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1. Vademecum geluid in scholen 

Tool voor sensibilisering van inrichtende machten, directeurs, 

beheerders van gebouwen 
 

Toegankelijk document dat de problematiek, de resultaten en de 

mogelijke oplossingen uiteenzet  
 

Rekening houden met akoestiek vanaf de etappe van het ontwerp 

 Om verder te gaan: een beroep doen op specialisten (geluidsspecialisten,  

ondernemers, leveranciers van materialen …) 



1. Vademecum geluid in scholen 

4 hoofdstukken  

 

1. Geluid bestrijden in de scholen, waarom? 
 

2. Situatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
 

3. Aanbevelingen voor schoolgebouwen 
 

4. Typevoorbeelden:  
- Eetzaal, sportzaal of polyvalente zaal, binnenspeelplaats 

- Klaslokaal 

- Gevelelementen 

- Boven elkaar gelegen lokalen  

- Doorgangen en technische lokalen 

 

Een veertigtal pagina's 

 

Een tool voor renovaties en nieuwe gebouwen 
 

Een populair wetenschappelijk werk 



Algemene principes: 

2. Aanbevelingen voor  schoolgebouwen 

MAATREGELEN MET BETREKKING TOT HET GEBOUW EN DE VOORZIENINGEN 

DE VERSTAANBAARHEID VAN DE 

BOODSCHAP WAARBORGEN 

GELUID AFKOMSTIG VAN HET 

LOKAAL BEPERKEN 

GELUID AFKOMSTIG VAN 

BUITEN HET LOKAAL 

BEPERKEN 

LAWAAI VAN UITRUSTINGEN 

BEPERKEN 

Geluidsisolatie Geluidscorrectie 

Het gedrag aanpassen  

Trillingsvrije plaatsing 

  

Keuze van het product Het gedrag en het gebruik van de 

lokalen aanpassen 

MAATREGELEN BIJ DE BRON 



Nieuwe gebouwen: 
 

- De vestigingsplaats kiezen 

- Het overzichtsplan aanpassen aan geluidsbronnen 

- Het grondplan en volume van de lokalen organiseren 

- Vooruitdenken om de kosten te verlagen 

- Verwijzen naar de norm  NBN S 01-400-2 

"Akoestische criteria voor   

schoolgebouwen" 
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2. Aanbevelingen voor  schoolgebouwen 



De norm NBN S 01-400-2 "Akoestische criteria voor schoolgebouwen", 2012: 

 ● Vereisten waaraan nieuwe schoolgebouwen moeten voldoen inzake: 

- isolatie: 

– luchtgeluiden, 

– contactgeluiden,  

– gevels,  

- beperking van lawaai veroorzaakt door technische uitrusting  

- beperking van de nagalm in bepaalde lokalen  

 

● Is van toepassing op nieuw gebouwde schoolgebouwen of te renoveren delen 

van schoolgebouwen waarvoor een stedenbouwkundige vergunning vereist is 

● Bepaalt de vereiste akoestische prestaties die voor een afgewerkt 

schoolgebouw  het uitgangspunt kunnen zijn voor de verwezenlijking van een 

project 

● Het gaat om een norm, i.e. "regels van de kunst", maar het is geen wettelijke 

vereiste! Het kan volledig of gedeeltelijk verplicht worden via het lastenboek! 

 

2. Aanbevelingen voor  schoolgebouwen 



Bestaande gebouwen: 

- Bepalen van het/de type(s) geluiden die moeten 

vermeden worden: Belang van de diagnose  

- Akoestische en thermische isolatie combineren 
 

Andere aanbevelingen: 

- Alle comfortcriteria integreren  
 (licht, lucht, energie, geluid, gezondheid) 

- Performante materialen kiezen  

(akoestische prestaties, technische kenmerken, impact op het leefmilieu, op de 

gezondheid ...) 

