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Hoe lawaai afkomstig van 
technische installaties 

beperken ?
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WAAROM DIT ONDERWERP?

�Het geluidscomfort van gebouwen verzekeren

• Akoestische prestatiecriteria voor woningen 
onderzoeken en bevorderen

• De goede akoestische praktijken van 
professionals in de bouwsector bevorderen

• … 

Seminariecyclus « Duurzaam bouwen »



� Toenemende motorisering

� Stijgende demografie

� Verdichting van het stedelijk weefsel

► Verstedelijkte onbebouwde terreinen

► Woningen in de binnenkant van huizengroepen

► Maat van de woningen wordt kleiner en opsplitsing van de 
eengezinswoningen

› meer woningen in dezelfde ruimte

› meer personen in eenzelfde woning

› en minder woningen die over een tuin beschikken

� Stijgende vraag voor vrijetijdsbestedingen

� Vermindert de mogelijkheden om zich thuis te herbro nnen.

Brusselse context



In het BHG : opgetekende klachten in 2017 (LB)

� Meer dan 60% van de klachten = klachten geluidshinder (behalve 
transportgeluiden)

� Bronnen = gedrag (31%), HVAC (26%), muziek (21%), uitrustingen (16%)

� Sectoren = huisvesting (36%), horeca (27%), kleinhandel (7%), 
vrijetijdsbesteding (7%). In 2017 waren die vier sectoren samen goed voor 77% 
van de klachten over geluidshinder.

De klachten (insp )
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● De milieuakoestiek houdt rekening met de negatieve impact van
geluidsbronnen (= lawaai ) om het welzijn en de gezondheid van degenen die
eraan worden blootgesteld te beschermen. Deze aanpak ligt in de lijn van de
richtlijn 2002/49/EG.

● De architecturale akoestiek heeft meestal tot doel de intrinsieke
geluidskwaliteit van een gebouw te beheersen, zoals voor de bouw
van showzalen of opnamestudio’s. Ze houdt rekening met specifieke
problemen, zoals de verspreiding, de versterking of weerkaatsing van
het geluid

� Akoestisch comfort is een van de thema's van het concept “duurzaam
bouwen” (in “welzijn, comfort en gezondheid”).

In een passiefbenadering zal het akoestisch comfort vooral worden gezocht in
oplossingen die milieu- (oriëntatie van het gebouw, indeling van de lokalen,
beperking van geluidshinder aan de bron, gebruik van ecologische materialen,
enz.) en architecturale aspecten integreren

Geluidshinder en duurzame gebouwen
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Diversiteit van de aangewende middelen :  

� Strategische maatregelen = planning (GPDO, Iris-plan, enz.) en 
regeling

� Analytische en/of curatieve benadering = saneringswerken, 
beheerders begeleiden, studies en gegevens (kadasters, 
meetstations, enz.), financiële instrumenten (premies, taksen, 
…)

� Preventieve benadering = expertise, hulpmiddelen voor 
besluitvorming, doelgroepen, gericht advies (SV, MV, OC, enz.), 
sensibilisering, opleidingen, seminaries, partnerschappen, …

Actiestrategie 
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Informatie - en sensibiliseringstools :

Opleidingen « Duurzaam bouwen »  : 
� Akoestiek : ontwerp en realisatie

Seminariecyclus « Duurzaam bouwen » : 
� Hoe lawaai afkomstig van technische installaties beperken ? : 

focus op installaties in gebouwen met een hoge energieprestatie

Facilitator « Duurzame Gebouwen » :
� Ondersteuning voor professionals
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� Onthaalpagina

Thema « Welzijn, comfort & gezondheid »
� Dossier | Het akoestisch comfort verzekeren

� Voorziening | Akoestiek van technische installaties NEW
� Voorziening | Akoestiek van een massieve enkele wand
� Voorziening | Akoestiek van een lichte gipskartonwand
� Voorziening | Akoestiek van een massieve dragende vloerplaat
� Voorziening | Contactgeluidisolerende materialen en systemen
� Overzicht van de voorzieningen

Thema « Fysieke omgeving »
� Dossier | De bijdrage van het gebouw aan de geluidshinder in de 

wijk beperken

Thema « Energie »
� Dossier | Een energie-efficiënt ventilatiesysteem ontwerpen

� Voorziening | Akoestiek van het ventilatiesysteem NEW

Informatie en sensibiliseringstools :
Gids Duurzame Gebouwen : www.gidsduurzamegebouwen.brussels
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Informatie - en sensibiliseringstools
Gids Geluid en HVAC

DOELGROEP 
Deze gids is hoofdzakelijk bestemd voor de beheerders van 
gebouwen, met name de beheerders van horeca-
etablissementen.



