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1. De rol van de geluidsdeskundige tijdens grote 

renovatieprojecten. 

2. De praktische toepassing van de NBN 

geluidscriteria op twee renovatieprojecten van 

gebouwen tot woningen. 

3. Conclusies. 

 

 

Plan van de uiteenzetting 
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Normatief kader (eisen) toepasbaar op een renovatie  

 

 

Voor de woongebouwen:  

  NBN S 01-400-1:2008 

Thema’s:  

 Luchtgeluidsisolatie 

 Contactgeluidisolatie 

 Gevelgeluidisolatie 

 Installatielawaai 

 Nagalmbeheersing 

Twee eisenniveaus:  

 Normale en verhoogde eisen 
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Geluidscriteria: veel eenvoudiger te bereiken bij nieuwbouw 

 Akoestische renovatie, dikwijls een “zware” renovatie 

Normatief kader (eisen) toepasbaar op een renovatie  
  

 

www.vkgroup.be 
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Normatief kader (eisen) toepasbaar op een renovatie   

 
 

De geluidsnorm opnemen in de grote renovatieprojecten… De rol van de geluidsdeskundige. 

 

 

 

MULTIDISCIPLINAIRE AANPAK 
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Normatief kader (eisen) toepasbaar op een renovatie   

 
 

De geluidsnorm opnemen in de grote renovatieprojecten… De rol van de geluidsdeskundige. 
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Normatief kader (eisen) toepasbaar op een renovatie   

 
 

De geluidsnorm opnemen in de grote renovatieprojecten… De rol van de geluidsdeskundige. 

 

 

 

www.vkgroup.be 
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wwww.geopower.ca 

De NBN S 01-400-1 opnemen in een bouwproject 

 

- NBN-criteria opnemen in de ontwerpfase, 

- Technische en budgettaire optimalisering van de 

aanpak van het geluid als onderdeel van de 

uitvoeringsplannen, 

- Multidisciplinaire integratie. 

 

- Opstellen van een bestek betreffende de 

geluidsisolatie voor de bouwonderneming met de 

gedetailleerde bouwrichtlijnen om aan de norm te 

beantwoorden. 

 

 

- Duidelijke en contractuele tool voor de onderneming, 

- Belang van de werfopvolging, 

- Geluidsmetingen bij de oplevering van het afgewerkte 

gebouw. 

Normatief kader (eisen) toepasbaar op een renovatie   
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De NBN S 01-400-1 

Luchtgeluidsisolatie 

Contactgeluidsisolatie 

Installatielawaai 

Gevelgeluidisolatie 

www.vkgroup.be 
www.vkgroup.be 
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Luchtgeluidsisolatie tussen lokalen 

Parameter 

De gewogen gestandaardiseerde geluidsisolatie DnT,w  

= de werkelijk gerealiseerde isolatie tussen twee lokalen, rekening houdend met alle overdrachtswegen 

Wand: Rw = 55 dB   in situ: DnT,w = 52 dB 

Voor de isolatiecriteria van de NBN S 01-400-1, is het onvoldoende alleen de geluidsverzwakkingsindex 

van de wand Rw in aanmerking te nemen. De geluidisolatie tussen de lokalen hangt af van de geluidisolatie 

van de scheidingswand maar ook van de flankerende geluidoverdracht  EN 12354 berekeningen 

absoluut noodzakelijk. 
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Luchtgeluidsisolatie tussen lokalen 

Parameter 

Wand: Rw = 66 dB   in situ: DnT,w = 54 dB 

Met  akoestisch 

isolatiecomplex op de 

scheidingswand 

www.cstc.be 

De gewogen gestandaardiseerde geluidsisolatie DnT,w  

= de werkelijk gerealiseerde isolatie tussen twee lokalen, rekening houdend met alle overdrachtswegen 

Voor de isolatiecriteria van de NBN S 01-400-1, is het onvoldoende alleen de geluidsverzwakkingsindex 

van de wand Rw in aanmerking te nemen. De geluidisolatie tussen de lokalen hangt af van de geluidisolatie 

van de scheidingswand maar ook van de flankerende geluidoverdracht  EN 12354 berekeningen 

absoluut noodzakelijk. 
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Zwevende chape ∆Lw ≥ 22 dB 

