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Voorwoord 
Voor u ligt het eindrapport, behorend bij het afstudeeronderzoek naar productontwikkeling en comfortverbetering van naoorlogse 
rijwoningen door middel van het toepassen van polymeren op vloeren. Het onderzoek is uitgevoerd als afsluiting van de 
masteropleiding Architecture, Building and Planning aan de Technische Universiteit Eindhoven, aan de leerstoel Product 
Development. 

Het onderwerp van dit onderzoek is op persoonlijk niveau gekozen op basis van zowel interesse- de verschillende subonderwerpen 
hebben mij altijd gefascineerd- als ten behoeve van persoonlijke ontwikkeling op een breed spectrum. Daarnaast is gekozen voor dit 
thema vanuit maatschappelijk belang: uit literatuuronderzoek en prakt ijkervaringen is gebleken dat geluidsoverlast in woningen een 
veelvoorkomend probleem is in de samenleving. Om die reden is het belangrijk om bij renovatie van woningen alle facetten van 
comfortverbetering te belichten, en niet alleen de energiehuishouding en installatietechniek. 

Ik heb met veel plezier gewerkt aan dit onderzoek. De eerste resultaten laten zien dat er een behoorlijke comfortverbetering op 
gebied van geluidsisolatie te behalen valt door toepassing van polymeren op vloeren. De beperking van overlast wordt meer dan 
gehalveerd. Vervolgonderzoek is nodig voor de verdere uitwerking en de productontwikkeling. 

Graag maak ik van deze gelegenheid gebruik om een aantal personen te bedanken, die mij in dit traject hebben bijgestaan. Op de 
eerste plaats wil ik mijn afstudeercommissie bedanken. Ik wil prof. dr. ir. Jos Lichtenberg bedanken voor de overzichtelijke 
begeleiding tijdens dit afstudeerproject. Zijn begeleiding heeft mij geholpen het onderzoek te structureren, het onderzoek breed te 
houden en op bepaalde punten diepgang te creëren. Ik wil prof. ir. Renz van Luxemburg bedanken voor zijn bijdrage en de kans om 
het vakgebied geluid te verkennen onder zijn deskundige begeleiding. Hij heeft mij voortdurend uitgedaagd meer diepgang te 
zoeken in dit project en heeft daarbij eindeloos veel geduld getoond. Verder wil ik ir. Mark Cox bedanken voor zijn bijdrage, met 
kennis over zowel productontwikkeling als op gebied van geluid is hij degene geweest die nog verbanden zag, waar ik ze zelf niet 
altijd meer herkende. Ik wil hem bedanken voor de grote hoeveelheid tijd, die hij heeft gestoken in mijn begeleiding, zijn grote 
vertrouwen in een goed resultaat en zijn peptalks. 

Verder ben ik dank verschuldigd aan ir. Miehiel Ham, die vooral in het begin veel sturing heeft gegeven aan dit project. Ook wil ik dr. 
ir. Emilia van Egmond-de Wilde de Ligny bedanken, zij heeft tijdens en buiten begeleidingsuren tijd gestoken in dit afstudeerproject. 
Daarnaast heb ik veel waardering voor mijn medestudenten uit het afstudeeratelier, zonder hen had ik dit afstudeeronderzoek niet 
kunnen uitvoeren. 

Dankzij mijn vader heb ik de kans gekregen om de praktijkcase uit het onderzoek tot op detailniveau te volgen. Mijn moeder heeft 
dit rapport meerdere malen gecontroleerd op taalgebruik en spelling. Ook hiervoor mijn dank. 

Tot slot wil ik mijn familie en vrienden bedanken voor de ondersteuning tijdens de gehele studie en de afstudeerperiode in het 
bijzonder. 

Pim van Rede 

Eindhoven, juli 2011 
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Samenvatting 

Probleemstelling 
Dit afstudeeronderzoek behandelt comfortverbetering van naoorlogse rijwoningen. De specifieke doelgroep is de voorraad 
rijwoningen uit de periode 1945-1975 in het bezit van woningcorporat ies. Van de in totaal 7,2 miljoen woningen in Nederland vallen 
er ongeveer 600.000 in bovengenoemde doelgroep. 
De hierboven genoemde rijwoningen verkeren over het algemeen in een zeer slechte bouwfysische staat en het gebruiksoppervlak 
voldoet niet meer aan de hedendaagse kwaliteitseisen. In plaats van verbetering door kostbare nieuwbouw gaan corporaties deze 
woningen steeds meer renoveren om de kwaliteit te verhogen. 
Deze kwaliteitsverbetering wordt doorgaans gerealiseerd door middel van schilisolatie en een installatieupgrade. Inmiddels wordt 
geëxperimenteerd met een technisch verder ontwikkelde variant: de renovatie naar passiefhuisniveau. Hiermee wordt door een 
ingrijpende schilrenovatie en het toepassen van een gebalanceerd ventilatiesysteem de woning gerenoveerd naar een A++ 
energielabeL In Nederland zijn er met deze methode al enkele projecten klein- en grootschalig aangepakt. Door de zeer ingrijpende 
schilrenovatie neemt het achtergrondgeluid in de woning af, hierdoor treden de overige geluidbronnen in het woningcomplex naar 
de voorgrond. 
Naast de kwaliteitsverbetering van de energetische prestaties van de woning wordt er één aspect veelal niet meegenomen in de 
renovatie. Namelijk geluidsisolatie-verbetering van contact- en luchtgel u id. Dit heeft een aantal redenen, onder andere: 

Bestaande systemen zijn duur (zoals de zwevende dekvloer of ondervloeren) (zie hoofdstuk 8); 
Deze vorm van kwaliteitsverbetering is niet opgenomen in het Woningwaarderingsstelsel (zie hoofdstuk 9); 
Bestaande systemen nemen vaak veel ruimte in beslag waardoor het gebruiksvolume teveel beïnvloedt wordt (zie 
hoofdstuk 8). 

Doelstelling 
In dit afstudeeronderzoek worden alternatieve materia len en methoden onderzocht die de geluidisolatie van (passief) gerenoveerde 
woningen kunnen verbeteren. Vanuit de productontwikkeling is gezocht naar een oplossing die past binnen de visie van 
Slimbouwen®. Uitgangspunt daarbij is met zo min mogelijk middelen de geluidstechnische kwaliteit van de woning te verbeteren. Het 
doel is om uiteindelijk te komen tot een product dat; 

Rendabeler is dan bestaande systemen; 
Gewaardeerd kan worden in het Woningwaarderingsstelsel; 
Minimale afmetingen heeft; 
De geluidstechnische kwaliteit verhoogd naar een nader te bepalen niveau. 

De hoofdonderzoeksvraag is als volgt: 

Welke combinatie van materialen en methoden lenen zich ertoe de geluidstechnische kwaliteit, die in dit onderzoek bepaald wordt 
door contactgeluid, van gerenoveerde woningen te verbeteren naar een nader te bepalen niveau, zonder dat dit onnodig 
ruimteverlies en onnodige extra kosten met zich meebrengt? 

Om deze vraag te beantwoorden is eerst onderzocht wat de technische kenmerken van naoorlogse woningbouw zijn. Destijds 
werden er systeembouwmethoden en traditionele bouwmethoden gebruikt (zie hoofdstuk 4). 

Systeembouwmethoden: er werden grote elementen gebruikt voor vloeren (zoals de holle-baksteen vloer) en wanden 
(zoals holle betonblokken); 
Traditionele bouwmethoden: er werden kleine elementen toegepast voor wanden (zoals baksteen en kalkzandsteen), 
vloeren werden in het werk gestort, of met holle-baksteen elementen (NeHoBo-elementen) gerealiseerd. 

Ondanks dat de systeembouw in populariteit toenam is de traditionele bouwmethode toch het meeste toegepast. 
De geluidstechnische kwaliteit wordt voor een belangrijk deel bepaald door de toegepaste materialen en bouwdetails. De 
verschillende bouwsystemen kennen dan ook diversiteit in geluidstechnische kwaliteit. Nadere analyse heeft uitgewezen dat de 
traditionele bouwmethode de laagste geluidtechnische kwaliteit heeft. 
Voor het onderzoek is een referentiewoning gekozen die volgens de traditionele bouwmethode uitgevoerd is en onlangs 
gerenoveerd is naar passiefhuisniveau, met behoud van de constructieve NeHoBo-vloer en enkele kalkzandsteenwanden. Van de 
referentiewoning is de geluidstechnische kwaliteit berekend en er is een beoogd kwaliteitsniveau vastgesteld (zie hoofdstuk 6 en 
hoofdstuk 7). Doordat er in dit afstudeerproject geen tijd en geld is om beide aspecten uit te werken is het noodzakelijk één aspect 
uit te kiezen voor het verdere onderzoek. Contactgeluid biedt voor dit project de meeste kansen door de aard van de aanstoting van 
de vloer (zie paragraaf 7.3). In de uitwerking is ook onderzocht of er mogelijkheden zijn om de geluidstechnische 
kwaliteitsverbetering aan te brengen tegen huurverhoging conform het Woningwaarderingsstelsel. 

Methode 
Er is een Programma van Eisen opgesteld voor het te ontwikkelen vloerproduct. Dit programma is gebaseerd op de resultaten van de 
voorgaande analyse en de uitgangspunten van het Slimbouwen® principe. Overige eisen zijn overgenomen uit de bouwregelgeving. 
Hieronder een samenvatting van de belangrijkste eisen (zie hoofdstuk 10). 

Prestatie: Aan de hand van de analyse van de referentiewoning is de noodzakelijke contactgeluid-isolatie vastgesteld op 
7,2 dB; 
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Afmetingen: Het te ontwikkelen product dient, inclusief afwerkingen, niet boven de dorpelhoogte van de woning uit te 
komen. Dit voorkomt problemen bij deurdorpels, deze problemen zijn niet wenselijk bij de opdrachtgever; 
Investeringskosten: De maximale investeringskosten zijn bepaald aan de hand van de maximale redelijke huurverhoging. 
De maandelijkse huurprijs van een woning mag niet meer dan het aan 2 punten gekoppelde bedrag (€10) per maand hoger 
worden. Dit staat gelijk aan een investering van ongeveer f.25/m2 bij een terugverdientijd van 20 jaar. 
Eventuele toevoegingen op de vloer dienen "aarde- en klinkervast" bevestigd te worden. Op deze manier valt het product 
niet onder de inboedel en voldoet het aan eisen uit zowel de bouwregelgeving (de "kale vloer'') als het Burgerlijk Wetboek 
(inboedel mag niet verhuurd worden in de sociale huursector). 

Resultaat 
Aan de hand van het theoretisch kader zijn er een viertal mogelijkheden opgesteld voor de beperking van contactgeluid door de 
vloer (zie hoofdstuk 11). 

1. Constructieve massa van de vloer verhogen; 
2. Trillingoverdrachtverzwakking van de knoop tussen wand en vloer verhogen; 
3. Demping van de topvloer verhogen; 

o Het opleggen van een elastomeer; 
o Het impregneren van de vloer; 

4. Poisson-constante van de constructie verhogen (materiaaleigenschap die aangeeft hoe het volume van een materiaal 
veranderd bij belasting op normaal- en afschuifkrachten). 

Voor elk van deze kansen is een t heoretisch verbeterkader vastgesteld. Op deze manier kan er een uitspraak gedaan worden over de 
mogelijke verbetering bij toepassing van de kans. De verbetering door het verhogen van de Poisson-constante was marginaal en is 
daarom niet meegenomen naar de volgende onderzoeksfase. 
Aan de hand van de eerste drie mogelijkheden zijn er een drietal varianten ontworpen, elk met het Programma van Eisen als 
uitgangspunt. Aan de hand van een morfologische analyse zijn de varianten beoordeeld op aspecten als de benodigde constructieve 
aanpassing, benodigde investering en de globale prestatie van de mogelijkheid. De varianten ontworpen voor het verhogen van de 
constructieve massa en het verhogen van de trill ingoverdrachtsverzwakking bleken uitvoeringstechnisch zeer ingewikkeld en 
onuitvoerbaar in bewoonde staat. Door de hoge extra kosten (verhuiskostenvergoeding en wisselwoning) zijn deze varianten zeer 
onaantrekkelijk voor de opdrachtgevers. De demping verhogen door het impregneren van de topvloer is eveneens 
uitvoeringstechnisch ingewikkeld, en het is vooralsnog te ingewikkeld om het trillinggedrag te voorspellen bij een dergelijke 
heterogene topvloer. De variant waarin er een rubberplaat op de vloer gelegd wordt bleek het meest aantrekkelijk doordat het 
eventueel in bewoonbare staat uitgevoerd kan worden, de investeringskosten gering zijn en de bestaande constructie niet aangepast 
hoeft te worden. 
Om inzicht te krijgen in de eigenschappen van diverse soorten elastomeren en vervolgens een keuze te maken in het soort materiaal, 
is er onderzoek gedaan naar de fysische eigenschappen en levensduur van verschillende producten (zie hoofdstuk 14). De meest 
aantrekkelijk subcategorie zijn de rubberachtige materialen, deze zijn eenvoudig te produceren en de mechanische eigenschappen 
zijn goed voorspelbaar. Binnen deze categorie is er uiteindelijk gekozen voor styreen-butadieen rubber. De hoogwaardige 
eigenschappen in combinatie met de lage kostprijs van dit materiaal zijn bepalend geweest bij de keuze. Vervolgens is er een reeks 
van metingen uitgevoerd om inzicht te verkrijgen in het dynamisch gedrag van de gekozen rubbersoort. Deze metingenreeks wordt 
een "Dynamic Mechanica/ Thermal Analysis" (kortweg: DMTA) genoemd en is een rheologische meting die de dynamische 
elasticiteitsmodulus onder verschillende omstandigheden bepaalt (zie paragraaf 15.3). 