- Een beroep doen op specialisten 
 

2. Aanbevelingen voor  schoolgebouwen 



2. Aanbevelingen voor  schoolgebouwen 

 

 Elk lokaal heeft zijn 

problemen en zijn 

oplossingen 

Polyvalente zaal 

Eetzaal 

Overdekte  

 speelplaats 

Verbindings-  

ruimten 

Sportzaal 

Klasruimte 

Type ruimten 
Productie  Akoestische 

gevoeligheid  Contactgeluiden 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 



3. Typevoorbeeld: eetzaal 

Akoestische diagnose:  

Gladde en nagalmende oppervlakken, hoge plafonds, grote ruimten 

Belangrijke bronnen van lawaai  

 

Praktische aanbevelingen:  

Plaatsen van absorberende wanden op muren en/of plafonds 

Het "pingpong"-effect verminderen: absorberend materiaal op een van 

de reflecterende parallelle muren 

Binneninrichting (gordijnen, spanplafonds, meubelen ...) 

Maatregelen met betrekking tot de vloerbedekking 

 

 Idem voor sportzaal, polyvalente zaal, binnenspeelplaats 
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3. Typevoorbeeld: klasruimte 

Akoestische diagnose:  

Verstaanbaarheid als doelstelling, de boodschap van de 

leerkracht moet duidelijk en begrijpelijk zijn voor iedereen 

Een goede isolatie tussen de klasruimten is absoluut 

noodzakelijk 

 

Praktische aanbevelingen:  

Luchtdichtheid voor een goede akoestische isolatie 

(secundaire geluidsoverdracht beperken, gebruik van 

akoestische absorberende materialen om gaten te dichten) 

Massieve scheidingsmaterialen (massawet) of het principe 

massa-veer-massa toepassen 

Maatregelen met betrekking tot muren en deuren 
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3. Typevoorbeeld: gevelelementen 

Akoestische diagnose:  

Noodzaak om het lawaai buiten te houden (geroep op de 

speelplaats, vliegtuigen, wegverkeer …) 

 

Praktische aanbevelingen:  

De prestatie van de gevel wordt bepaald door de zwakste 

elementen 

Maatregelen met betrekking tot de ramen (verbinding 

raamwerk-metselwerk met behulp van absorberende wol of 

open cel schuim) 

Maatregelen met betrekking tot de ruiten (dubbele of 

driedubbele asymmetrische beglazing) 

Maatregelen met betrekking tot de deuren (plaatsen van een 

geluidsdichte dorpel, vervanging van accessoires ...) 
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3. Typevoorbeeld: boven elkaar 
gelegen lokalen 

Akoestische diagnose:  

Geluidsoverdracht van de stappen of de stoelen van een 

lokaal naar het eronder gelegen lokaal 

 

Praktische aanbevelingen:  

Ontwerp van de vloeren, elementen ontkoppelen 

De overdracht van trillingen verminderen door het plaatsen 

van een elastische of trillingsdempende laag: 

- Vloerbedekking  

- Zwevende vloer op steunvloer 

Hangplafond met isolatiemateriaal in het plenum (enkel als  

de zijdelingse overbrengingen onder controle zijn) 
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3. Typevoorbeeld: doorgangen en 
technische lokalen 

Akoestische diagnose:  

Vaak lawaaierige lokalen die alle gebruikers van het 

schoolgebouw kunnen hinderen 

 

Praktische aanbevelingen:  

Werken aan het gedrag van de leerlingen 

Leggen van vloerbedekking 

Absorberende materialen voor een gezonde geluidssfeer 

Bronnen verder verwijderen 

Keuze en onderhoud van technische uitrusting 

Trillingsdempers, omkapping ...  
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4. Nuttige koppelingen 

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_VadeB

ruitEcolNL.PDF?langtype=2067 
 



Vragen? 

Uw mening interesseert ons. 

Vul ons evaluatieformulier in, geef suggesties ... 
 

Leefmilieu Brussel 

Afdeling Vergunningen en partnerschappen 

Departement Geluid  

Havenlaan 86c Bus 3000,  

1000 Brussel 
 

Contactpersoon: 

Marie-Noëlle ADNET 

Tel: +32 2 7757920 

E-mail: mnadnet@environnement.irisnet.be 

www.leefmilieu.brussels  

 


