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DOELSTELLING(EN) VAN DE 

PRESENTATIE

Aan de hand van een concreet voorbeeld van 

een project om een tertiair gebouw om te vormen 

tot een gebouw met wooneenheden: 

• De aandachtspunten identificeren 

• De meest geschikte oplossingen vaststellen

• De fasen van de werken opvolgen
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I. "THE COSMOPOLITAN"

• Locatie

Arduinkaai 16 & Kanaalstraat 28, 1000 Brussel: op 

500 m van het Rogierplein en het De Brouckèreplein
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I. "THE COSMOPOLITAN"

• Het gebouw vóór de werken

Polikliniek Lothier, verbonden aan het Erasmusziekenhuis
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I. "THE COSMOPOLITAN"

• Het team 

Bouwheer (MO): BESIX RED

Architect: BOGDAN & VAN BROECK

Projectbeheer: CETIM

Stabiliteitsbureau: UTIL

Bureau Speciale Technieken: CONCEPT CONTROL

Akoestisch onderzoeksbureau: ASM ACOUSTICS

Aannemer: VAN HOUT
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I. "THE COSMOPOLITAN"

• Het project

 Woontoren van 15 verdiepingen + gebouw Canal

156 woningen + 2 kantoorruimten

Begroting > € 30 M

15.075 m2
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II. PROJECTFASEN
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2014: 

Selectie van 
het kantoor 
BOGDAN & 
VAN BROECK 

2015:

Verwerving van 
de vergunning 
en uitwerking 
van het 
uitvoerings-
dossier

2016: 

Asbest-
verwijdering + 
afbraakwerken

2016-2019: 
Werken

Februari 2019: 
Oplevering van 
de werken

2013: 
Verwerving van 
het perceel 
door Besix Red



III. BEPERKINGEN

• Buitenomgeving
 Weg met straatstenen => + 6 dB(A) dan een weg met 

asfaltverharding

 School in de nabijheid / Stadscentrum

• Stabiliteit
 Geringe dikte betonplaten / dunne zuilen

 Weinig extra gewicht mogelijk

• Speciale Technieken
 Weinig uitsparingen beschikbaar => doorgang voor 

verluchting en afvoer middenin het verkeer

 Beheer van doorboringen/doorgangen in de muren
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IV. DOELSTELLINGEN

• Definitie van gevelisolatie

 Initiële geluidsmetingen

10

 

CD1 

CD3 

CD2 

CD4 

CD5 

CD6 

Points de mesurage 
LAeq mesuré 

(dB(A)) 
LAmax mesuré 

(dB(A)) 

CD1 – Façade, Quai aux Pierres de Taille 70,0 84,5 
CD2 – Façade, Quai aux Pierres de Taille – Parking Est 65,0 80,5 
CD3 – Façade, Rue du Canal 57,0 73,0 
CD4 – Façade, Parking Est 56,5 69,0 
CD5 – Toiture, côté Quai aux Pierres de Taille 55,5 61,5 
CD6 – Toiture, côté parking Ouest 58,0 69,5 

 

Formule van de norm NBN S01-400-1:

DAtr ≥ LA – 34 + m dB Et DAtr ≥ 26 dB

Als het risico op overvliegen van vliegtuigen 's nachts 
DAtr ≥ 34 dB bedraagt voor de slaapkamers



IV. DOELSTELLINGEN

• Norm NBN S01-400-1
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Gebied beschouwd Slaapkamer 
Elke ruimte uitgezonderd een 
technische ruimte of inkomhal 

Logements 
Arduinkaai gevel 
+02 tot +07 
+08 tot +15 
Andere gevelen 

 
 

≥ 36 dB 
≥ 34 dB  
≥ 34 dB  

 
 

≥ 36 dB  
≥ 34 dB 
≥ 31 dB 

Luchtgeluidisolatie tussen twee woning DnT,w ≥ 54 dB ≥ 54 dB 

Luchtgeluidisolatie binnen de woning DnT,w ≥ 35 dB (*) - 

Contactgeluidisolatie tussen twee woning L’nT,w 
≤ 54 dB ou  
≤ 58 dB (**) 