Conclusie 
Aan de hand van de resultaten van de DMTA-meting zijn de maximale vervormingen in het rubber bepaald bij menselijk loopgedrag. 
Deze vervorming moet gebalanceerd zijn. Een kleine vervorming betekent een hoge dynamische stijfheid en een hoge massa-veer 
resonantiefrequentie, beide moeten laag zijn voor een goede prestatie. Een te hoge vervorming is negatief voor de levensduur van 
de vloerafwerking. Uiteindelijk bleek de vervorming van de rubbersoort styreen-butadieen onder normale omstandigheden niet 
schadelijk voor de vloerafwerking. Deze is bij een extreme puntlast minder dan 4 millimeter. 
De bekleding met een rubberplaat vertoont in principe veel overeenkomsten met vloerbedekkingen en ondervloeren. Om deze 
reden wordt er een vergelijking gemaakt met een hoogwaardige vloerafwerking. Kurklinoleum vlakt de impuls van een voetstap af en 
dempt daardoor vooral in de hogere frequenties het geluid. De prestatieverbetering van beide materialen wordt voornamelijk 
bepaald door de massa-veer resonantiefrequentie. Pas boven de massa-veer resonantiefrequentie begint de toevoeging winst te 
leveren op het genormeerde contactgeluiddrukniveau. Bij een dikte van 3 millimeter heeft het styreen-butadieen rubber een massa
veer resonantiefrequentie van 500 Hertz, kurklinoleum van dezelfde dikte heeft een hogere specifieke frequentie (630 Hertz). 
Grafisch weergegeven ziet de vergelijking tussen de twee materialen eruit als weergegeven in Figuur 1. 
Om een verbetering te halen van 7,2 dB op het gewogen contactgeluiddrukniveau (bepaald conform de norm NEN-EN 12354) dient 
er een laag van ten minste 6 millimeter styreen-butadieen rubber toegepast te worden (zie hoofdstuk 17). Toch blijven er problemen 
bestaan in de lage frequenties. Deze kunnen alleen opgelost worden door een dikkere laag (minimaal 24 millimeter) toe te passen of 
een materiaal te nemen met een lagere dynamische elasticiteitsmodulus. Een dikkere laag is in deze woningtypologie niet mogelijk 
vanwege de beperkte vertrekhoogte. Het toepassen van een materiaal met een lagere dynamische stijfheid kan leiden tot een 
instabiele beloopbare vloer, dit beïnvloedt het loopcomfort en de levensduur van de vloerafwerking. 
De rendabiliteit wordt bij de toepassing van dit materiaal verhoogd. Doordat het product verlijmd is aan de constructieve vloer valt 
het niet onder inboedel, en moet het aanwezig blijven in de woning bij mutatie. Bij een aanpassing van het 
Woningwaarderingsstelsel mag er huurverhoging gevraagd worden en valt de investering terug te verdienen in 20 jaar. 
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Figuur 1: De theoretische contactgeluidisolotie-verbetering van kruklinoleum en diverse diktes Styreen-Butodieen rubber {SBR). 

Het gedrag bij brand is belangrijk voor dit product. Hier is een proef voor uitgevoerd en vooralsnog voldoet het product aan 
brandklasse T2 conform de norm NEN-1775;1991 (zie hoofdstuk 19}. De toepassing in andere segmenten van de bouwindustrie is 
kort onderzocht. In nieuwbouw kunnen vloeren, waar dit product op gelijmd wordt, 100 millimeter dunner uitgevoerd worden 
terwijl deze aan de eis uit het Bouwbesluit blijven voldoen. Dit heeft positieve gevolgen voor de investering en de uitstoot van 
broeikasgassen (zie hoofdstuk 21). 
De prestatie van het product is in de praktijk gemeten in de woning van de casestudy. Deze praktijkmeting bevestigt dat de 
toepassing van het ontwikkelde product daadwerkelijk een verbetering laat zien op gebied van contactgeluidisolatie (zie Figuur 1). 
De praktijkresultaten wijken wel enigszins af van de eerder berekende kwaliteit van de casestudy. In de praktijk blijkt dat de 
geluidstechnische kwaliteit van de casestudy wat beter is dan berekend in de theoretische benadering (3 dB lager 
contactgeluidniveau). De verbetering van de geluidsisolatie door toepassing van het ontwikkelde product is iets lager uitgevallen in 
de praktijk. Echter ook het resultaat van de praktijkmeting geeft een voldoende verbetering naar kwaliteitscijfer 3 (zie Hoofdstuk 22}. 

Discussie 
In dit onderzoek is een alternatief product ontwikkeld voor de verbetering van contactgeluidisolatie. Het ontwikkelde product 
voldoet aan alle eisen gesteld in het Programma van Eisen. Het product heeft een hogere contactgeluidisolatie-verbetering dan het 
veel toegepaste kurklinoleum, de kosten zijn lager en bij mutatie van bewoners kan het niet zonder beschadigingen worden 
verwijderd. Ondanks de behaalde resultaten in dit afstudeeronderzoek zijn er een aantal aspecten onbelicht gebleven. Deze 
kanttekeningen kunnen de basis vormen voor eventueel vervolgonderzoek. 
Na de keuze verder te gaan met de verbetering van de contactgeluidisolatie is de casestudy in zekere mate zijn relevantie verloren in 
vergelijking met meergezinswoningen. Door de directe overdracht binnen deze meergezinswoningen bepaald de 
contactgeluidisolatie in grotere mate de geluidstechnische kwaliteit. In dit onderzoek is kort aandacht besteed aan de toepassing in 
eventuele meergezinswoningen (zie hoofdstuk 21.2). Wanneer er gekozen was voor een referentie in de vorm van zo een 
meergezinswoning, dan zou het uiteindelijke product er heel anders uit hebben kunnen zien. 
De in dit onderzoek aan de hand van wetmatigheden gedefinieerde betekenis van de term "kale vloer" kan ontkracht worden 
wanneer de wetgeving aangepast wordt met een andere definitie. Wanneer deze nieuwe definitie niet strookt met de definitie 
gebruikt in dit afstudeeronderzoek kan het ontwikkelde product betekenis verliezen. 
In dit afstudeerproject is kurklinoleum als referentieproduct aangehouden omdat het veel gebruikt wordt in de praktijk en een 
relatief hoge prestatieverbetering geeft. Verder onderzoek kan ingaan op de prestatie in vergelijking met andere beschikbare 
gelijkwaardige producten. 

- P.vanRede 



Summary 

Problem 
This graduation research deals with the impravement of comfort in post-war terrace dwellings. The specific group of focus is the 
building stock build between 1945-1975 owned by Dutch corporations. The complete building stock in The Netherlands counts 7,2 
million dwellings, 600.000 of these dwellings fit the mentioned focus group. 
The above mentioned terraeed dwellings generally have a bad physical condition and the usabie area does notfit the contemporary 
prerequisites of quality. lnstead of demolishing and building new buildings, corporations tend to imprave the quality these dwellings 
through renovation. 
lmproving the quality of these dwellings through renovation usually is done by upgrading the façade and installations. A new trend in 
the construction industry is the renovation through an intensive upgrade : renovating these dwellings toa passive level. This methad 
uses a radical façade upgrade and a balanced ventilation system to upgrade the dwelling to an A •• energy label. A coup Ie of small
and bigger scaled projects have been performed in this manner in The Netherlands. The radical façade upgrade results in a façade 
with a higher sound-insulation, reducing background noise in the dwelling. Th is reduction results in a more prominent interna I sound 
pressure, more specific the sound created by neighbors and installations. 
Apart from improving the energetic conditions of the dwelling one aspect is usually disregarded in these projects, namely the 
impravement of impact generated- and airbornesound insulation. This had a number of reasons, among others: 

Goal 

Existing products and systems are expensive (such as floating floor slabs or subfloors) (see chapter 8); 
This impravement is not included in the Dutch property valuation system (Woningwaarderingsstelsel) (see chapter 9); 
Existing systems aften require too much space, influencing the usabie volume of the dwelling (see chapter 8). 

This graduation research deals with finding combinations of alternative methods and materials for improving the sound-insuiatien of 
renovated (to a passive level) post-war terrace dwellings. A product-development methad is used to find a salution that fits the 
Slimbouwen® priniple. The starting-point is improving the acoustical quality of these dwellings with minimal resources. The goal of 
this project is to develop a product that; 

Is more profitable than existing systems; 
Can be valued in the Dutch property valuation system; 
Has minimal dimensions 
lncreases the sound-insuiatien toa later to be determined level. 

The ma in research question is as fellows: 

What combination of alternative methads and materials con be used ta increase the sound-insu/ation af post-war terrace dwellings 
(renovated to a A •• energy label) to a later to be determined level, without unnecessary use of space and funds? 

First, an analysis has been done to determine what the structural characteristics of post-war terrace dwellings are. In the period 
between 1945-1975 traditional and more modular methods were used in construction (see chapter 4). 

Modular building methods: rather big elements we re used for construction of floors (like the hollow-brick system floors) 
and walls (like hollow core concrete blocks). 
Traditional building method: rather small elements were used in the construction of walls (like limestone brickwork), floors 
were casted in practice, or constructed with hollow-brick system floors (an example is the "NeHoBo-ideaalsteen" flooring 
system). 

Despite becoming increasingly more popular, modular systems we re used a lot less frequent than its traditional counterpart. 
The sound-insuiatien of a dwelling depends for an important part on the used materials and detailing in said dwelling. The 
ditterences in sound-insuiatien between the different construction methods are rather big. An analysis points out that dwellings 
constructed in a traditional manner display the most negative sound-insuiatien on both impact generated- and airborne sound. 
In this research a reference-dwelling is chosen that was build using the traditional approach and was recently renovated toa A++ 
energy label. During this renovation, parts like the hollow-brick system floor and limestone briekwark bearing walls were preserved. 
Both the impact generated- and airborne sound-insuiatien of this dwelling is theoretically calculated and an intended sound
insuiatien is determined. Due to restrictions in both time and money in this project one of these aspects is chosen to elaborate on. 
lmproving the impact-generated sound-insuiatien offers the most potential, due to the nature of excitation of the floor (see chapter 
7.3). While elaborating further on the research, an analysis concerning applying an increase in rent in relation to the increase in the 
sound-insuiatien and the property valuation system is carried out. 

Methad 
A Program of Demands is formulated concerning the flooring product. This Program of Demands is based on the results of past 
analyses and the core criteria of the Slimbouwen® principle. Other demands are acquired from the Dutch building codes. The most 
important demands are given below (see chapter 10). 

lmpact-generated sound-insuiatien improvement: an a na lysis resulted in a minimal decrease of lllnr;A=7,2 dB; 
Dimensions (height): The height of the product is set to a maximum of 20 millimeters, including screed. Higher dimensions 
will cause conflict around door-jambs and door-frames. 
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Results 

lnvestment: the maximum investment-costs are determined using the maximum reasonable increase in rent. The monthly 
increase in rent cannot exceed the amount given by 2 points. This results in a maximum investment of €25/m2 while 
calculating with a return on investment of 20 years. 
lf the case should arise that an addition must be made to the existing floor this addition has to be made part of the 
construction. Th is way the addition belongs to the building and thus to the corporation. 

Using existing theoretica! calculation models four possibilities are established for limiting impact-generated sound transmitted 
through the floor (see chapter 11). 

1. lncreasing the ma ss of the floor; 
2. lncreasing the vibration reduction index of the ju netion between the floor and the wall; 
3. lncreasing the damping of the cement-screed; 

o Applying an elastomer on top; 
o lmpregnating the cement-screed; . 

4. lncreasing the Poisson's ratio of the floor (a material property which describes the change of volume in a material when 
exposed to a force) 

A possible theoretica! impravement is researched and described regarding all the above possibilities. This way, a condusion can be 
formulated regarding the viability of each possibility. The possibility regarding the increase of the Poisson's ratio was dropped, the 
increase is marginal. 
The other three possibilities are used to create three separate variants using the Program of Demands as a guide. Using an 
evaluation tooi all three variants are assessed on different aspects, such as necessary alterations on the existing constructing, 
necessary investment and the approximate impact-generated noise-reduction. The two variants regarding the increase of mass and 
increase of the vibration reduction index resulted in a complicated construction-process and cannot be performed while the 
inhabitants remained in the dwelling. This resulted in an increase of the initia I investment due to removal expenses and a temporary 
shelter for which the corporatien has to pay for. This observation is one of the decisive points in this evaluation and makes the 
variants unattractive for future clients. lncreasing the damping of the cement-screed also results in a complicated construction
process, and predicting vibration behavior in a heterogeneaus floor slab appeared to complicated for use in a product development 
oriented project such as this one. The variant in which an elastomer is applies on top of thesereed is the most attractive possibility 
due tothefacts that it can be done in an inhabited state, it has a low investment and the need for altering the existing structure does 
not arise. 
Toga in insight in the properties of different kinds of elastomers and makinga deliberate choice what elastomer to u se, an a na lysis is 
carried out regarding the physical and mechanica! properties of different kinds of elastomers (see chapter 14). The most attractive 
subgroup in the elastomers is rubbers due to the low production costs and high mechanica! properties. Ultimately Styrene-Butadiene 
is chosen due to its excellent mechanica! properties (for use in this environment) and extremely low cost price. This Styrene
Butadiene is used to perform a series of measurements where the dynamic properties of this rubber type are determined. A 
Dynamic Mechanica! Thermal Analysis (short: DMTA) is a Rheological measurement which measures the elasticity of various 
materia Is under different conditions (see chapter 15.3). 

