentieel de zwakste delen van de compositie te bepalen.  
De akoestische eisen voor wanden zijn meestal gerelateerd aan luchtgeluiden. Geluid 
dat bij een bron ontstaat (spraak, muziekinstrument, audio, ...) valt vanuit de lucht in 
op de wand en deze straalt dan weer geluid uit, direct naar de ontvanger toe.  
Deze zijn spraak, geluiden van muziekinstrumenten, luidsprekers en andere geluiden 
die ontstaan in de lucht. 
In de meeste gevallen moeten vloeren ook voldoen aan eisen met betrekking tot de 
transmissie van contactgeluiden, zoals voetstappen loopgeluid, naaldhakken, geluid 
van vallende voorwerpen, springende kinderen, verplaatsing van meubilair, ...  
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HUIDIGE SITUATIE  
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Slaapkamer aan de straat kant

Hinder komt mede via het raam en verluchting 
rooster, ook als het gesloten is. De Spouwmuur 
is gevuld met PUR Isolatie en heeft een slechte 
werking op geluid isolatie

Glas is vervangen naar 
geluiddempend type 
6/16/44.2 

Spouw is gevuld met niet 
geluiddempend materiaal 
PIR
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