Rol van de bekleding 

Oppervlaktemassa ≥ 340 kg/m² 
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Performant isolatiecomplex 

f 
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F 
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Oppervlaktemassa ≥ 400 kg/m² 

Luchtgeluidsisolatie tussen lokalen 

Bouwrichtlijnen 

EN 12354 berekeningen – 3D evaluatie 
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De EN12354 berekening van de in situ prestatie DnT,w  tussen twee lokalen houdt rekening met:  

- De geluidverzwakkingsindex van de scheidingswand, 

- De geluidsisolatie van de flankerende bouwdelen (vloeren en muren), 

- De verbindingswijze tussen de bouwelementen, 

- De geometrie van het ontvangstlokaal, 
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www.cstc.be 
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Luchtgeluidsisolatie 

Projectstudie – A. Een kantoorgebouw omvormen tot woningen 

Integratie van de NBN criteria 

Diensten VK:  geïntegreerde studie (stabiliteit,ST,   

  EPB, Akoestiek) 

Klant:       Immpact nv 

Architect:     Buro II - Archi+I 

 

Details Project:      

- 180 appartementen, Kantoren en commercieel gvl. 

- 13 niveaus, grondopp. niet inbegrepen, 2 

ondergrondse verdiepingen (technieken en parking). 

- Duurzaam gebouw E60 

- Normaal akoestisch comfort 
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Luchtgeluidsisolatie 

Projectstudie – A. Een kantoorgebouw omvormen tot woningen 

Integratie van de NBN criteria 

Technische criteria: 

- Tegels van 28 cm dikte 

- Brede kolommen 

- Volledige renovatie van de 

gevel 

- Collectieve ventilatie  

- Beperkte hoogte voor de 

chape 

- Nieuwe penthouses op 

twee niveaus onder het dak 

www.vkgroup.be 
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Luchtgeluidsisolatie 

Projectstudie – A. Een kantoorgebouw omvormen tot woningen 

Integratie van de NBN criteria 
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Luchtgeluidsisolatie 

Projectstudie – A. Een kantoorgebouw omvormen tot woningen 

Integratie van de NBN criteria 
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Luchtgeluidsisolatie 

Projectstudie – A. Een kantoorgebouw omvormen tot woningen 

Integratie van de NBN criteria 

Overwogen opties: A  Dubbele lichte wand 

- Hogere kost 

- Perceptie van de “lichte” wanden  

- Duurzaamheid (Brussel vs W/V) 

- Fasering werf (ruwbouw/afwerking) 
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Luchtgeluidsisolatie 

Projectstudie – A. Een kantoorgebouw omvormen tot woningen 

Integratie van de NBN criteria 

Overwogen opties: B  Kalkzandsteen 

- Mogelijk qua lasten  

- Moeilijke hantering  rentabiliteit 
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Luchtgeluidsisolatie 

Projectstudie – A. Een kantoorgebouw omvormen tot woningen 

Integratie van de NBN criteria 

Gekozen opties: 

- Betonmuur + gipsvoorzetwand (op soepel 

membraam) 

- Metalen versterkingsbalken 

- Baksteen (want dubbel niveau) voor 

penthouse 

Beperkingen: 

- Aanwezigheid van kolommen 
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Luchtgeluidsisolatie 

Projectstudie – A. Een kantoorgebouw omvormen tot woningen 

Integratie van de NBN criteria 
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Gipsblokken: uitvoering heel belangrijk! 

 

 

vandamme.manu@gmail.com  

www.vkgroup.be 
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Luchtgeluidsisolatie 

Projectstudie – A. Een kantoorgebouw omvormen tot woningen 

Integratie van de NBN criteria 

Mogelijke optie: Dubbel gipsblok 

- Gemeten resultaten op een andere 

werf van 48 tot 60 dB voor 

eenzelfde samenstelling  belang 

van de uitvoering  

- Interessant mbt de lasten (structuur 

en kraan) 

- Lagere kosten 

- “Zware” Gipsblokken, 

ontkoppelingsmembranen 
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Blocs plâtre : très grande importance de la mise en oeuvre ! 