Conclusions 
The results of the aforementioned DMTA are used to calculate the deformations of the rubber when exposed toa force consistent to 
human walking. This deformation has to be balanced; a big deformation means the material has a low dynamic stiffness and rnass
spring resonance frequency; both have to be low fora good improvement. On the other hand; big deformations will be negative for 
the lifespan of the floor covering and the walking comfort. Ultimately the deformations in Styrene-Butadiene proved not harmful to 
the floor covering. lt re ma ins below 4 millimeters when exposed to an extreme point-load such as a stiletto heel. 
Covering the floor with Styrene-Butadiene shows some pretty obvious similarities when compared to subfloors. Due to this, an 
comparison between Styriene-Butadiene and cork linoleum is made. The impravement of both materials is primarily determined by 
the rnass-spring resonance frequency. Above this frequency the addition starts to create an impravement on the impact-generated 
sound-insulation. With a thickness of 3 millimeters Styrene-Butadiene shows a characteristic frequency of 500 Hz, while cork 
linoleum shows a characteristic frequency of 630 Hz. A comparison between the two materia Is can beseen in Figure 1. 
To acquire an impravement of 7,2 dB a Styrene-Butadiene with a thickness of 6 millimeters has to be used (see chapter 17). 
Problems still exist in the lower spectrum (63-250 Hz), these can only be resolved by using a thicker Styrene-Butadiene or a more 
elastic materiaL A thicker material is not possible due to limitations by room height and door-jambs; a more elastic material means a 
less stabie floor and a lower lifespan of the floor covering. The economie feasibility increases in comparison to conventional 
methods. lnvestment costs are reduced by 50%, and when the Dutch property evaluation system is modified to include sound
insuiatien impravement the return on investment is approximately 20 years per dwelling. By bonding the product with the floor it 
will remain property of the corporation. 
A concluding field measurement was done in the reference dwelling. This field measurement concludes the fact that a Styrene
Butadiene rubber plate of 6 millimeters thick can increase the impact-generated noise insulation to quality-number 3 according to 
the Dutch norm NEN-1070;1999 (see chapter 22) 
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Figure 1: The impact-generated sound-insu/otion impravement of cork-linoleum ond 3 thicknesses Styrene-Butadiene. 

The behavier when exposed to fire is important. A test is carried out and the product provisionally meets the demands to qualify for 
fire class T2 in accordance with the Dutch norm NEN-1775;1991 (see chapter 19.1). A small research is carried out concerningthe use 
in other segments of the construction industry. When used in new development, floors can be constructed up to 100 millimeter 
slimmer, reducing investment casts en emissions. 

Discussion 
This research deals with the development of a product concerning the impravement of impact-generated sound-insulation. This 
product meets all the demands of the Program of Demands, with the exception of the investment casts. lt yields a higher 
impravement than cork linoleum, it has a lower investment and when the dwelling switched it cannot be removed without damage, 
thus beienging to the dwelling in accordance to the Dutch civil code. Aside from these results some aspects remained untouched. 
Theseaspectscan be used to describe potential follow-up studies. 
After the choice to elaborate further on impact-generated sound, the case lost some meaning compared to multi-family housing. 
Direct transmission between vertical neighbors makes that the impact generated sound-insuiatien starts to play a more prominent 
role in determining the quality of these dwellings. Multi-family housing has been taken into account in this research. However, when 
such a dwelling was picked as a case, the outcome of this graduation research project might have been different. 
A definition of a Dutch term ("kale vloer'') relating to what belengs to the house, and what is considered furniture is derived from 
Dutch laws. When the regulatory is modified with a nother definition, this product willlose significance. 
The impravement on the impact-generated sound-insuiatien is theoretically calculated. These theories are based on empirica! 
evidence. Labaratory or measurements in practice are recommended for follow-up studies. 
This graduation research uses cork linoleum to campare the developed product with. Follow-up studies might elaborate on 
camparing the developed product withother materials. 
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DEELO 
ONDERZOEKSMETHODOLOGIE EN PROBLEEMIDENTIFICATIE 



1 Onderzoeksmodel 

1.1 Brainovation 
De naam van dit afstudeeratelier is Brainovation, een overkoepelende term die beschrijft hoe er gerenoveerd zou moeten worden. 
Doordat de innovatie achterblijft in de bouwpraktijk worden veel problemen nog aangepakt op de traditionele manier. Deze 
traditionele manier heeft problemen op gebied van het materiaalgebruik en de samenwerking tussen ontwerpende en aannemende 
partijen. Brainovation is de samenvoeging van renovatie met Slimbouwen®. 

1.2 Slimbouwen® als productontwikkelingsvisie 
Slimbouwen® is een gedachtegoed ontwikkeld door prof.ir.dr J.J.N. Lichtenberg1

. Het is een antwoord op de problemen waar de 
bouwsector op dit moment mee kampt. Slimbouwen speelt in op het verbeteren van de bedrijfsstructuur van een groot deel van de 
hedendaagse bouwbedrijven. Deze structuur is veelal onoverzichtelijk en zet zich voort op de bouwplaats in de vorm van een 
verweven bouwkolom. Door de gecompliceerde bouwstructuur worden er veel bouwfouten gemaakt die met een efficiëntere bouw
en organisatiestructuur vermeden kunnen worden. Schematiseringen van de traditionele bouwkolom en het traditionele 
bouwproces zijn te vinden in Figuur 2 en Figuur 3. 

Figuur 2: De traditionele bouwkolom 
Figuur 3: Het traditionele uitvoeringsproces. 

Deze bouwkolom kan veel efficiënter opgezet worden. Lichtenberg neemt dan ook overige technische industrieën zoals de 
autobranche als voorbeeld. Hierin werken de leverancier, ontwerper en producent veel nauwer samen. Door het scheiden van de 
uitvoering van diverse bouwlagen als casco, installaties, inbouw en schil wordt het proces overzichtelijker voor alle deelnemende 
partijen, zie Figuur 4. 

• •• 

• 
• 

Figuur 4: Het uitvoeringsproces volgens Slimbouwen® 

Dit scheiden van het bouwproces wordt ook doorgevoerd in de detaillering van het gebouw, op deze manier kan het pro~ect in een 
later stadium, bijvoorbeeld aan het einde van de exploitatie, met minder inspanning gerevitaliseerd worden. Slimbouwen richt zich 
dus niet alleen op de uitvoering, maar ook op de flexibiliteit in gebruik van het gebouw. 
Daarnaast is Slimbouwen een herbezinning op materiaal- en volumegebruik. Dit brengt samen met levensduurverlenging ten 
opzichte van het traditionele bouwen een reductie van de milieubelasting met zich mee. Door het toepassen van een bouwmethode 

1 Slimbouwen, 'Siimbouwen- Eerste kennismaking', in Slimbouwen <http://www.slimbouwen.nl/index.php?id=167> [accessed 6 
June 2011) 

P. van Rede 



gebaseerd op en ontwikkeld vanuit het Slimbouwen® principe kunnen er een aantal onderdelen van de prestatie van de bouwsector 
verbeterd worden. 

Constructiegewicht van bouwdelen verminderen; 
Constructiediktes van bouwdelen verminderen; 
Productie van energie efficiënter maken; 
C02-uitstoot verlagen; 
Bouwtransport beperken; 
Bouwafval verminderen; 
Het vrijkomen van fijnstof verminderen. 

In dit afstudeeronderzoek zijn de uitgangspunten van het Slimbouwen® principe toegepast. 
Een slankere oplossing betekent in eerste instantie een vermindering van de constructiedikte en het gewicht van het 
bouwdeel. 
In tweede instantie betekent dit ook minder transport (dus minder C02 uitstoot), minder bouwafval bij sloop en minder 
grote uitstoot van fijnstof. 

"lnnovation by addition"is een gedachtegang, dat verbinding heeft met het Slimbouwen principe. Raakvlak in dit onderzoek is de 
vermindering van constructiediktes van bouwdelen. 

1.2.1 I nnovation by addition dilemma 
Het principe "lnnovation by addition" heeft als uitgangspunt dat innoveren door toevoegingen te maken aan bestaande gebouwen 
en systemen negatief is voor de punten genoemd in de voorgaande paragraaf. Dit geldt niet alleen voor nieuwbouw, maar ook voor 
renovatie. 

Figuur 5: Afbeelding "lnnovation by addition" 

Ook hier kan de link met de auto-industrie gelegd worden. Als er in deze sector een probleem wordt geconstateerd met een 
bestaand product en een innovatieve oplossing is kansrijk, dan ontwikkelt men een nieuw product dat geïntegreerd kan worden met 
het bestaande chassis. De analogie met het chassis van de auto en het casco van een gebouw is duidelijk. Toch wordt er in de 
bouwindustrie weinig geïntegreerd met het casco en worden veel problemen opgelost door toevoegingen aan het casco te 
realiseren. Deze toevoegingen verhogen vaak constructiediktes, terwijl er wellicht elegantere en slankere oplossingen te bedenken 
met dezelfde kwalitatieve eigenschappen. 

1.3 Gestructureerde productontwikkeling 
In dit afstudeeronderzoek is gekozen voor een gestructureerde en analytische onderzoeksaanpak. Deze aanpak neemt meer tijd in 
beslag dan een ad hoc aanpak, maar heeft het grote voordeel dat het onderzoeksvraagstuk in de breedte wordt geanalyseerd. 
Hierdoor is de kans gering dat andere problemen over het hoofd worden gezien. 
Lichtenberg

2 
heeft in zijn proefschrift een schema ontwikkeld dat gebruikt kan worden om gestructureerd oplossingen te genereren. 

ANALYSE STRATEGY CREATIE ONTWIKKELING REALISATIE DIFFUSIE •.. , 
Figuur 6: Schema gestructureerde projectongebonden productontwikkeling 

1.4 Implementatie in het afstudeeronderzoek 
De relatie tussen de uitgangspunten van bovengenoemde pnnc1pes en dit afstudeeronderzoek kan gezien worden als een 
herbezinning op de huidige manier van comfort- en kwaliteitsverbetering. Zijn deze methoden wel zo efficiënt? En zijn er misschien 
analogieën en oplossingsrichtingen te vinden in andere industrieën, net zoals in Slim bouwen® gedaan wordt met de auto-industrie? 
Om antwoord te geven op deze vragen zijn de volgende stappen uitgevoerd: 

Uitvoeren van een gestructureerde probleemanalyse; 
Een geschikte case vinden en analyseren; 
Oplossingen generen en analyseren; 
Één oplossing uitwerken naar een eindproduct. 

Het in paragraaf 1,3 beschreven schema voor gestructureerde projectongebonden productontwikkeling wordt in dit 
afstudeeronderzoek aangehouden voor de structuur en indeling van dit rapport. Het rapport is opgedeeld in delen, deze lopen 
parallel aan het schema (zie Figuur 6). Deel 0 is een verkenning van het probleem en is niet gekoppeld aan het schema. 

2 J.J.N Lichten berg, Ontwikkelen van projectongebonden bouwproducten (Eindhoven: Technische Universiteit Delft, 2002). 
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Deel 0: Onderzoeksmethodologie en Probleemidentificatie-omvat het vaststellen van de onderzoeksmethodologie en de 
verkenning van het probleem. Hiervoor is geen fase opgenomen in Figuur 6. 
Deel I: Onderzoeksopzet- omvat de strategische fase. Hierin worden de stellingen, onderzoeksvragen, randconditie en de 
gedetailleerde structuur van het onderzoek uiteengezet. 
Deel 11: Vooronderzoek en Analyse - omvat de situatie analyse. Hierin word onderzoek gedaan naar de marktbreedte en 
bestaande typologieën. Daarna wordt er een typologie gekozen die vervolgens geanalyseerd wordt. Uiteindelijk wordt er 
een verder uit te werken geluidstechnisch aspect gekozen. 
Deel 111: Productontwikkeling - omvat de creatie fase. Hierin worden oplossingen gegenereerd waarvan er één 
onderbouwd gekozen wordt. 
Deel IV: Uitwerking - omvat de ontwikkeling fase. Hierin wordt de gekozen oplossing uitgewerkt en worden er 
slotconclusies getrokken. 