≤ 58 dB 

Contactgeluidisolatie binnen de woning L’nT,w - - 

Installatielawaai LAinstal, nT 
Mechanische ventilatie 
 
Sanitaire apparaten 
Dampkap 

 
≤ 27 dB 

 
- 
- 

 
≤ 35 dB (≤ 30 dB voor 

woonkamer/eetkamer..) 
≤ 65 dB 
≤ 60 dB 

Beperking van de overschrijding 
 

≤ 3 dB ≤ 6 dB 

Technische ruimten  LAinstal, nT 

Technische ruimten met installaties voor minder dan 
10 woningen 
Technische ruimten met installaties voor meer dan 
10 woningen 

≤ 75 dB 
≤ 85 dB 

Gemeenschappelijke ruimte 
 

Nagalmtijd en absoprtie 

Gangen, traphallen en inkomhallen 
Aw ≥ 30% van de horizontaal geprojecteerde begaanbare 
oppervlakte  

Atria (Tr) Tr < 1,5s EN Tr < log(V/50) s  

 



V. DEFINITIE VAN DE OPLOSSINGEN

• Gevels

 Te bereiken doelstellingen: DAtr ≥ 31 tot 36dB

–Buitenschrijnwerk
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+ Definitie van de prestaties Rw+Ctr die het 

raamwerk moet bereiken, afhankelijk van 

de omvang van de ruimte, de beglaasde 

oppervlakken en de doelstellingen van de 

raamovereenkomst

+ Overzicht van de prestaties in de 

vorm van tabellen en plannen

+ Keuze uit aluminium raamwerk met 

geluidspack (externe verbinding / 

versterkte isolatie)

+ Asymmetrische beglazing min. 

gelaagd aan 1 zijde voor 

eisen Rw +Ctr ≥ 32 dB

"Geluidspack"

Plaatsingsplan raamwerk (voorbeeld werkdocument)



V. DEFINITIE VAN DE OPLOSSINGEN

• Gevels

 Te bereiken doelstellingen: DAtr ≥ 31 tot 36dB

–Behandeling van de verbindingen met de zuilen
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330mm

220mm

230mm

Blokdiagram - Verbinding bestaande zuilen/raamwerk (niveau benedenverdieping tot +12)



V. DEFINITIE VAN DE OPLOSSINGEN

• Vloeren

 Te bereiken doelstellingen: Dntw ≥ 54dB en L’ntw ≤ 54dB

–Oorspronkelijke samenstelling ontoereikend zonder 

akoestisch plafond
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+ platen met ribben van 60 mm => 390 mm

R+1 à/tot R+13

350mm plenum

Blokdiagram – samenstelling vloer (niveau +1 tot +13)



V. DEFINITIE VAN DE OPLOSSINGEN

• Scheidingsmuren

 Te bereiken doelstellingen: Dntw ≥ 54dB (tussen de woningen)

–Berekeningen en definities van de verschillende soorten muren
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–Details van de verbindingen

Attention au risque de transmission

variante : jonctions en X jonctions en X

Attention au risque de transmission

via cette jointure

Variante : Jonctions en T entre appartement Jonctions en T entre appartement

Voorbeeld: inventaris van 
de verschillende muren die 
voor het project zijn 
gedefinieerd



V. DEFINITIE VAN DE OPLOSSINGEN

• Scheidingsmuren

 Te bereiken doelstellingen: Dntw ≥ 54dB (tussen de woningen)

–Plaats van de verschillende muren
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Plaats van de verschillende muren op het plan (voorbeeld werkdocument)



V. DEFINITIE VAN DE OPLOSSINGEN
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50mm

Cloison intérieure appartement

≈3,7m Appart 1 Appart 2

≥ 10

mm

75mm 75mm

Gabarit ≥ 230mm

Cloison séparative entre appartements

plafond 50mm démontable

absorbant et isolant

en laine minérale

avec feuille alu intercalaire

type Sonar dB44

hall commun Appartement

mm

75mm 75mm

Gabarit ≥ 250mm

≥ 50

 Cloison séparative entre appartements et halls communScheidingswand tussen appartementen en 
gemeenschappelijke hallen

Scheidingswanden tussen de 
appartementen

Interne scheidingswand 
appartementen



V. DEFINITIE VAN DE OPLOSSINGEN

• Speciale Technieken

Coördinatie op plan + voorschriften

–Verluchting: trillingdempende beugels/ flexibele toevoerleidingen / 

loskoppeling van dubbele stroom, scheiding aan de doorgang naar 

de gemeenschappelijke circulatieruimten enz.

–Sanitair: geen afvoer in tussenmuren / systematische coating van 

zwevende dekvloer enz.