 

 

www.vkgroup.be 
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Luchtgeluidsisolatie 

Projectstudie – B. Ombouwen van een oude fabriek in een ecologisch dorp 

Integratie van de NBN criteria 

Diensten VK:  geïntegreerde studie (stabiliteit, ST,   

  EPB, Akoestiek) 

Klant:       S.A. New-Market 

Architect:     DWEK Architecture & Partners 

Coördinatie: Advisers 

 

Details Project:      

- Ecologisch dorp: 350 huizen, cultureel centrum, 

rusthuis, kinderopvang, hotel, handelszaken… 

- Eerste 89 woningen en RH lopende 

- Normaal akoestisch comfort 

  

New-Market 

New-Market 

New-Market 
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Luchtgeluidsisolatie 

Projectstudie – B. ombouwen van een oude fabriek in een ecologisch dorp 

Integratie van de NBN criteria 

Technische criteria: 

- Betonnen vloerplaten (paddestoel) 

- Sheddaken behouden 

- Houten vloer te integreren (dubbele 

hoogte onder sheddaken) 

- Woningen in de lengte 

 

 

www.vkgroup.be 



« Akoestisch comfort en renovatie » - 09/10/15 - Van Damme M. manuel.v@vkgroup.be – Alle rechten voorbehouden - p.28 

Luchtgeluidsisolatie 

Projectstudie – B. ombouwen van een oude fabriek in een ecologisch dorp 

Integratie van de NBN criteria 

Gekozen opties: 

- Kalkzandsteen + voorzetwanden in 

gipsblokken 
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Luchtgeluidsisolatie 

Projectstudie – B. ombouwen van een oude fabriek in een ecologisch dorp 

Integratie van de NBN criteria 
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Luchtgeluidsisolatie 

Projectstudie – B. ombouwen van een oude fabriek in een ecologisch dorp 

Integratie van de NBN criteria 

Specifiek aan te pakken punt: 

- Impact van de geometrie op de geluidsisolatie tussen de woningen: ook al zijn de wanden op 

dezelfde manier samengesteld, toch is een isolatieverschil van 8 dB tussen de twee assen te 

verwachten 
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De NBN S 01-400-1 

Luchtgeluidsisolatie 

Contactgeluidsisolatie 

Installatielawaai 

Gevelgeluidisolatie 

  

www.vkgroup.be 
www.vkgroup.be 
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= Grote hoeveelheid energie geïnjecteerd 
in de structuur van het gebouw 

Contactgeluidsisolatie tussen lokalen 

Parameter 

Het gewogen gestandaardiseerde contactgeluidniveau L’nT,w  

= het geluid in het ontvangstlokaal vanwege de genormaliseerde klopgeluidmachine, rekening houdend 

met alle geluidsoverdrachtswegen 
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2 

1 
1 
 
2 

3 

 

4 
 

L’nT,w : 92 dB 

L’nT,w : 81 dB 

3 

L’nT,w : 73 dB 

L’nT,w : 54 dB 

4 

Criteria woningen 

NBN S 01-400-1  
 
<58dB 
 

Het gewogen gestandaardiseerde contactgeluidniveau L’nT,w  

Grootte-orde : 

Contactgeluidsisolatie tussen lokalen 

Parameter 

www.cstc.be 
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De EN12354 berekening van de in situ prestatie L’nT,w van een vloer houdt rekening met:  

- De akoestische prestaties van de basisvloer, 

- De invloed van de geluidafstraling van de flankerende wanden, 

- De contactgeluidreductie vanwege de vloerbekleding   

- De invloed van de eventuele zwevende chape, 

- De geometrie van het ontvangstlokaal, 

- De aansluitingen tussen de elementen. 

www.cstc.be 

www.norma.be 
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Isolement aux bruits de choc 

Projectstudie – A. Een kantoorgebouw omvormen tot woningen 

Integratie van de NBN criteria 

www.vkgroup.be 
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Contactgeluidsisolatie 