De in Figuur 6 beschreven realisatie en diffusie fases worden niet meegenomen in dit onderzoek. 
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2 Probleemidentificatie 

2.1 Woningnood 
Na de Tweede Wereldoorlog was er grote woningnood, enerzijds veroorzaakt door een snel oplopend inwonersaantal (de 
"babyboomers" ) en anderzijds door een groot verlies van bewoonbare woningen door de bombardementen en vernielingen in de 
oorlog. Hier werd al gauw een antwoord op gevonden door het repeterende bouwen te introduceren. Dit resulteerde in een aantal 
systeembouwmethoden, waarvan er een aantal toegepast is als doorzonwoning. Deze woningen hebben tegenwoordig een negatief 
imago vanwege het eentonige karakter en de slechte bouwfysische eigenschappen. Toch hebben deze woningen ook positieve 
eigenschappen en zijn nog steeds een aantrekkelijk product voor de woningmarkt. Dit heeft te maken met diverse factoren zoals de 
relatief lage huurprijzen van de woningen en vaak gunstige ligging in ruim opgezette en groene woonwijken. 

Figuur 7; Een karakteristiek gevelbeeld van de doonanwaning
3 

2.1.1 Kwantitatieve woningvoorraad per 01·01-2010 
Nederland telt ongeveer 7 miljoen woningen. Van deze 7 miljoen zijn er ongeveer 2,5 miljoen gebouwd in de periode 1945-1975, 
waarvan ongeveer 50% uitgevoerd is als rijwoning4

• Dit komt neer op 1,25 miljoen woningen die binnen dit onderzoek passen. De 
eigendomsverhouding van dit aantal is ongeveer 50% huur en 50% koop. Dit onderzoek beperkt zich tot de 600.000 woningen, die in 
het bezit zijn van woningcorporaties. Enerzijds vanwege de mogelijkheid tot grootschalige aanpakken anderzijds vanwege de 
verwachting dat woningcorporaties bereik zijn geld te investeren in woningverbetering. Private huurwoningen worden niet 
meegenomen in dit onderzoek. De eigendomspercentages zijn laag en eigenaren zijn vaak terughoudend om geld te investeren in 
woningverbetering. De bewoners van koopwoningen hebben vaak de middelen niet om een woning te renoveren naar een hogere 
kwaliteit. In Figuur 10 is een typische referentieplattegrond weergegeven zoals deze veel toegepast is in doorzonwoningen. 
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Figuur 8; De woningvaarraad van Nederland per december 2009 
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3 Google Maps Streetview, 'Straatbeeld van Alphenlaan te Roosendaal', in maps.google.nl http://maps.google.nl > [accessed 28 
October 2010] 
4 CBS, 'Statline', in Centraal bureau voor de Statistieken <www.cbs.nl> [accessed 7 September 2010] 
5 Senternovem, Referentiewoningen bestaande bouw (Den Haag: Senternovem, 2009). 
6 VROM, Woningvoorraad (Den Haag: VROM, 2007). 
7 J. Weijers, Plug-component, afstudeerverslag (Eindhoven: TU/e, 2009). 
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2.2 Consequenties 

Bouwperiode Eigendom 1945-1965 

Figuur 9; Aantal rijwoningen in Nederland 
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De woningen uit het onderzoeksveld zijn vaak gedateerd en voldoen op een aantal onderdelen niet meer aan de huidige 
kwaliteitseisen. Dit onderzoek richt zich op de geluidstechnische eigenschappen van de woning. Deze eigenschappen worden in de 
volgende paragraaf globaal beschreven. In een later stadium wordt hier uitgebreider op ingegaan (zie Paragraaf 6.2). 

2.2.1 Geluidtechnische aspecten van naoorlogse rijwoningen 
De geluidstechnische aspecten van de naoorlogse rijwoningen zijn ronduit slecht te noemen. Zowel de lucht- als contactgeluidisolatie 
voldoet niet meer aan de wetmatige en praktische eisen van deze tijd. 

- P.vanRede 



Voor de traditioneel gebouwde woning, met een holle baksteenvloer {210 millimeter dik, incl. druklaag) en enkele 
kalkzandsteenwanden (200 millimeter dik) als dragers, gelden de volgende gemiddelde waardes: 

De 11u·ltl dit is de karakteristieke isolatie-index voor luchtgeluid, ligt rond de -4dB; 
De Ie~' dit is de isolatie-index voor contactgeluid, ligt rond de +2 dB8

• 

Voor de karakteristieke isolatie-index voor luchtgeluid (11u;kl wordt bij metingen het verschil tussen zend- en ontvangstruimten per 
octaafband bepaald en vervolgens gemiddeld. Tevens wordt deze aangepast voor de nagalmtijd en het volume van het 
ontvangvertrek. Voor een meting van de isolatie-index voor contactgeluid wordt gebruik gemaakt van een hamermachine (exitator), 
en wordt het resulterende geluidniveau in onder- of naast liggende woning per frequentieband gemeten. Deze geluidniveaus worden 
vervolgens genormaliseerd op de nagalmtijd. 
De eisen voor contactgeluidisolatie en luchtgeluidsisolatie zoals deze omschreven staan in het Bouwbesluit zijn een lco van 5 dB en 
een 11uk van 0 dB. Sinds de invoering van de norm NEN-5077;2006 zijn deze waarden vervangen door het internationaal gebruikte 
gewogen contactgeluiddrukniveau Lnr;A en het gewogen geluiddrukverschil Dnr;A· Het Bouwbesluit stelt echter nog wel eisen in de 
oude eenheden, verwachting is dat dit bij toekomstige revisies aangepast gaat worden. Een globale methode om de 
ééngetalsaanduidingen uit de norm NEN-5077;2006 om te rekenen naar de aanduidingen in het Bouwbesluit is hieronder gegeven. 

DnT;A <::: l1u + 51 
LnT;A "" 59- lco 

Figuur 11: Schematische weergave van contactgeluid en /uchtgeluirl 

2.2.2 Hedendaagse standaarden 
De hedendaagse standaarden voor geluid zijn aangepast en gevormd op basis van de bekende gevolgen van geluidsoverlast. Een 
nieuwbouwwoning, die gebouwd is volgens de minimale voorschriften uit het Bouwbesluit, zou geluidtechnisch dus een gezonde 
woning moeten zijn. Helaas is dit niet altijd het geval. Zo stelt de norm NEN 1070;199910 dat een woning in een rustige omgeving 
ontworpen zou moeten worden met de onderlinge afhankelijkheid van de verschi llende geluidbronnen in het achterhoofd. Het 
wegvallen of verminderen van een bron kan een andere bron naar de voorgrond doen treden. Een woning in een rustige buurt zou 
dus met een hogere geluidsisolatie ontworpen moeten worden11

• 

2.3 Overlast 
Door de jaren heen zijn de eisen en wensen die bewoners en de overheid stellen aan de woning veranderd. Dit heeft vooral te 
maken met de veranderingen in de samenleving de afgelopen 50 jaar. Door toenemende individualisering is er minder contact 
tussen buren. Daardoor is de tolerantie afgenomen. 
Daarnaast hebben mensen door de toenemende welvaart en technische ontwikkelingen steeds meer apparatuur in huis dat geluid 
veroorzaakt. Burenruzies zijn dan ook niet zeldzaam en geluidsoverlast is hier in toenemende mate de oorzaak van. In de media 
wordt tegenwoordig veelvuldig aandacht besteed aan dit onderwerp. 
Het is niet verwonderlijk dat woningen die 40 tot 60 jaar geleden gebouwd zijn op een breed bouwfysisch gebied niet meer voldoen 
aan de eisen en wensen van hedendaagse bewoners. 

8 
L.C.J. van Luxemburg and T.M.J. Raijmakers, Geluidwering bij woningverbetering (Leiden: Waltman SMD Educatieve Uitgevers, 

1997). 
9 

J. Dessing, Praktijkgids Bouwbesluit-geluid (Delft: Nederlands Normalisatie Instituut, 2005). 
10 NNI, NEN 1070;1999 (Delft: Nederlands Normalisatie Instituut, 1999). 
11 Stichting Bouwresearch, Geluidwering als kwaliteit- NEN 1070 geeft een frisse kijk (Rotterdam: SBR, 1999). 
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Figuur 12: De top zes meest van belang zijnde onderwerpen die leven bij de Nederlandse bevolkini
2 

In Figuur 12 is te zien dat de sociale leefomgeving, waar geluidhinder door buren onder valt op de vierde plaats staat van meest 
belangrijke onderwerpen in de Nationale VROM enquête uit 2005. De fysieke leefomgeving, waar het geluid van buiten onder valt, 
staat op nummer twee. 
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Figuur 13: Meest van belang zijnde onderwerpen in de sociale leefomgeving 

12 
VROM, De Nationale VROM - Enquete (Den Haag: VROM, 2005). 
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Figuur 14: Percentage gehinderde personen daar verschillende geluidbronnenJ3 

In Figuur 13 is te zien dat bij verdere verdeling in subonderdelen van de sociale leefomgeving de geluidsoverlast van de buren op de 
vierde plaatst staat. Het is dus niet het meest belangrijke onderdeel, maar zonder meer is te stellen dat dit een onderwerp is dat 
speelt bij de Nederlandse bevolking. 
Een onderzoek uitgevoerd door het Centraal bureau voor de Statistiek wijst uit dat in 2002 nog 21% van de bewoners in Nederland 
overlast ondervonden aan de buren (zie Figuur 14). Dit percentage neemt tot 2009 (laatste gegevens) niet of nauwelijks af14

• 

Figuur 15: Cartoon geluidoverlast 

2.3.1 Invloed op gezondheid 
Geluidoverlast binnen de woning heeft invloed op de gezondheid van de bewoners. De definitie van "gezondheid" volgens de 
Nederlandse gezondheidsraad is als volgt: "gezondheid is niet alleen de afwezigheid van ziekten of gebreken, maar er zijn ook andere 
fysieke, psychische en sociale aspecten in het geding"

15
• Vooral psychische en sociale aspecten zijn belangrijk als het gaat om overlast 

veroorzaakt door geluid. Een aantal gevolgen van blootstelling aan geluid zijn hieronder opgesomd: 
Stress: 
Er zijn bewijzen gevonden dat een overmatige blootstelling aan woongeluiden een hoog stressniveau tot gevolg kan 
hebben. Deze stress kan zich op veel manieren uiten, zo zijn er gevallen bekend waarin dit zich geuit heeft in een te hoge 
bloeddruk, een aantasting van het immuunsysteem en zelfs hartfalen; 
Psychosociale klachten: 
Mensen met een hoge "gevoeligheid" kunnen in bepaalde gevallen extreem reageren op overlast door geluid. Er zijn zelfs 
gevallen bekend waarin dit geleid heeft tot opname in een psychiatrisch ziekenhuis. Andere effecten op de psychosociale 
gezondheid kunnen werkverzuim en een verminderd waarnemingsvermogen zijn; 
Slaapverstoring: 
Slaapverstoring is een bekend probleem als het gaat om geluidsoverlast in de bebouwde omgeving. Slaapverstoring kan 
gemerkt of ongemerkt plaatsvinden. Bij het wakker liggen door overlast mist men slaap. En door een verstoring van de 
slaap, slaapt men onrustiger. Gevolg hiervan is extreme moeheid, dat zich vervolgens uit in aantasting van het 
immuunsysteem, een minder productieve arbeidsgang en een verminderd waarnemingsvermogen 

13 Centraal bureau voor de Statistiek, Lawaai en Stank in de provincie (Heerlen: CBS, 2002). 
14 Centraal bureau voor de Statistiek, 'Bevolking ervaart meer verkeerslawaai en minder stank', in CBS <http://www.cbs.nl/ni
NL/menu/themas/natuur-milieu/publicaties/artikelen/archief/2009/2009-2714-wm.htm> [accessed 27 July 2011) 
15 Nederlandse Gezondheidsraad, Gezondheid en Geluid {Den Haag: Nederlandse Gezondheidsraad, 1994). 
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De Nederlandse Gezondheidraad stelt dan ook dat veelvuldige blootstelling aan een bepaalde vorm van geluidsoverlast gevolgen kan 
hebben voor de gezondheid. Een artikel over de gevolgen van geluidoverlast meldt dat er jaarlijks ongeveer 700 mensen overlijden 
ten gevolgde van langdurige geluidoverlast16

• 

2.4 Noodzaak renoveren 
Bij het plegen van nieuwbouw kunnen wanden en vloeren ontworpen worden om de geluidsoverlast miniem te houden door 
bijvoorbeeld massa toe te voegen. Momenteel stevent de Nederlandse bouwmarkt echter steeds meer af op een renovatiemarkt17

• 

Naar de noodzaak tot renoveren is al veel onderzoek gedaan, om deze reden wordt slechts kort ingegaan op dit onderwerp. Voor 
meer informatie over dit onderwerp wordt verwezen naar het afstudeeronderzoek van Dijkmans en Jonkers {2011)18

• 

2.4.1 Mutaties en streven overheid 
De Europese Unie heeft op het gebied van milieu een aantal doelen gesteld voor 2020. Deze 20/20 doelstellingen zijn: 

20% reductie van energieconsumptie t.o.v. 1990; 
20% reductie van broeikasgassen t.o.v. 1990; 
20% van de energie duurzaam opgwekt. 

