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Stichting Gemeenschapshuis "De Klosterhof" 
t.a.v. P. Halermans 
Wal 32 
5944 AW Arcen 

betreffende aanvraag EO-00439 

Geachte heer Halermans 

Eindhoven, 06-01-1992 

Naar aanleiding van uw verzoek aan ons om advies te geven over 
een verbetering van de akoestiek van de gemeenschapsruimte, voIgt 
hier het desbetreffende advies. 

De gemeenschapsruimte wordt voor verschillende activiteiten 
gebruikt; te noemen zlJn toneeivoorstellingen. toespraken en 
muzikale optredens. Bij al deze activiteiten moet de akoestiek in 
redelijke mate voldoen. Voor de uiteindelijke oplossing zal 
uitgegaan worden van een gemiddeide waarde ten aanzien van de 
akoestische kwaliteit van de ruimte. 

Met de gegevens die in de bijlage staan vermeId, kan 
geconcludeerd worden dat de nagalmtijd in de gemeenschapsruimte 
van het gebouw te klein is. De te Kleine nagalmtijd is te wijten 
aan de grote hoeveelheid materialen cq. onderdelen in de ruimte 
die sterk geluidsabsorberend werken. Met name het plafond draagt 
bij aan een (te) sterke geluidsabsorptie. 

Om de nagalmtijd te vergroten Iigt het voor de hand om een 
verbetering van het plafond, t.a.v. de geluidsabsorptie, te 
bewerkstelligen. 
Er ZlJn grofweg twee mogelijke oplossingen. die niet al te 

kostbaar en tijdrovend zijn. 
Een eerste oplossing die relatief weinig inspanningen nodig 

maakt en geen grote Kosten met zich meebrengt, is het leggen van 
triplex-platen (dikte van 10 mm) aan de bovenzijde van het 
bestaande plafond (op de houten Iatten cq. schootjesplafond). Het 
is dus daarbij noodzakelijk om eerst het isolatiemateriaal 
terzijde te leggen; nadat de platen op het bestaande plafond is 
aangebracht, kan het isolatiemateriaal hierop teruggelegd worden 
(zie fig. 2). 
Een tweede oplossing is om de platen niet aan de bovenzijde aan 

te brengen, maar aan de onderzijde van het plafond. Hierbij is 
het mogelijk om eenzelfde profiel te verkrijgen als het bestaande 
lattenplafond. De platen kunnen dan vervangen worden door latten 
(zie fig. 3). 
De dikte van de platen (of latten) is 10 mm. In figuur 4 is 

aangegeven waar de platen (of latten) ongeveer moeten komen. De 
plaats waar de platen komen is van belang voor de akoestische 
kwaliteit van de ruimte. Bij het podium moet een relatief groot 
deel van het oppervlak van het plafond bedekt worden .. zodat door 
reflecties het geluid goed in de zaal kan komen. Aan de 
achterzijde van de zaal komen weinig platen. zodat er geen geluid 
door hinderlijke reflecties via de achterwand de zaal inkomt. 



Het oppervlakte dat bedekt moet worden is 55% van het totale 
oppervlak van het plafond. Dit percentage is een schatting op 
basis van de gegevens die in de bijlage zijn vermeld. De 
verbetering van de ingreep kan in de praktijk iets anders 
uitvallen dan door ons geschat wordt. Exacte berekeningen zijn 
niet mogelijk, zodat het denkbaar is dat het percentage van 55% 
niet die verbetering teweegbrengt die door u gewenst wordt. Door 
verandering van het percentage (het weghalen of toevoegen van 
enkele platen) kan de gewenste akoestische kwaliteit van de 
gemeenschapsruimte bereikt worden. Deze verandering kan het beste 
bereikt worden wanneer gekozen wordt voor de eerste oplossing. Op 
de volgende pagina's staan de figuren die bij de tekst horen. 

Ik hoop u hiermee voldoende gelnformeerd te hebben. Mochten er 
nog vragen zijn, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. 