Projectstudie – A. Een kantoorgebouw omvormen tot woningen 

Integratie van de NBN criteria 

Gekozen samenstelling: 

- Bestaande vloerplaten 

- Egalisatiechape 

- Akoestisch membraan 

- Zwevende chape 
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Contactgeluidsisolatie 

Projectstudie – B. ombouwen van een oude fabriek in een ecologisch dorp 

Integratie van de NBN criteria 
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Contactgeluidsisolatie 

Projectstudie – B. Ombouwen van een oude fabriek in een ecologisch dorp 

Integratie van de NBN criteria 

Samenstelling zware vloer: 

- Bestaande of nieuwe vloerplaten 

20 cm beton 

- Gespoten PU isolatie 

- Akoestisch membraan 

- Zwevende chape 

 

 

Samenstelling houten vloer: 

- Balklaag 

- OSB 

- Droge zwevende chape 

 

www.vkgroup.be 
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Zeer delicate uitvoering (7 op 10 keer verzwakt) dus zeer voorzichtig te werk gaan: 

• Veiligheidsmarge op het membraan (∆Lw), 

• Voorbereiden van de draagvloer, 

• Continuïteit van het membraan, 

• Beschermen van de doorboringen, 

• Risico op scheuren door de driepoot beperken, 

• Aangepaste betegeling en plinten. 

Belang van de werfopvolging! 

 

 

www.cstc.be 

vandamme.manu@gmail.com  

www.cstc.be 

Contactgeluidsisolatie tussen lokalen 

Uitvoering 
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www.curbain.be 
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2 
 
 
2 
 

L’nT,w : 81 dB 

Criterium woningen 

NBN S 01-400-1  
 
<58dB 
 

Het gewogen gestandaardiseerde contactgeluidniveau L’nT,w  

Bij veel renovaties, is de vloer op akoestisch vlak hét heikele punt van het project 

Contactgeluidsisolatie tussen lokalen 

Parameter 

artisanstaffeur.over-blog.com 

www.atdg.com 
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2 
 
 
2 
 

L’nT,w : 81 dB 

Criterium woningen 

NBN S 01-400-1  
 
<58dB 
 

Het drukniveau van de gewogen gestandaardiseerde contactgeluidsisolatie L’nT,w  

Bij veel renovaties, is de vloer Het heikele punt voor de akoestiek van het project 

Contactgeluidsisolatie tussen lokalen 

Parameter 

www.forum-carrelages.com 

www.rtbf.be 
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Het drukniveau van de gewogen gestandaardiseerde contactgeluidsisolatie L’nT,w  

Bij veel renovaties, is de vloer Het heikele punt voor de akoestiek van het project 

Lichte “verwijderbare” oplossingen (droge zwevende chape) 

Contactgeluidsisolatie tussen lokalen 

Parameter 

www.cstc.be www.cstc.be 
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De NBN S 01-400-1 

Luchtgeluidsisolatie 

Contactgeluidsisolatie 

Installatielawaai 

Gevelgeluidisolatie 

www.vkgroup.be 
www.vkgroup.be 
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Lawaai van de technische uitrustingen 

Parameters 

1. Het gestandaardiseerde installatielawaai LAinstal,nT 

 = Het geluidsniveau waargenomen in de lokalen wordt waargenomen, rekening houdend met de 

aanwezige geluidabsorptie (bvb. geluid van regelbare luchttoevoer- of afvoeropeningen) 

2. De overschrijding 

 = Verhoging van het geluidsniveau in lokalen veroorzaakt door interne bronnen van het gebouw die buiten 

het lokaal liggen (bvb. geluid van sanitaire afvoerleidingen, lift…) 

 Zeer strikte criteria! 