Het kabinet Balkenende IV had de doelstelling voor de reductie van de broeikasgassen zelfs verhoogd naar 30% ten opzichte van 
1990. Dit voorstel is met de instelling van het nieuwe kabinet gesneuveld. 
Toch wil men in 2020 de EPC van nieuwbouw op 0 stellen19

• Verder is van belang dat de Nederlandse overheid in 2050 de volledige 
woningvoorraad energieneutraal wil hebben20

• 

Dit streven is vrijwel onmogelijk te realiseren als dit enkel met sloop en nieuwbouw gerealiseerd moet worden, gezien de huidige 
bouwcapaciteit. Zoals in Figuur 16 te zien is worden er jaarlijks ongeveer 80.000 woningen opgeleverd, het zou dus 90 jaar duren 
voordat de complete woningvoorraad vervangen is. Ook zal het tempo waarmee woningen gesloopt worden drastisch omhoog 
moeten. Met een onttrekking van ongeveer 20.000 woningen per jaar zou het 360 jaar duren voordat de huidige woningvoorraad 
vervangen is door nieuwbouw. 
Met ditzelfde tempo zouden in 2050 nog 1,2 miljoen van de woningen die in het bezit zijn van woningcorporaties in exploitatie zijn. 
Alleen nieuwbouw plegen is dus geen optie, omdat de bouw- en arbeidsmarkt de capaciteit hier niet voor heeft. 
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2.4.2 Initiatiefwoningcorporaties 

• toevoegingen 

• entrekkingen 

Figuur 16: Mutaties woningvoorraad in Nederlanc/
1 

Ook woningcorporaties zien de in paragraaf 2.4.1 geconstateerde problemen met betrekking tot de verbetering van de 
woningvoorraad. Daarbij hebben zij te kampen met de gevolgen van de economische crisis. Steeds vaker wordt daarom gekozen 
voor renovatie van bestaande woningen. Dit is over het algemeen financieel aantrekkelijker dan sloop met vervangende nieuwbouw. 
Een extra motivatie om te kiezen voor energiebesparende maatregelen is het streven om de woonlasten van de bewoner zoveel 
mogelijk te beperken. 

16 
nu.nl, 'Jaarlijks 700 doden door geluidsoverlast', in nu.nl/binnenland <http://www.nu.nl/binnenland/2539297/jaarlijks-700-doden

geluidshinder.html> [accessed 14 June 2011) 
17 

bouwenenwonen.net, 'Bouwenenwonen- Woningrenovatie laat nieuwbouw steeds verder achter zich', in Bouwenenwonen.net 
<http://www.bouwenwonen.net/news/read.asp?id=28291> [accessed 27 May 2011) 
18 

Job Jonkers and Tim Dijkmans, vanEnaar Beter (Eindhoven: TU/e, 2010-2011). 
19 Agentschap. nl. 'Beleid overheid energieneutraal bouwen', in Agentschap NL Internet <http://www.agentschapnl.nl/programmas
regelingen/beleid-overheid-energieneutraal-bouwen> [accessed 31 May 2011) 
20 

VROM-raad, Raad voor het Landelijk Gebied en Raad voor Verkeer en Waterstaat, Maak ruimte voor vernieuwing (Den Haag: 
VROM, 2010). 
21 D. Noy, Woningvoorraad energieneutraal in 2050 ([n.p): Kennisbank bestaande woningbouw, 2010). 
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2.5 Gevolgen van renoveren 
Veel van de bovengenoemde woningen komen in deze periode aan het einde van hun exploitatieduur (opgeleverd eind jaren 50, 
begin jaren 60}. Er moet dan een keuze gemaakt worden, sloop of renovatie. Vanuit een puur financieel oogpunt wordt vaak gekozen 
voor renovatie. De huidige financiële crisis versterkt deze beweging richting een renovatiemarkt. 
Een andere ontwikkeling is het renoveren naar passiefhuisniveau, een aanpak die verder gaat dan het conventionele renoveren. Met 
deze methode wordt een woning door middel van een zeer hoogwaardige en kostbare ingreep gerenoveerd naar een woning met 
eenzelfde energetische kwaliteit als die van een passiefwoning, een woning met een A++ label. Hierbij wordt de schil zeer goed 
geïsoleerd tegen warmteverlies. Voorgenoemde ontwikkeling is momenteel nog in de experimentele fase. De ingreep is zeer 
kostbaar, door de materiaal- en installatiekosten en door de leerkosten van het proces. Een renovatie naar passiefhuisniveau ingreep 
kost op dit moment ongeveer €90.000,- per woning. Toch wordt steeds vaker gekozen voor deze vernieuwende aanpak. 
Door hoogwaardige isolatie van de woning valt het grootste gedeelte van het geluid van buiten weg. Dit resulteert in minder 
gemaskeerd geluid van binnen het woningblok, dat als zeer storend ervaren kan worden en inbreuk maakt op de privacy van mensen 
(denk hierbij aan irritaties, onrustige nachtrust enz.). Dit geluid wordt door buren, bronnen binnen de woning en installaties 
veroorzaakt. Installatiegeluid is veel in de media geweest de afgelopen jaren, zo was er het onderzoek van de GGD Eemland

22 
over 

dit onderwerp. Het afstudeeronderzoek richt zich op het ontwikkelen van alternatieve oplossingsrichtingen/producten voor deze 
geluidsoverlast. 

2.6 Conclusie 
Veel woningen die na de Tweede Wereldoorlog gebouwd zijn voldoen niet meer aan de hedendaagse kwaliteitseisen en hebben zeer 
slechte bouwfysische kwaliteiten23

• Onder deze kwaliteiten valt ook de geluidsisolatie. Zowel het geluid van buiten, bijvoorbeeld 
wegverkeer en railverkeer, als het geluid van binnen het complex, bijvoorbeeld burengeluid en installatiegeluid is vaak goed te 
horen. In veel situaties wennen bewoners vrij snel aan deze overlast en maskeert het geluid van buiten dat van binnen het complex 
en de woning. 
Deze woningen komen aan het einde van de exploitatieperiode en worden gesloopt of gerenoveerd. Door diverse omstandigheden 
wordt steeds vaker gekozen voor renovatie van de woningen. Er wordt geëxperimenteerd met een technisch verder ontwikkelde 
variant: de renovatie naar passiefhuisniveau. Door onder andere toepassing van een ingrijpende schilrenovatie wordt de woning 
gerenoveerd naar een A++ energielabeL Bijkomend effect is echter dat het achtergrondgeluid in de woning afneemt, waardoor de 
overige geluidsbronnen in het wooncomplex naar de voorgrond treden. Dit kan leiden tot (ernstige) geluidsoverlast. 

22 GGD Eemland, Het binnenmilieu binnenstebuiten (Amersfoort: VROM, 2010}. 
23 Senternovem, 'Energiebesparingsmonitor gebouwde omgeving 2004', in Senternovem 
<http://www.senternovem.ni/mmfiles/energiebesparingsmonitor%20gebouwde%20omgeving%202004_tcm24-269140.pdf> 
[accessed 4 October 2010] 
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3 Onderzoeksopzet 

3.1 Probleemstelling 
In de hedendaagse bouwwereld wordt veel aandacht besteed aan energiezuinig bouwen, zowel in nieuwbouw als renovatie. Na de 
Tweede Wereldoorlog zijn veel woningen gebouwd van hetzelfde type, de rijwoning, enerzijds om aan de consumentenbehoefte te 
voldoen en anderzijds als antwoord te geven op de heersende woningnood. Dit woningtype, bekend als de doorzonwoning of 
naoorlogse rijwoning, wordt momenteel op grote schaal gerenoveerd, vaak door woningcorporaties. Bij de renovaties is veel 
aandacht voor energetische maatregelen en op kleinere schaal wordt al passiefhuis-renovatie toegepast. Deze ingrijpende en 
vernieuwende aanpak leidt een hoge kwaliteitsverbetering van de woningen, maar zorgt tegelijkertijd voor nieuwe problemen. 
Een van de grote nadelen van de rijwoning in de originele staat is geluidsoverlast die bewoners ervaren van zowel lucht- als 
contactgeluid. Dit wordt veroorzaakt door de veelallichte en enkelvoudig uitgevoerde constructies, zoals holle-baksteen vloeren en 
woningscheidende wanden zonder spouw. De gevel is vaak uitgevoerd als een ongeïsoleerde spouwwand met houten kozijnen en 
enkel glas. Deze gevel heeft dus een bijzonder lage isolatiewaarde. Ook de kierdichting is slecht in deze woningen, waardoor het 
geluid van buiten (omgevingsgeluid) een hoog achtergrondgeluid geeft in de woning. Dit achtergrondgeluid heeft een maskerende 
werking op het buren- en installatiegeluid dat door de constru"ctie de woning binnenkomt. 
Passief renoveren is het renoveren van bestaande bouw naar het niveau van een passiefhuis. Bij het passief renoveren wordt de 
gevel volledig opnieuw ontwikkeld, vaak met tot 40 centimeter dikke isolatielagen om de energiehuishouding van de woning op 
niveau te brengen. Dit gaat gepaard met het volledig afsluiten van de woningen, er zijn dus vrijwel geen kieren meer te vinden in de 
schil. Hierdoor kan er minder geluid door de schil de woning binnendringen en is er minder achtergrondgeluid in de woning 
aanwezig. Dit heeft tot gevolg dat het buren- en installatiegeluid minder gemaskeerd wordt door het achtergrondgeluid, deze 
geluiden gaan meer opvallen door de bewoners. Dit kan leiden tot problemen zoals irritaties, burenruzies en slechte nachtrust. 
In paragraaf 2.1.1 valt te lezen dat veel winst te halen is met de bestrijding van deze geluidsoverlast binnen de woningvoorraad uit 
de genoemde tijdsperiode. Ruim de helft van de woningen in Nederland is in de beoogde periode gebouwd. 25% hiervan behoort tot 
het type rijwoning of doorzonwoning en komt in aanmerking voor renovatie en passieve renovatie volgens de reeds ontwikkelde en 
toegepaste methode

24
• 13% Van de woningvoorraad is in bezit van de woningcorporaties. 

3.2 Doelstelling 
De doelstelling van dit afstudeerproject wordt als volgt omschreven: 
"Het verminderen van de overlast veroorzaakt door contactgeluid, dat zijn oorsprong vindt in zowel de woning zelf als in de 
woningen onderling, door het ontwikkelen van een product. Waar conventionele manieren niet toereikend zijn voor dit probleem 
zal de oplossing gezocht worden in alternatieve methoden en materialen." 

3.3 Prioriteit 
In dit afstudeerproject gaat het primair om een productontwikkeling. Om tot oplossingen te komen is enige verdieping in het 
vakgebied akoestiek noodzakelijk. Dit aspect van de Bouwkunde is in dit kader een middel, maar niet het uiteindelijk doel. 

3.4 Wetenschappelijk en maatschappelijk belang 
Wetenschappelijk belang 
Oplossingen voor de vermindering van burenoverlast zijn er in overvloed. Deze zijn allemaal te duur of zijn niet bruikbaar in deze 
doelgroep door de te grote afmetingen. Door middel van theoretisch en praktisch onderzoek wordt gezocht naar een elegantere, 
slankere en rendabelere oplossing. 

Maatschappelijk belang 
Door de individualisering van de samenleving neemt de behoefte aan privacy toe. Burenruzies en geluidsoverlast schenden deze 
privacy. Het onderwerp is actueel en heeft de nodige media aandacht. 
De overlast veroorzaakt door geluid wordt als irritant ervaren door bewoners en kan vergaande gevolgen hebben voor de 
gezondheid. De financiële rendabiliteit en beschikbare fysieke ruimte voor verbeteringen zijn een probleem in deze woningsector. 
Door een slank en relatief goedkoop product te ontwikkelen kan er bijgedragen worden aan de oplossing van dit probleem. Op deze 
manier kan het wooncomfort van de woning verhoogd worden. 

24 
Passiefhuis.nl, 'Proefwoningen te Roosendaal', in passiefhuis.nl"http://www.passiefhuis.nl/eengezinswoningen_roosendaal.html" 

[accessed 8 October 2010] 
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3.5 Afbakening 
Naast de afbakeningen gedaan in de probleemstelling zijn er nog een aantal andere afbakeningen noodzakelijk binnen dit 
afstudeeronderzoek. 

1. Het onderzoek richt zich in eerste instantie op naoorlogse woningbouw in de vorm van doorzonwoningen en rijwoningen. 
Deze woningen zullen in het onderzoek vertegenwoordigd worden door een referentiewoning, deze wordt in een later 
onderdeel van dit onderzoek gedefinieerd door middel van een typologisch onderzoek. 

2. Dit onderzoek richt zich op geluidsoverlast door zowel contact- als luchtgeluid. Installatiegeluid en de geluidwering van de 
gevel zullen meegenomen worden in dit afstudeeronderzoek, maar de verwachting is dat hier geen problemen spelen die 
opgelost dienen te worden vanuit de productontwikkeling. 

3. De bedoeling is de problemen te becijferen door middel van het toepassen van rekenmodellen overgenomen uit de 
literatuur. Metingen zullen enkel in latere stadia plaatsvinden mocht hier noodzaak toe zijn. 

4. Zowel de overlast door contactgeluid als door luchtgeluid is afhankelijk van bewonersgedrag. Er zal in dit onderzoek 
gewerkt worden met het bewonersgedrag dat voorgeschreven staat in de normen, er zal dus geen apart onderzoek 
opgezet worden naar bewonersgedrag. 