Verluchting
18
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VI. OPVOLGING VAN DE WERKEN

• De afbraak
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VI. OPVOLGING VAN DE WERKEN

• Controle op elk moment

Meer dan 22 werfbezoeken 

Technische fiches moeten worden 

gevalideerd naarmate zij worden opgesteld

Metingen tijdens de werkzaamheden 

Voortdurende zoektocht 

lekken/contactpunten en andere hindernissen

Wijziging van de te beheren teams
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VI. OPVOLGING VAN DE WERKEN

• Aandachtspunten

 Plaatsing van metalen skelet

 Aanwezigheid van matrassen 

Voortdurend geluid
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VI. OPVOLGING VAN DE WERKEN

• Aandachtspunten

 Verbindingen tussen scheidingsconstructies / 

geribde betonplaten

Andere verbindingen

22



VI. OPVOLGING VAN DE WERKEN

• Verbinding raamwerk/zuilen
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VI. OPVOLGING VAN DE WERKEN

• Goede loskoppeling van de zwevende dekvloer

24

Doorlopende onderlaag

Zichtbare randstroken

Afdekkingstechnieken

Losgekoppelde tussendorpels

Afgescheiden plinten



VI. OPVOLGING VAN DE WERKEN

• De technieken
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 De technieken wijken niet (erg) af 

van de thermische dekvloer

 Goede behandeling van 

afvoerkanalen in de muren aan de 

gangzijde

 Geen afvoerkanalen in de 

tussenmuren



VII. OPLEVERING VAN DE WERKEN

• Oplevering van de werken

 4 meetcampagnes (+ 2 testen tijdens de werken)

14 configuraties voor isolatie tegen luchtgeluiden 

en contactgeluiden 

–Tussen de appartementen, alle conform (hoger comfort- niveau) 

met Dntw tussen 58 en 75 dB en Lntw < 45 dB

–Tussen circulatieruimten en de woonkamer of studio, 

ok voor contactgeluiden met Lntw ≈ 56/58 dB, 

maar lekken bij de toegangsdeuren voor 2 configuraties 

=> er waren aanpassingen aan de omlijsting en neerwaartse 

verbinding nodig om de Dntw-doelstellingen van 54 dB te bereiken
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VII. OPLEVERING VAN DE WERKEN

• Oplevering van de werken

8 configuraties voor isolatie van de gevel

–Alle conform met DAtr tussen 33 en 37 dB

Andere testen

–Verluchtingsgroep: zeer beperkt hoorbaar op 1 m en niet 

hoorbaar op het terras van het Penthouse

–Geluidsniveaus HVAC: alle conform, waarbij sommige 

het hogere comfortniveau bereiken (< 25 dB in de 

slaapkamers en < 27 dB in woonkamers)

–Overschrijding liften ≤ 3 dB 

–Geluid afvoerkanaal WC ≤ 25 dB (overschrijding < 3 dB)
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VII. OPLEVERING VAN DE WERKEN

• Het project voor/na
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VII. OPLEVERING VAN DE WERKEN

• Het project voor/na
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VII. OPLEVERING VAN DE WERKEN

Project genomineerd voor de "Mies van der Rohe Award 2022" 

Europese prijs voor hedendaagse architectuur 
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WAT U MOET ONTHOUDEN

Het is mogelijk om een zware renovatie uit te voeren met 

een goed akoestisch comfort, op voorwaarde dat:

• Vanaf de ontwerpfase rekening wordt gehouden 

met de akoestiek

• Het uitvoeringsdossier goed wordt voorbereid, 

met een perfecte coördinatie tussen de verschillende 

studiebureaus

• Men zeer waakzaam is tijdens de werkzaamheden, 

want de uitvoering = 50% van het resultaat

• Men voorbereid is op "verrassingen" tijdens de 

werkzaamheden en snel reageert om passende 

oplossingen te vinden
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TOOLS, WEBSITES, BRONNEN:

• Bogdan & Van Broeck 

https://www.bogdanvanbroeck.com/

• Jeroen Verrecht - www.jeroenverrecht.com

• Norm NBN S01-400-1 met betrekking tot de 

akoestische criteria voor de woongebouwen
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CONTACTGEGEVENS

Naïma GAMBLIN

Geluidsdeskundige – bestuurster bij ASM Acoustics

Paleisstraat 44, bus 36

1030 Brussel

www.asm-acoustics.be

 : 02 203 33 75

E-mail: n.gamblin@asm-acoustics.be

http://www.asm-acoustics.be/
mailto:n.gamblin@asm-acoustics.be

