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Proefstudie in 1998 (2 scholen) 

 

Meetcampagne  

in 2009 (6 scholen) 

+ voorstel tot oplossing 

(bemeting, kostprijs, winst) 

 

Meetcampagne 

in 2011 (5 scholen) 

 

Proefstudie CRIPI in  

2013-2014 

(4 scholen) 

 

Ko eerste campagnes 

     nog vóór de norm 

     NBN S 01-400-2:2012 

 

 

 

1. Historiek 
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Verschillende soorten metingen: 

• Isolatie (luchtgeluid en contactgeluid) 

• Lawaai van uitrustingen 

• Nagalmtijd 

• Omgevingsgeluid 

 

Verscheidene bestudeerde lokalen: 

• Klassen 

• Eetzalen 

• Sportzalen 

• Polyvalente zalen 

• (Binnen)speelplaatsen 

 

2. Soorten metingen 
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Wist u dit: 

● Het geluidsniveau van een gesprek in een gezelschap: 

ongeveer 60 à 65 dB(A) 

● De woorden van een spreker zijn pas duidelijk 

waarneembaar als het geluidsniveau van zijn toespraak 

minimaal 10dB(A) hoger is dan het aanwezige 

achtergrondgeluid. 

 

=> het achtergrondgeluidsniveau in een klas zou idealiter 

lager moeten blijven dan 50 dB(A) 

 

 

Idealiter: 

● In een klas zou het geluidsniveau (achtergrondgeluid + 

leerkracht), alle geluidsbronnen samen, lager moeten 

blijven dan 65 dB(A) 

● In een eetzaal zou het geluidsniveau (achtergrondgeluid 

+ leerlingen) lager moeten blijven dan 75 dB(A) 

 

 

3. Resultaten 
Omgevingsgeluid 
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3. Resultaten 
Omgevingsgeluid - Klassen 
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3. Resultaten 
Omgevingsgeluid – Andere 
lokalen 



8 

3. Resultaten 
Omgevingsgeluid 
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• Het nagalmgeluid in de klas beïnvloedt het geluidscomfort 

De NT hangt af van: 

 

- het volume van de ruimte 

 

- de absorptie-eigenschappen van de materialen gebruikt in het lokaal  
         (α: absorptiecoëfficiënt tussen 0 en 1) 

NT = nagalmtijd 

      = tijd nodig om de   

 geluidsenergie te laten dalen  

 met 60 dB na het stoppen van de bron. 

 

 

3. Resultaten 
Nagalmtijd 
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3. Resultaten 
Nagalmtijd 
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3. Resultaten 
Nagalmtijd 

34 bestudeerde gevallen: 

 

1. Klassen (waarvan sommige kleuterklassen) 

2. Slaapzalen 

3. Speelplaatsen 

4. Eetzalen 

5. Polyvalente zalen 

 

 

 

 

 

=> Gemengde resultaten: overwegend goed in de klassen, vrij 

slecht op speelplaatsen, in eetzalen en polyvalente zalen 
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3 bestudeerde gevallen: 

 

1. Tussen twee aanpalende klassen maar probleem 

ook met de speelplaats en de gang. 

2. Tussen een klas en een kinderkribbe ernaast 

3. Tussen een videoklas en een eetzaal (ook gebruikt 

als studiezaal) eronder 

3. Resultaten 
Isolatie van luchtgeluid 

=> Norm niet nageleefd 
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2 bestudeerde gevallen: 

 

1. Vloer tussen een sportzaal en de klas die eronder 

gelegen is 

2. Vloer tussen videolokaal en eetzaal (ook gebruikt 

als studiezaal) die eronder gelegen is 

 

3. Resultaten 
Isolatie van contactgeluid 

=> Gemengde resultaten 
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4 bestudeerde gevallen: 

 

1. Drankautomaat in een sportzaal 

2. Drank- en snoepautomaat op een binnenspeelplaats 

3. Verwarming met convectoren in een eetzaal 

4. Ventilatiesysteem in een sportzaal 

 

 

 

 

3. Resultaten 
Uitrustingslawaai 

=> Norm niet nageleefd 
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Nt = 2,5 s 

Voor 

Installatie van absorberende plafonds in een 

eetzaal 

Project 

Nt = 1,0 s 

Na 

Nt = 0,8 

s 

4. Maatregelen "Voor-Na" 
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Nt = 4,0 s 

Voor 

Installatie van absorberende plafonds en 

panelen in een sportzaal 

Project 

Nt = 1,5 s Na 

Nt = 1,4 s 

4. Maatregelen "Voor-Na" 



Website van Leefmilieu Brussel: 
 

http://www.leefmilieu.brussels 
Geluid >Geluid : een overzicht >Zich afschermen van geluidshinder >Gevoelige gebouwen 

 

Downloaden van het vademecum: 
 

http://documentatie.leefmilieubrussel.be/documents/GIDS_230114

_VadeBruitEcolNL.PDF?langtype=2067 

 
 

5. Nuttige koppelingen 



 

Leefmilieu Brussel 

Afdeling Vergunningen en partnerschappen 

Departement Geluid  

Havenlaan 86c Bus 3000 – 1000 Brussel  
 

Contactpersoon: 

Catherine LECOINTRE 

+32/ 2 30 7757822 

clecointre@environnement.irisnet.be 

www.leefmilieubrussel.be  

 

6. Vragen 