5. Veel van de beoogde woningen zijn in het bezit van corporaties. Woningcorporaties zijn in het algemeen terughoudend als 
het gaat over het tijdelijk uit de woning plaatsen van de bewoners, dit is logistiek vaak lastig en brengt hoge kosten met 
zich mee, vaak zo hoog dat deze de materiaal en arbeidskosten overtreffen. Deze factor zal een grote rol spelen in het 
uiteindelijke keuzemodeL 

6. De akoestiek is een ruim vakgebied, zie Figuur 17. 

Bouwakoestiek 

Zaalakoestiek I Geluid 

Contactgeluid 

Installatiegeluid 

. 
....-··---·-··---, 

-
Luch~~:J 

....-----
Geluidwering van 

'-- de gevel 

Figuur 17: Het vakgebied bouwakoestiek 

Zaalakoestiek wordt niet meegenomen in dit onderzoek. In het vooronderzoek en de analyse zijn alle facetten van geluid 
meegenomen. Na deze analyse bleek dat zowel installatiegeluid en de geluidwering van de gevel niet voor grote problemen zorgen 
en dus niet maatgevend zijn voor de geluidisolatie in de woningen. later is de keuze gemaakt verder te gaan met het verbeteren van 
de contactgeluid isolatie. Zoals in paragraaf 3.3 genoemd zal dit onderzoek zich in de kern richten op productontwikkeling en worden 
geluidstechnische benaderingen enkel gebruikt als leidraad en hulpmiddel. 
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3.6 Hoofdvraag en deelvragen 
Dit onderzoek laat zich indelen in een aantal onderzoeksvragen; 
Hoofdvraag: 

Welke combinatie van materialen en methoden lenen zich ertoe de geluidstechnische kwaliteit, die in dit onderzoek bepaald 
wordt door contactgeluid, van gerenoveerde woningen te verbeteren naar een nader te bepalen niveau, zonder dat dit 
onnodig ruimteverlies en onnodige extra kosten met zich meebrengt? 

Deelvragen: 
1) Welke woningtypologieën laten zich omschrijven binnen de naoorlogse woningbouw, en welke woningtypologie laat zich 

het best gebruiken voor het onderzoek? 
2) In welke mate en waar in de woning doen zich geluidsproblemen voor? 
3) Wat is de kwaliteit van deze referentiewoning, volgens de norm NEN-1070;1999, het daaraan te koppelen beoogd 

kwaliteitsniveau en welk aspect binnen het vakgebied geluid wordt verder uitgewerkt? 
4} Welke bestaande producten zijn er verkrijgbaar om het resulterende geluidsniveau veroorzaakt door contact- en 

luchtgeluid te verminderen? 
5) Aan welke eisen moet het te ontwikkelen product voldoen? 
6} Wat zijn de theoretische mogelijkheden en hoe laten deze zich vertalen in werkbare varianten? 
7) Welke oplossingsrichting wordt er verder uitgewerkt? 
8) Wat is de uiteindelijke prestatie van het product, vergeleken met het eerder opgestelde Programma van Eisen? 

Op de volgende pagina wordt het theoretische stappenplan weergegeven. De deelvragen worden in deel I tot en met 111 behandeld. 
Hierna wordt er een plan gepresenteerd voor de uitwerking van het product. · 

3.7 Schematisering onderzoek 
In dit onderzoek wordt een verkennende strategie toegepast. De schaal is in het begin dan ook groot, er wordt gekeken naar de 
naoorlogse rijwoningen en de typologieën die te definiëren zijn. De typologie die zich het beste leent voor het onderzoek wordt 
uitgewerkt in de analyse. Naarmate het afstudeeronderzoek vordert zal de schaal beperken en worden bepaalde aspecten binnen de 
geluidtechniek verkend. Hiervan wordt één aspect gekozen om uit te werken. Vanuit de productontwikkeling zal daarna een 
oplossingsrichting gekozen worden voor de verbetering van de geluidstechnische kwaliteit naar een nader te bepalen niveau. 
Het afstudeeronderzoek is als volgt gestructureerd. 

Deel 0; Onderzoeksmethodologie en Probleem identificatie; 
Deel I; Opdrachtformulering; 
Deelll; Ana lyse; 

o Analyse van de huidige woningmarkt; 
Geschiedenis van de Nederlandse regelgeving; 
Traditionele- en Systeembouwmethoden; 
Globale geluidstechnische aspecten bouwmethoden; 
Globale analyse van de casestudy te Roosendaal; 

o Eisen en normen m.b.t. geluid; 
Uitleg Bouwbesluit, NEN-1070;1999, NEN 5077;2003 en NEN-EN 12354-2; 

o Geluidstechnische prestatie a.d.h.v. NEN-EN 12354-2; 
o Geluidstechnische kwaliteit a.d.h.v. NEN-1070;1999; 
o Beoogde kwaliteit; 

• Benodigde verbetering; 
Hierna wordt het project verder afgebakend, en wordt er een akoestisch facet uitgekozen om meer diepgang te creëren. 

o Rendabiliteit; 
• Aanpassing Woning Waarderingstelsel; 

o Bestaande producten; 
Deel lil; Productontwikkeling 

o Programma van Eisen; 
o Kansen constateren; 

• Varianten ontwikkelen; 
SWOT analyse; 

• Prestatie varianten bepalen; 
o Het kiezen van een variant a.d.h.v. morfologisch onderzoek; 

Deel IV; Uitwerking; 
o Variant verder uitwerken; 

Metingen; 
• Kosten; 
• Technische randvoorwaarden; 

o Aanbevel ingen voor toekomstig onderzoek; 
Een schematische weergave is te vinden in Figuur 18. 
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Theoretisch stappenmodel 

Figuur 18: Structuurschema van dit afstudeerproject 
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DEEL 11 
REFERENTIEWONING EN ANALYSE 



4 Referentiewoning 

4.1 Kwalitatieve woninganalyse 
De bouwregelgeving die gold in de tijd dat de referentiewoningen gebouwd zijn, is van belang voor de keuze van de 
referentiewoning. De bouwperiode van naoorlogse woningbouw beslaat een periode van ongeveer 30 jaar. Verwachting is dat de 
regelgeving gewijzigd is in die periode, de kwaliteit kan per bouwperiode verschillen. 

4.1.1 Algemene geschiedenis woningbouw 
De regelgeving voor de woningbouw in Nederland heeft een rijke geschiedenis. In 1901 is de eerste woningwet aangenomen door 
het kabinet-Pierson. Deze woningwet ging vooral in op de bewoonbaarheid van woningen, en stelde eisen aan oppervlakte, 
daglichttoetreding, verwarming en ventilatie. Aan zaken als geluid en vocht werden nog geen eisen gesteld. De woningwet maakte 
het voor woningcorporaties wel mogelijk om geld te lenen van de overheid om zogenaamde woningwetwoningen te kunnen 
bouwen. In deze regelgeving werd voor het eerst een bouwvergunning geëist. In de latere revisies van dit document werden 
begrippen als "streekplan" en "nationaal stedenbouwkundig plan" voor het eerst genoemd. Tevens werd de instelling zoals we die 
nu kennen als "de welstand" in het leven geroepen. In 1930 werd de woningwet voor het laatst aangepast en werd deze omgezet in 
de gemeentelijke bouwverordening. Na de Tweede Wereldoorlog ontstond er een woningnood die dringend om een oplossing 
vroeg. Het is hier voor het eerst dat het comfortniveau van een woning beschreven werd, zij het op bijzonder laag niveau. 
De periode tussen het einde van de Tweede Wereldoorlog en de invoering van het Bouwbesluit in 1992 kenmerkt zich door de 
deregulering in de woningwet. Naast de woningwet werden andere onderdelen als isolatie, geluidsisolatie en vochtregulering 
verplicht gesteld. Door deze onderdelen aan te scherpen en samen te voegen is in 1992 het Bouwbesluit ontstaan. Dit Bouwbeslu it is 
later meerdere malen aangepast, en in 2003 volledig vernieuwd. Op 1 juli 2011 zal het Bouwbesluit nogmaals aangepast worden; de 
EPC-eis wordt van 0,8 naar 0,6 bijgesteld. 

1920 
1901 Eerste aanpassing woningwet 

Eerste Woningwet 

1900 

1930 

1940 
BeginWOU 

1945 
EindeWOU 

Twee de aanpassing woningwet 

Figuur 19: Tijdslijn regelgeving Nederland 
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4.1.2 Geschiedenis geluidstechnische regelgeving 

1992 
Totstandkoming Bouwbesluit 

2009 
Herziening Bouwbesluit 

2011 

2003 
Herziening Bouwbesluit 

Voor de invoering van het Bouwbesluit in 1992, werden de eisen met betrekking tot de geluidstechnische kwaliteit van de woning 
beschreven in dereguliere normen. Met de invoering van het Bouwbesluit werden deze normen samengevoegd tot één 
allesomvattend document dat verwijst naar Nederlandse en internationale normen. In deze normen worden eisen gesteld aan 
bepalingsmetheden en gegevensbewerking. Er ontstond een bouwcultuur waarin er strikter gekeken werd naar het comfortniveau 
van een woning. Tevens werd in die periode het isoleren van een woning verplicht tegen warmteverlies en indringend geluid van 
buiten. 
In Figuur 20 wordt de historie van de akoestische normen chronologisch weergegeven. De figuur laat zien dat de geluidswetgeving 
pas zijn intrede rond 1951 doet in de vorm van een normontwerp, de V1070. Hierin was de geluidswering nog niet gekwantificeerd 
en werd er gewerkt met indicaties als "matig, goed en slecht". 
In 1962 werd dit normontwerp definitief en kreeg het de naam NEN-1070; "Natuurkundige grondslagen voor bouwvoorschriften 
(NGB}; deel JIJ geluidwering in woningen". In de praktijk was deze doorvoering nauwelijks te merken, er werd nog weinig aandacht 
besteed aan de geluidstechnische kwaliteit van de woning. 
In 1992 is het Bouwbesluit ingevoerd en zijn de normen aangescherpt. Rond deze tijd wordt ook het akoestisch na-isoleren bij grote 
renovatieprojecten populair in de bouwsector. In 2003 wordt het Bouwbesluit volledig herzien en worden er aparte eisen gesteld 
aan lucht- en contactgeluid. In 2009 is het document nogmaals gewijzigd, maar destijds zijn er geen wijzigingen aangebracht in de 
eisen wat betreft de geluidsisolatie. 

25 
N.P .M Sc holten, Technische en Juridische grondslagen van de technische bouwregelgeving Woningwet en Bouwbesluit (Eindhoven: 

TU/e, 2001). 
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Figuur 20; De tijdslijn t.b.v. de ontwikkeling van de geluidsnormeringen in Nederland 
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.27. 

4.1.3 Kwaliteitsverschillen per bouwperiode 
In 1962 is de eerste definitieve norm voor geluidwering ingevoerd in Nederland. Deze norm had echter weinig effect op de manier 
van bouwen. Er werden indicaties gegeven in beschrijvende vormen als 'matig, slecht en goed'. Constatering is dat de periode waarin 
de referentiewoning gebouwd is niet of nauwelijks relevant is voor het onderzoek. Relevanter zijn de technische en kwantitatieve 
verschi llen tussen de diverse bouwsystemen. 

4.2 Verschillende bouwtypologiën 

4.2.1 Naoorlogse bouwsystemen 
De woningbouw in de periode na de Tweede Wereldoorlog staat bekend om de invoering van de systeembouwmethoden. De eerste 
systeemvloeren werden in gebruik genomen en wanden werden niet altijd meer opgemetseld met baksteen, maar er werden 
grotere elementen als kalkzandsteen of betonstenen gebruikt. Ook gietbouw, waarbij zowel wanden als vloeren in het werk gestort 
worden, deed zijn intrede in de woningbouw. In het algemeen kan er gesteld worden dat er naast het traditionele bouwproces in 
deze periode een viertal bouwmethoden gebruikt werden 28

• 

Stapel bouw; 
Gietbouw; 
Zware montagebouw; 
Lichte montagebouw. 

In paragraaf 2.1 is de woningnood besproken. Om een oplossing te bieden voor dit probleem zijn er vanuit de markt een aantal 
systemen ontwikkeld, bedoeld om doelgericht en met hoge snelheid te kunnen bouwen. De eerste systeemvloeren en wanden 
werden ontwikkeld en toegepast. Deze bouwsystemen vallen onder de noemer "niet-traditionele bouwsystemen" . 
Naast deze " niet- traditionele systemen" bestond ook de traditionele bouwmethode. Dit is de populairste bouwmethode uit deze 
periode. De bouwprincipes van de traditionele woningbouw verschillen niet veel van de stapelbouwsystemen. In de traditionele 
woningbouw werden ook systeemvloeren gebruikt. Het grote verschil zijn de materialen waaruit de schil en dragende wanden zijn 
opgebouwd. Dragende wanden in stapelbouwsystemen voor grondgebonden woningen werden vooral opgebouwd met holle 
betonblokken of grotere kalkzandsteenelementen. 
Van de 4 typen systeembouwmethoden is het stapelbouwsysteem de populairste, er zijn tot 1968 ruim 65.000 woningen mee 
gerealiseerd. Uitgebreide omschrijvingen van de bouwmethoden zijn te vinden in Bijlage A-2. 