Elk lokaal heeft zijn problemen 
en zijn oplossingen…

Polyvalente zaal

Eetzaal

Overdekte 
speelplaats

Verbindings-
ruimten

Sportzaal
Klasruimte

Type ruimten
Productie Akoestische 

gevoeligheidContactgeluiden Luchtgeluiden

Gewone klasruimte normaal normaal hoog

Sportzaal zeer hoog hoog normaal

Binnenspeelplaats zeer hoog zeer hoog laag

Studiezaal normaal laag hoog

Polyvalente ruimte hoog hoog hoog

Eetzaal hoog hoog laag

Klasruimte

Informatie - en sensibiliseringstools
Vademecum voor geluidsoverlast in de  scholen

DOELGROEP 
Inrichtende machten en 
de directeurs
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Voor elke soort ingreep geeft de Code :

• de lijst van de uit te voeren 
werkzaamheden – dit wil zeggen : 
welke posten moeten op het bestek 
vermeld worden ?

• de eisen voor deze werken - dit wil 
zeggen : waarmee en hoe ?

• de na te leven minimumcriteria opdat 
deze werken recht zouden geven op de 
renovatiepremie : welke diktes, 
hoeveel lagen, welke akoestische 
index… ?

• aanvullende adviezen voor de 
bouwheer.

Informatie - en sensibiliseringstools
Code van Goede Geluidpraktijken: Akoestisch referentiekader 
voor de premie voor de renovatie van het woonmilieu

Naast een leidraad voor de premie
� Algemeen instrument over de principes en
technieken voor het verbeteren van het
akoestisch comfort in woningen.



Geeft voor elk systeem:

● de aanvaardbare soorten van ingrepen die 
een goede geluidsverbetering tot stand 
kunnen brengen; 

● stelposten die beslist moeten staan in een 
bestek dat betrekking heeft op een 
premieaanvraag voor geluidsisolerende 
werkzaamheden; 

● voor elke stelpost, de minimale eisen (vaak 
diktes van materialen) voor de 
werkzaamheden om recht te geven op de 
premie 

Informatie - en sensibiliseringstools
Cheklist voor aannemers



Partnerschap : 
De akoestiek-technische groep : voor stillere 
Brusselse woningen...

Opgericht in 2014 op initiatief van BRC Bouw:

Met de steun van Leefmilieu Brussel brengt het vertegenwoordigers
samen :

► van het Wetenschappelijk en Technisch centrum voor het 
Bouwbedrijf

► van de Confederatie Bouw Brussel-Hoofdstad

► van Homegrade 

► van de Ecam

► onafhankelijke akoestici

Doelstelling :

Het delen van apparatuur, methodes, ervaring en kennis op het gebied 
van bouwakoestiek. 

De ontwikkeling van de akoestiek in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest op dezelfde manier als de thermische energie. 
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� Akoestische modellen 

� Onderwijsbrochure

� Ventilatiecabine

� Opleidingen

� Ondersteuning van het 
bouwplaatsproject

De verwezenlijkingen van de 
akoestiek-technische groep :
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Informatie - en sensibiliseringstools
Het geluidportaal van het Brussels Hoofdstedelijk G ewest

http://www.ruisinfo.brussels/

• Het publiek informeren over de verschillende bronnen van geluidshinder en het 
wettelijk kader 

• Een klacht indienen
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� Akoestiek = miskende discipline waar te weinig rekening mee wordt 
gehouden 

� Nochtans staat de gezondheid op het spel 

� Duurzame aanpak = rekening houden met het leefmilieu 

� Onderscheid bescherming tegen lawaai dat van buitenaf komt en lawaai 
dat mogelijk door het gebouw wordt veroorzaakt (belang van de eerste 
diagnose: bronnen, locatie, intensiteit, objectivering)

� Rekening houden met het lawaai van bij het ontwerp van het project, met 
inbegrip van de akoestische impact van nieuwe technologieën in 
verband met passiefgebouwen

� Te integreren in andere thema’s = weinig meerkosten

� Leefmilieu Brussel = ondersteuning, sensibilisering, opleidingen

Samenvatting
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Contact
Marie-Noëlle ADNET
Dienst Geluidsplan
T&T – Havenlaan 86C/3000 - 1000 Brussel
� : : + 32 2 775 79 20
E-mail : mnadnet@environnement.brussels

Ik dank u voor uw aandacht

Technische gidsen :

Gids Geluid en HVAC:

http://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/GIDS_HVAC_2009_NL.pdf

Vademecum voor geluidsoverlast in de  scholen: 

http://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/GIDS_230114_VadeBruitEcolNL.pdf

Code van Goede Geluidpraktijken:

https://leefmilieu.brussels/themas/geluid/mijn-geluidsomgeving/een-betere-geluidsisolatie/code-van-goede-
geluidspraktijken

Check-list voor aannemers:

http://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/RAP_CBP_Check-listEntrepreneurs_NL