Namens de bouwkundewinkel, 

Eric van Deelen 
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figuur 1: bestaande situatie 

figuur 2: oplossing 1 



mogelijkheid met latten 

mogelijkheid met platen 

figuur 3: oplossing 2 

figuur 4. het oppervlak dat bedekt dient te worden 
met de triplex-platen (of latten) 



Bijlage: 

Gegevens 
zie ook fig 1 
oppervlakken: 

wand 1: gordijn: 44.4 m2 + wand: 44.4 m2 
bUhne-muur: 11.4 m2 

wand 2: wand: 47.8 m2 
wandkleed: 8 m2 

wand 3: wand: 119.17 m2 
deuren: 16 m2 
gordijn: 16.65 m2 

wand 4: wand: 88.17 m2 
deuren: 12 m2 
gordijn: 16.65 m2 
ramen: 25 m2 
gordijnen (ramen): 26 m2 

vloer: 340.44 m2 

plafond: 340.44 m2 

volume : 1502 m3 

geluidabsorptiecoefficienten: 

a \ f 125 250 
materialen 

linoleum 0.02 0.03 
houten deur 0.14 0.09 
dikke gordij nen 0.25 0.30 
gordij en (ramen) 0.05 0.10 
ramen 0.25 0.15 
(bUhne-)muur 0.16 0.13 
plafond 0.60 0.85 
personen (375) 0.24 0.40 

naga Imt ij d: 

500 1000 

0.03 0.04 
0.06 0.09 
0.40 0.30 
0.23 0.23 
0.10 0.05 
0.15 0.11 
0.80 0.82 
0.78 0.98 

T = 1/6 * VIA --) A = 2: a(i)*S(i) , waarbij 
A = geluidabsorptie 

2000 4000 

0.06 0.05 
0.10 0.09 
0.60 0.50 
0.30 0.25 
0.03 0.03 
0.13 0.14 
0.70 0.62 
0.96 0.87 

a(i) =afzonderlijke geluidabsorptie-
coefficienten 

SCi) =afzonderlijke oppervlakken 

(Hz) 



Richtwaarden voor na te streven nagalmtijden (500 en 1000 Hz) 
voor onbezette ruimten: 

repetitieruimten voor muziek: 1.2 - 1.4 sec 
ruimte voor kamerorkest 1.3 - 1.6 sec 
collegezaal 0.7 0.9 sec 
gehoorzaal 0.8 - 1.0 sec 
schouwburg 0.8 - 1.2 sec 

nagalmtijden en absorptie-oppervlakken voor de verschillende 
frequentiebanden: 

f [Hz] T(vo 1) [s] T(leeg) [s] A (vo 1) (m2 ] A (leeg) [m2 ] 

125 0.73 0.85 342.41 293.63 
250 0.55 0.67 455.74 374.54 
500 0.47 0.67 531.99 373.65 
1000 0.45 0.69 561.38 362.44 
2000 0.45 0.69 556.82 361.94 
4000 0.50 0.77 500.83 324.22 

Uitwerking per frequentieband 

125 Hz: 

wand 1 
wand 2 

44.4 * 0.16 + 44.4 * 0.25 + 
47.8 * 0.16 + 8 * 0.25 

11.4 * 0.16 = 20.02 

wand 
wand 

3 
4 

119.17 * 0.16 + 16 * 0.14 + 16.65 * 0.25= 
88.17 * 0.16 + 12 * 0.14 + 16.65 * 0.25 

9.65 
25.47 

+ 25 * 0.25 + 26 * 0.05 
vloer 340.44 * 0.02 
plafond: 340.44 * 0.60 
personen:203 * 0.24 

250 Hz: 

wand 1 
wand 2 

44.4 * 0.30 + 44.4 * 0.13 + 
47.8 * 0.13 + 8 * 0.30 

27.49 
6.81 

=204.26 
= 48.72 
342.41 

11.4 * 0.13 = 20.57 

wand 
wand 

3 
4 

119.17 * 0.13 + 16 * 0.09 + 16.65 * 0.30= 
88.17 * 0.13 + 12 * 0.09 + 16.65 * 0.30 

8.61 
21. 93 

+ 25 * 0.15 + 26 * 0.10 
vloer 340.44 * 0.03 
plafond: 340.44 * 0.85 
personen:203 * 0.40 