Door de grote hoeveelheid rijwoningen van hetzelfde type, is het straatbeeld in naoorlogse wijken eentonig. Deze wijken kennen 
echter ook voordelen: ze zijn rustig, omdat ze ver uit het centrum liggen en ontsloten werden door middelgrote wegen. Ook het vele 
groen wordt positief beoordeeld29

• 

In Figuur 21 is een overzicht te vinden met percentages van de niet-traditionele en traditionele bouwmethoden zoals deze in 
Nederland gebruikt zijn. De percentages zijn overgenomen uit de opleveringsstaat van 1968. Het zijn geen concrete cijfers, maar is 
slechts een richtlijn. 

26 N.P.M Sc holten, Technische en Juridische grondslagen van de technische bouwregelgeving Woningwet en Bouwbesluit (Eindhoven: 
TU/e, 2001). 
27 TNO, Historische achtergronden gestelde eisen in het bouwbesluit 2003 en de Regeling Bouwbesluit 2003 (Delft: TNO, 2003). 
28 H. Priemus and R.S.F.J van Elk, Niet traditionele woningbouwmethoden in Nederland (Alphen aan de Rijn: Stichting Bouw 
Research, 1970). 
29 E. Hasselaar, De uitdaging van energiezuinig en schoon renoveren (Delft: TU Delft, 2007). 
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Stapelbouwmethoden 

Zware montagebouw 
8% 

Figuur 21: Percentages gebouwde woningen per bouwmethode in de periode 1945-1961° 

4.2.2 Globale geluidstechnische prestatie 
De geluidstechnische prestatie van de diverse naoorlogse bouwsystemen zijn verschillend. Deze verschillen zitten vooral in de 
massa's van de gebruikte materialen en in de aansluitingen van vloeren en wanden. Betonnen vloeren en wanden gebruikt in 
gietbouw en zware montagebouw zijn over het algemeen zwaarder dan de alternatieven, die gebruikt zijn in stapelbouw en lichte 
montagebouw 

Begane grond Verdieping Huidige eisen 

llu·ddB) lco(dB) llu·k(dB) lco(dB) llu·k(dB) 100(dB) 

Stapelbouw -4 +2 -3 +2 0 +5 
Gietbouw 0 +2 +1 +4 0 +5 
Lichte Montagebouw'• -4 +4 -3 +4 0 +5 
Zware montagebouw 0 +2 +1 +4 0 +5 

Tabel1: Gemiddelde geluidstechnische prestaties per bouwmethodl
2 

Stapelbouw presteert het minst op zowel de karakteristieke index voor luchtgeluidsisolatie als op de isolatie-index voor 
contactgeluid. Al is de prestatie van de isolatie-index voor contactgeluid vrij eenduidig voor alle bouwsystemen. Informatie over 
traditionele bouw is in de literatuur vrijwel niet te vinden. Aangenomen kan worden dat de kwaliteit van de traditioneel gebouwde 
woningen weinig verschilt van de stapelbouwmethodes, vanwege de overeenkomsten in bouwmaterialen en technische 
detailleringen. Een aantal detailleringen zijn overgenomen uit de literatuur en zijn te vinden in Bijlage A-2. 

4.3 Verschillen per bouwsysteem I conclusie 
Traditionele bouw levert de slechtste prestatie op gebied van geluidsisolatie. Het merendeel van de woningen gebouwd tussen 1945 
en 1975 gebouwd met een traditionele bouwsysteem. Om deze redenen is in het onderzoek gekozen voor een referentie in de vorm 
van een traditioneel gebouwde woning. De in paragraaf 3.1 besproken effecten (gevelrenovatie zorgt voor een betere 
waarneembaarheid van interne geluidbronnen) worden meegenomen in de keuze voor een referentiewoning. Deze 
referentiewoning staat in Roosendaal en is pas gerenoveerd. 

30
H. Priemus and R.S.F.J van Elk, Niet traditionele woningbouwmethoden in Nederland (Alphen aan de Rijn: Stichting Bouw Research, 

1970). 
31 

Geen gegevens voorhanden door het lage opleveringspercentage; gegevens genomen van een woning met houten vloeren en 
steensmuren. 
32 

L.C.J. van Luxemburg and T.M.J. Raijmakers, Geluidwering bij woningverbetering (Leiden: Waltman SMD Educatieve Uitgevers, 
1997). 
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5 . Case study; renovatieproject te Roosendaal 
In Roosendaal is onlangs een renovatieproject uitgevoerd naar passiefhuisniveau. Er is gewerkt met een tweetal varianten. Één 
variant is uitgevoerd met relatief kleine isolatieblokken, die later afgewerkt zijn met een stuclaag. Bij de andere variant is er gewerkt 
met houtskeletbouw elementen van VDM33

• Deze laatste variant wordt aangehouden als casestudy. Door het gebruik van 
geprefabriceerde elementen worden er minder bouwfouten gemaakt en zijn er minder problemen met het behalen van de 
hoogwaardige kierdichting. De geluidwering van de gevel zal naar verwachting hoger liggen. De projectgegevens zijn te vinden in 
Bijlage B. 

5.1 Wat is passief renoveren? 
Passief renoveren is een trend in de bouw die streeft naar het verbeteren van de huidige woningvoorraad, waarbij nieuwe 
installaties en de geveldelen in en op de woning bevestigd worden. Een passief gerenoveerde woning moet aan de volgende eisen 
voldoen. 

Maximaal 25 kWh/m2 voor ruimteverwarmingi-koeling per jaar 
Maximaal130 kWh primair/m2 voor de totale woning (incl. huishoudelijk verbruik) per jaar34

• 

Om te voldoen aan bovenstaande eisen wordt er veel aandacht besteed aan de kwaliteit van de thermische schil, luchtdichtheid van 
deze schil en energiebesparende bouwkundige maatregelen. De woningen in Roosendaal zijn de eerste woningen in Nederland die 
op zo een drastische manier aangepakt worden. 

Figuur 22: Het uiteindelijke resultaat bij de "traditionele" variant Figuur 23: Het uiteindelijke resultaat bij de houtskeletbouw variant 

Bij renovatie naar een dergelijk niveau is een goede kierdichting noodzakelijk. Deze kierdichting zorgt, samen met de goed 
geïsoleerde schil voor grote verbetering van de energetische prestatie. Neveneffect is dat de geluidwering door de schil ook beter 
word, waardoor andere geluidbronnen binnen het woningcomplex beter merkbaar worden (zie paragraaf 3.1). 

5.2 Karakteristieken 
De indeling van de plattegronden in de woningen in Roosendaal zijn niet veranderd tijdens de renovatie. Deze kenmerken zich door 
de typische indeling, zoals die in alle doorzonwoningen toegepast is. leefruimten zijn voor hedendaagse begrippen klein en er is 
geen vaste trap naar zolder aanwezig. De woning heeft een diepte van 7 meter en een beukmaat van 6 meter. 

VDM woningen, 'Roosendaal de Kroeven', in Actualiteiten <http://www.vdm.nl/roosendaal_de_kroeven.ashx> [accessed 2 February 
2011]33 

Stichting Passiefhuis Holland, 'Passief Huis', in Passief Huis <www.passiefhuis.nl> [accessed 2 February 2011] 34 
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VERDIEPING 

Slgookomer 2 
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24m2 

Figuur 24: Plattegronden zoals ze in de referentiewoningen te Roosendaal te vinden zijn 

Op de begane grond bevinden zich de woonkamer, keuken en toilet. De verdieping heeft 3 slaapkamers en een kleine badkamer, 
tevens zit er op de overloop een vlizotrap naar een bergzolder. Afbeeldingen en technische tekeningen van de woning zijn, op groot 
formaat, opgenomen in Bijlage C. Voor een uitgebreide analyse van de renovatiewerkzaamheden en materialisatie zie bijlage D. 

Figuur 25: Doorsnede A-A' van de referentiewoning 

Een doorsnede van de woning laat de verdiepingshoogten zien. De begane grond heeft volgens de originele tekeningen een hoogte 
van 2,63 meter. De verdiepingsvloer heeft een verdiepingshoogte van 2,23 meter, wat erg Jaag is naar hedendaagse standaarden. 
Deze verdiepingshoogten zijn hetzelfde gebleven bij renovatie. Het zadeldak, had in oorspronkelijke staat een hellingshoek van 30 
graden, en was niet bewoonbaar door de afwezigheid van een vaste trap en de geringe bruikbare hoogte. Tijdens de renovatie 
hebben bewoners de keuze gehad een vaste trap naar zolder te plaatsen, om deze ruimte bewoonbaar te maken. De dakspanten zijn 
opgenomen in het isolatiepakket waardoor de bruikbare ruimte is toegenomen. 
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5.3 Casco - en uitvoeringsprincipe 
In deze paragraaf wordt de materialisatie van het casco en de bijbehorende uitvoeringsmethoden besproken. Voor tekeningen wordt 
verwezen naar Bijlage C. 

5.3.1 Dragende wanden 
Zowel de woningscheidende als ruimtescheidende dragende wanden zijn opgemetseld met klein formaat kalkzandsteenblokken, met 
een dikte van respectievelijk 210 en 100 millimeter. Ook de dragende binnenbladen van de kopgevels zijn opgebouwd uit deze zelfde 
kalkzandsteen blokken. - --.r---

Figuur 26: Kalkzandsteen van klein farmaat35 Figuur 27: Kalkzandsteen van grootformaat36 

5.3.2 Gevels - oude situatie 
De originele gevel bestond uit een spouwmuur met een binnenblad van kalkzandsteen en een buitenblad van baksteen. De spouw 
had een breedte van 4 centimeter. Gevelopeningen werden dichtgezet met houten kozijnen en enkel glas. Dit kan bij later 
onderhoud vervangen zijn. 

Figuur 28: Contrast tussen gestript en niet gestript Figuur 29: de gestripte gevell7 

5.3.3 Gevels - nieuwe situatie. 
In de nieuwe situatie is het buitenblad van de gevel verwijderd en zijn er geprefabriceerde houtskeletbouwelementen met een dikte 
van 40 centimeter voor geplaatst. In deze elementen zit cellulose isolatie. Gevelopeningen zijn dichtgezet met een passiefhuiskozijn 
en drievoudig glas. 

35 Gebr. Bodegraven BV., 'Kimverbreder voor kalkzandsteen', in Gebr. Bodegraven BV. 
http://www.gb.nl/sbeos/images/image.php?nid=435" http://www.gb.nl/sbeos/images/image.php?nid=435 [accessed 2 March 
2011) 
36 Bouwcenter, 'Bouwcenter.nl', in Bouwcenter.nl < 
http:/ /www.bouwcenter.nl/imgcache/cbde69fb4129079484095932a4b80d14.png [accessed 3 February 2011) 
37 Job Jonkers, 'Foto, Eigen werk' (unpublished thesis, 2010). 
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Figuur 30: Geprefabriceerde gevelelementen 

5.3.4 Vloeren 

Figuur 31: Houten passiefhuiskozijn met thermische onderbreking en 

drievoudig glas
38 

In de referentiewoning is een NeHoBo-ideaalsteen (holle-baksteen) vloer toegepast als constructieve vloer. Deze keramische 
buisvormige elementen werden van dragende wand naar dragende wand gelegd. Over deze elementen is een druklaag gestort om 
de vloer als een schijf te laten werken. De vloer is vervolgens afgewerkt met een zandcement dekvloer. De dikte verschilt tussen 150 
en 210 millimeter per verdieping. 

Figuur 32: Een afbeelding van de NeHoBo- ideaalsteen vloer 

5.3.5 Materialisatie- oude situatie 

Figuur 33: de NeHoBo-vloer in de woningen te Roosendaal, 

gezien in de kopgevel 

In paragraaf 5.3 zijn de gevel, vloer en dragende wanden besproken. Deze paragraaf geeft een oppervlakkige materia lisatie voor 
overige bouwdelen. 
Het fundament van de vloer rust op paal ringen . Dit heeft als voordeel heeft dat de kruipruimte onder de vloer gebruikt kan worden 
om de begane grondvloer te isoleren. De kapconstructie bestaat uit een gordingconstructie die van dragende wand naar dragende 
wand overspant. Een materiaalstaat van de oorspronkelijke situatie is in Tabel2 te vinden. 

Bouwdeel Materiaal 

Dak Houten spanten, keramische dakpannen 
Gevel 100 mm baksteen, 40 mm spouw, 100 mm baksteen 
Vloer NeHoBo vloer 210 mm, 160 mm, 190 mm 
Kopgevel Kalkzandsteen binnenblad, baksteen buitenblad 

40 mm spouw 
Woningscheidende wanden Kalkzandsteen 200 mm 
Ruimtescheidende wanden Duroxsteen 100 millimeter 

Tabel2: Materialisatie zoals de woningen in oorspronkelijke staat opgeleverd werden. 

38 
Green house Effect Studio, 'thinktank 2009', in Gebruikte systemen bij passieve projecten 

<http:/ /ghe2009.wikispaces.com/Gebruikte+systemen+bij+passieve+projecten> [accessed 7 Ju ne 2011] 
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5.3.6 Materialisatie - nieuwe situatie 
In hoofdstuk 5 en paragraaf 5.1 is ingegaan op de materialisatie van de nieuwe gevel- en dakconstructie. Omwille de compleetheid 
van dit rapport wordt in Tabel 3 aangegeven welke onderdelen er veranderd zijn tijdens de renovatie en welke hetzelfde zijn 
gebleven. 