.  

www.cstc.be 

www.cstc.be 

www.cstc.be 
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Lawaai van de technische uitrustingen   

Toepassing op bouwprojecten 

In grote gebouwen bevinden zich zeer krachtige uitrustingen die voor veel geluidshinder kunnen zorgen in 

de woningen. 

www.vkgroup.be 

www.vkgroup.be 

www.vkgroup.be 

www.vkgroup.be 
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Lawaai van de technische uitrustingen   

Toepassing op bouwprojecten 

Het gestandaardiseerde installatielawaai LAinstal,nT 

Berekeningen en goede praktijkregels in functie van de doelstellingen, compatibel met de uitrustingen. 

www.cstc.be 

www.cstc.be 

www.curbain.be 

www.curbain.be 

www.curbain.be www.geberit.be 
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Opmerking: 

Het Gewest legt ook zeer strikte criteria op voor het uitrustingslawaai afgestraald in de buitenomgeving. 

In grote gebouwen zijn dit soms grote uitrustingen waarvoor een bijkomende akoestische behandeling 

nodig is (omkastingen, schermen, geluiddemper…) zoals berekend door het akoestische studiebureau op 

basis van de info van de studiebureaus “speciale technieken”. 

 

Geluidsniveau van de technische uitrustingen 

Eisen 

www.vkgroup.be 

www.vkgroup.be 

www.vkgroup.be 
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De NBN S 01-400-1 

Luchtgeluidsisolatie 

Contactgeluidsisolatie 

Installatielawaai 

Gevelgeluidisolatie 

  

www.vkgroup.be 
www.vkgroup.be 
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Gevelgeluidisolatie 

Parameter 

Gewogen gestandaardiseerde geluiddrukniveauverschil DAtr  

=  de isolatie van de gevel ten aanzien van verkeerslawaai, rekening houdend met alle samenstellende 

gevelelementen en alle geluidoverdrachtswegen. 

wwww.ibge-bim.be 

www.vkgroup.be 
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Gevelgeluidisolatie 

Eisen 

Gevelgeluidisolatie DAtr : 1. In functie van het geschatte geluidsniveau buiten LA 

wwww.ibge-bim.be 

Google Earth 
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Luchtgeluidsisolatie des façades 

Eisen 

Gevelgeluidisolatie DAtr : 2. In functie van het gemeten geluidsniveau buiten 

www.vkgroup.be 

www.vkgroup.be 
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De berekening EN12354 van de in situ prestatie DAtr van een gevelvlak houdt rekening 

met:  

- De akoestische prestaties RAtr van de gevelelementen, 

- Hun respectieve oppervlaktes, 

- Hun verbinding met de gevel, 

- De vorm van de gevel, 

- De geometrie van het ontvangstlokaal, 

- De aansluitingen tussen de elementen,  

- De neventransmissiewegen voor geluid (cf PU). 

www.vkgroup.be 

www.cstc.be 



« Akoestisch comfort en renovatie » - 09/10/15 - Van Damme M. manuel.v@vkgroup.be – Alle rechten voorbehouden - p.54 

Luchtgeluidsisolatie 

Projectstudie – A. Een kantoorgebouw omvormen tot woningen 

Gevelgeluidisolatie – gevaar: alleen het verkeersgeluid in 

aanmerking nemen 

Bij grote gebouwen kunnen de technische uitrustingen 

bepalend zijn voor de geluidsisolatie van de gevels. 
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Conclusies 

- Geluidsstudie bij renovatie = technische en budgettaire 

optimalisering van het gebouw om de NBN criteria te behalen, 

- Interactie tussen de verschillende soorten geluidsproblematieken, 

- De akoestiek met de andere technische aspecten van het gebouw 

coördineren: thermisch, ventilatie, brand, stabiliteit, 

toegankelijkheid… 

- Multidisciplinaire integratie vanaf de ontwerpfase is onontbeerlijk. 

- Opstellen van een bestek betreffende de akoestiek voor het bedrijf, 

- Controles van het afgewerkte gebouw 
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 Contact:  

 M. Van Damme 

 Aurea Acoustics, member of VK Architects & Engineers  

 Tel. 02/351.60.51 – 0478/98.98.42 

 www.vkgroup.be – manuel.v@vkgroup.be 

  

 Met dank aan: 

  

www.vkgroup.be - Som & Assar 

http://www.vkgroup.be/
mailto:manuel.v@vkgroup.be