23.89 
10.21 

=289.37 
= 81.20 
455.78 



500 Hz: 

wand 1 
wand 

44.4 * 0.40 + 44.4 * 0.15 + 
47.8 * 0.15 + 8 * 0.40 

11.4 * 0.15 = 26.13 

wand 
wand 

2 
3 
4 

119.17 * 0.15 + 16 * 0.06 + 16.65 * 0.40= 
88.17 * 0.15 + 12.* 0.06 + 16.65 * 0.40 

10.37 
25.50 

+ 25 * 0.10 + 26 * 0.23 
vloer 340.44 * 0.03 
plafond: 340.44 * 0.80 
personen:203 * 0.78 

1000 

wand 
wand 

Hz: 

1 
2 

44.4 * 0.11 + 44.4 * 0.30 + 
47.8 * 0.13 + 8 * 0.30 

29.09 
10.21 

=272.35 
=158.34 
531.99 

11.4 * 0.11 = 19.46 

wand 3 
wand 4 

119.17 * 0.11 + 16 * 0.09 + 16.65 * 0.30= 
88.17 * 0.11 + 12 * 0.09 + 16.65 * 0.30 

7.66 
19.54 

+ 25 * 0.05 + 26 * 0.23 
vloer 340.44 * 0.04 
plafond: 340.44 * 0.82 
personen:203 * 0.98 

2000 

wand 
wand 

Hz: 

1 
2 

44.4 * 0.13 + 44.4 * 0.60 + 
47.8 * 0.13 + 8 * 0.60 

23.00 
13.62 

=279.16 
=198.94 
561.38 

11.4 * 0.13 = 33.89 

wand 3 
wand 4 

119.17 * 0.13 + 16 * 0.10 + 16.65 * 0.60= 
88.17 * 0.13 + 12 * 0.10 + 16.65 * 0.60 

11. 01 
27.08 

+ 25 * 0.03 + 26 * 0.30 
vloer 340.44 * 0.06 
plafond: 340.44 * 0.70 
personen:203 * 0.96 

4000 Hz: 

31.20 
20.45 

=238.31 
=194.88 
556.82 

wand 
wand 
wand 

1 
2 
3 

44.4 * 0.14 + 44.4 * 0.50 + 11.4 * 0.14 = 30.01 
47.8 * 0.14 + 8 * 0.50 10.69 
119.17 * 0.14 + 16 * 0.09 + 16.65 * 0.50= 26.45 

wand 4 88.17 * 0.14 + 12 * 0.09 + 16.65 * 0.50 
+ 25 * 0.03 + 26 * 0.25 

vloer 340.44 * 0.05 
plafond: 340.44 * 0.62 
personen:203 * 0.87 

29.00 
17.00 

=211.07 
=176.61 
500.83 



Gegevens na verbetering: 

Nieuwe absorptiecoefficienten voor het plafond zijn: 

voor 125 Hz 
250 Hz 
500 Hz 

1000 Hz 
2000 Hz 

4000 Hz : 

0.10 
0.06 
0.05 
0.05 
0.04 

= 0.03 

Nieuwe nagalmtijden: 
500 Hz: volgens de richtwaarden: T = 1.0 sec 

T = 1/6 * VIA ; V = 1502 m3 
1. A = 26.13 + 10.37 + 25.50 + 29.09 + 10.21 + 

0.80 * X * 340.44 + 0.05 * (1 - X) * 340.44 
2. T = 1.0 = 1/6 * 1502 / A ==) A = 250.33 

Uit 1 en 2 voIgt: X = 0.52 (X = percentage 
van het oppervIak dat niet bedekt wordt door de 
triplex-platen) 

1000 Hz : 

Neem X=0.45 

volgens de richtwaarden: T = 1.2 sec 
3. A = 19.46 + 7.66 + 19.54 + 23.00 + 13.62 + 

0.82 * X * 340.44 + 0.05 * (1 - X) * 340.44 
4. T = 1.2 = 1/6 * 1502 / A ==) A = 208.61 

Uit 3 en 4 voIgt: X = 0.41 

500 Hz: T 
1000 Hz: T 

1.07 sec 
1.15 sec 