Bouwdeel Materiaal 

Dak Houten spanten geïntegreerd in dakpakket 
Gevel 100 mm kalkzandsteen, geprefabriceerd gevelelement. 

Vloer Hetzelfde gebleven 
Kopgevel Kalkzandsteen binnenblad, geprefabriceerd gevelelement 

Woningscheidende wanden Hetzelfde gebleven 

Ruimtescheidende wanden Hetzelfde gebleven 

Tabe/3: Nieuwstaat van de gerenoveerde referentiewoning 

5.4 Conclusie 
Tijdens een ingrijpende renovatie is met name de schil van naoorlogse rijwoningen in Roosendaal hoogwaardig nageïsoleerd en de 
installatietechniek is volledig vernieuwd. Verwachting is dat problemen zullen ontstaan met de waarneembaarheid van de interne 
geluidbronnen, doordat een deel van het achtergrondgeluid geproduceerd- door verkeer en omgevingsgeluid -wegvalt. De kwaliteit 
van de interne geluidwering blijft hetzelfde, er worden namelijk geen maatregelen genomen om deze geluidwering te verbeteren. De 
overlast veroorzaakt door de interne geluidbronnen wordt bepaald door de geluidisolatie van de vloeren en wanden. Om een 
verbeterkader op te stellen zal eerst de contact- en luchtgeluidisolatie berekend moeten worden aan de hand van de norm NEN-EN 
12354. 
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6 Geluidisolatie referentiewoning 
Om inzicht te krijgen in de geluidstechnische kwaliteit van de referentiewoning is het noodzakelijk de prestatie te benaderen. Deze 
prestatie is tevens nodig om een beoogd verbeteringkader op te stellen. In dit stadium van het afstudeeronderzoek gebeurd dit 
enkel numeriek, er is een praktijkmeting als afsluiting uitgevoerd. 

6.1 Eisen en Normen t.a.v. geluid 
Eisen ten aanzien van de prestatie van een bouwwerk zijn opgenomen in het Bouwbesluit. Het Bouwbesluit verwijst naar nationale 
of internationale normen en richtlijnen waarin de bepalings-en bewerkingsmetheden zijn opgenomen. 
In deze paragraaf worden het Bouwbesluit en de drie belangrijkste normen voor dit afstudeeronderzoek besproken. Een complete 
lijst met normen is te vinden in Bijlage E. 

6.1.1.1 Bouwbesluit 

Het Bouwbesluit bestaat uit een verzameling bouwtechnische voorschriften, waaraan alle bouwwerken, bijvoorbeeld woningen, 
kantoren, ziekenhuizen en winkels in Nederland, moeten voldoen. 
Het Bouwbesluit stelt dat de index voor contactgeluidisolatie van een in een woongebouw gelegen ruimte niet minder is dan 5 dB. 
Voor de karakteristieke index voor luchtgeluidisolatie geldt een waarde van 0 dB. 
Het Bouwbesluit geeft ook richtlijnen en eisen voor verbouwingen van bestaande bouw. Bij verbouw geldt voor zowel de index voor 
contactgeluid als de karakteristieke index voor luchtgeluidisolatie een niveau dat maximaal 10 dB lager ligt dan de eisen voor 
nieuwbouw39

• Met de introductie van de vernieuwde NEN-5077;2006, zijn de contactgeluidisolatie- en luchtgeluidsisolatie-index 
komen te vervallen en zijn deze vervangen door de nieuwe A-Gewogen waarden. Het Bouwbesluit stelt echt nog eisen aan de index
waarden. Om deze rede is de vernieuwde NEN-5077;2006 nog niet de officiële norm, er wordt nog gewerkt met de oudere NEN-
5077;2003. 
In het Bouwbesluit wordt veelvu ldig verwezen naar normen die een verdere invulling geven van het besluit. Deze normen worden 
beheerd door het Nederlands Normalisatie Instituut (kortweg NNI). Een volled ige tabel met eisen uit het Bouwbesluit is te vinden in 
Bijlage E. 

6.1.1.2 NEN 1070;1999 

De Nederlandse norm NEN-1070;1999 geeft een methode om de kwaliteit van de geluidwering in woongebouwen te specificeren, te 
beoordelen en te kwantificeren. In de norm zijn prestaties geformuleerd die gerelateerd zijn aan een kwaliteitscijfer k=1 tot en met 
k=5. Hierin is 1 de meest positieve kwaliteit en 5 de meest negatieve kwaliteit. De hoogste waarde bepaalt uiteindelijk de 
geluidweringsklasse (GK, in Romeinse cijfers). Tabel4 geeft een beschrijving van de verschillende geluidweringsklassen. 

Geluidweri Omschrijving Gehinderden 
ngsklasse (indicatief ) 

I Een hoge mate van bescherming en rust. Geluiden van buiten zijn nauwelijsk <5% 
waarneembaar. Zeer luide spraak in het algemeen niet verstaanbaar, gewone spraak en 
muziek niet hoorbaar; luide muziek en feestjes wel hoorbaar maar nauwelijks hinderlijk. 
Loopgeluiden zijn niet storend waarneembaar en installat iegeluid slechts zelden storend. 

11 Onder normale omstandigheden een goede bescherming zonder al te veel beperkingen 5%tot 10% 
aan bewonersgedrag. Gewone spraak niet hoorbaar, hardere spraak en muziek soms 
hoorbaar maar niet verstaanbaar. Zeer luide spraak en feestjes, luide muziek duidelijk 
hoorbaar, maar spraak niet verstaanbaar. Loopgeluiden in het algemeen niet storend 
hoorbaar. Installatiegeluiden soms storend. 

111 Bescherming tegen toelaatbare storing, uitgaande van een gedrags-Ileef patroon waarbij 10% tot 25% 
men rekening houdt met elkaar. Spraak soms waarneembaar, niet verstaanbaar. Zeer 
luide spraak verstaanbaar, harde muziek goed hoorbaar. Loopgeluiden e.d. soms storend. 
Ontoelaatbare storing door installatiegeluid wordt in het algemeen voorkomen. 

IV Ook bij gelijksoortige leefpatronen en aangepast gedrag zal regelmatig storing optreden. 25%tot 50% 
Spraak en muziek vaak hoorbaar. Zeer luide spraa k vaak verstaanbaar en muziek storend. 

V Er wordt letterlijk geen bescherming geboden tegen geluiden. Gewone spraak vaak >50% 
verstaanbaar, muziek en luide spraak, loopgeluiden en installatiegeluid veelvuldig 
hinderlijk. 

Tobe/4: Geluidweringsklossen volgens NEN-1070
40 

Voor de verschillende klassen k=1 tot en met k=5 zijn contactgeluidniveaus, lucht isolatieniveaus, installatiegeluidniveaus en 
gevelniveaus omschreven. Hoe deze klassen bepaald worden is te vinden in Bijlage E. 

39 VROM, Regeling Bouwbesluit 2003 (Den Haag: VROM, 2003). 
40 NNI, NEN 1070;1999 (Delft: Nederlands Normalisatie Instituut, 1999). 
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6.1.1.3 NEN 5077;2006 

De norm NEN-5077 bevat bepalingsmetheden voor de grootheden voor geluidwering van uitwendige scheidingsconstructies, 
luchtgeluidsisolatie, contactgeluidisolatie, geluidniveaus veroorzaakt door installaties en de naga lmtijd. De norm NEN-5077 bevat 
enkel eisen aan meetmethoden en bewerkingsmetheden voor gegevens. Er wordt omschreven welke grootheden gemeten moeten 
worden en hoe deze grootheden verwerkt moeten worden tot de grootheden zoals ze in het Bouwbesluit staan. Deze norm is 
eerstelijns en wordt direct aangestuurd door het Bouwbesluit. In 2006 is de norm aangepast in overeenstemming met Europese 
eenheden.41 

6.1.1.4 NEN-EN 12354 

De titel van deze norm luidt geluidwering in gebouwen - berekeningen van de akoestische eigenschappen van gebouwen met de 

eigenschappen van de bouwelementen. De norm bestaat uit 5 delen. Elk deel gaat in op de berekening van een akoestisch aspect. 
Voor dit afstudeeronderzoek zijn 4 van deze normen gebruikt om de prestatie van de woning te calculeren. 

6.2 Berekende isolatiewaarden 

6.2.1 Geluiddrukverschil 
De prestatie voor de luchtgeluidisolatie wordt in de norm NEN-5077;2006 uitgedrukt in het zogenaamde genormeerd 
geluiddrukverschil DnT· Door de aard van deze eenheid geldt; hoe hoger de waarde, hoe beter de luchtgeluidsisolatie. 
Het logaritmisch optellen van de directe en flankerende overdrachtspaden levert de calculatie van het genormeerd 
geluiddrukverschiL In (vrijwel) alle situaties telt de flankerende overdracht 12 overdrachtspaden. Nadat deze overdrachtspaden 
berekend zijn, wordt een correctie uitgevoerd die het volume van het zendvertrek en de oppervlakte van de scheidingsconstructie 
meeneemt in de berekening. De flankerende overdracht vindt plaats door bouwdetails tussen vloeren, binnenwanden en 
scheidingswanden. De trilling wordt in deze knopen gedempt. Deze demping is afhankelijk van de trillingoverdrachtverzwakking K;i· 
Het genormeerd geluiddrukverschil van de referentiewoning is zowel berekend voor de inwendige ruimtes onderling, als voor de 
woningen onderling. Voor het bepalen van het A-gewogen genormeerd geluiddrukverschil DnT;A worden de resultaten per 
octaafband logaritmisch gemiddeld. Hiervoor wordt verwezen naar paragraaf 6.2.7. Alle gebruikte formules zijn te vinden in Bijlage F 
Een overzicht van symbolen, definities en eenheden is te vinden in labelS. 

Symbool Definitie Eenheid 

DnT Genormeerd geluiddrukniveauverschil dB 

DnT;A A-gewogen genormeerd geluiddrukniveauverschil dB 

Dv·ï Verbindingsdemping tussen vlak i en j dB 

Kï Trillingsoverdrachtverzwakking dB 
Flankerende overdracht Alle overdrachtspaden niet direct door de scheidingsconstructie -
Directe overdracht Overdracht direct door de scheidingsconstructie -

Tobel5: Symbolen, definities en eenheden met betrekking tot het geluiddrukniveouverschil. 

6.2.2 Contactgeluiddrukniveau 
De prestatie voor het contactgeluid wordt uitgedrukt in het zogeheten genormeerd contactgeluidniveau LnT· Door de aard van deze 
eenheid geldt; hoe lager de waarde, hoe beter de contactgeluidisolatie. 
In paragraaf 6.2.1 is beschreven dat er bij de berekening van het genormeerd geluiddrukverschil gebruik wordt gemaakt van 12 
overdrachtspaden. Bij de contactgeluidisolatie nar naastgelegen ruimten zijn dit er 2, naar ondergelegen ruimten 4 plus de directe 
overdracht. Enkel de directe overdracht via de vloer en de flankerende overdracht door de wand spelen hier een rol. Het 
genormeerd contactgeluidniveau is afhankelijk van de verbindingsdemping Dvii of trillingoverdrachtsverzwakking K1i, die aangeven 
hoeveel de trilling gedempt wordt in een knoop. 
Ook hier kunnen de resultaten per octaafband gemiddeld worden om zo tot een A-gewogen contactgeluidniveau te komen. Hiervoor 
wordt verwezen naar paragraaf 6.2.7. Alle gebruikte formules zijn te vinden in Bijlage F. Een overzicht van symbolen, definities en 
eenheden is te vinden in Tabel 6. 

Symbool Definitie Eenheid 

LnT Genormeerd contactgeluiddrukniveau dB t.o.v. 201J.Pa 

LnT·A A-gewogen genormeerd contactgeluiddrukniveau dB t.o.v. 201J.Pa 

Tobel6: Symbolen, definities en eenheden met betrekking tot het contoctgeluiddrukniveou. 

Ééngetalsaanduidingen (in dit geval A-gewogen waarden) worden niet alleen gebruikt om de uitkomsten overzichtelijker te maken, 
maar ook om de frequentiegevoeligheid van het menselijk oor mee te nemen in de calcu laties en de uitkomsten vergeliJkbaar te 
maken. 
In tabel 7 staat de eenheid van het genormeerd contactgeluiddrukniveau gedefinieerd als dB ten opzichte van 20 micropascal druk, 
dit is de menselijke gehoordrempel bij 1000Hz in lucht, of 0 dB. 

41 NNI, NEN 5077;2006 (Delft: Nederlands Normalisatie Instituut, 2006). 
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6.2.3 Geluidsisolatie naar de buutwoning 
Onder de geluidsisolatie naar de buurwoning wordt de geluidtransmissie door de 
woningscheidende wand en de vloeren bedoeld. Als voorbeeld wordt één ruimte behandeld, 
de andere ruimten zijn te vinden in Bijlage F. 

Woonkamer 
De woonkamer strekt zich uit van de voorzijde tot de achterzijde van de woning. Naar de 
buurwoning grenst hij aan de keuken, de hal en het toilet. De woonkamer heeft een 
oppervlakte van 24,5 m2

, 

Figuur 34: ligging van de woonkamer op de begane grond, met de directe overdracht door de 

woningscheidende wand. 
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6.2.4 Buurwoning -zwak spectrum 
6.2.4.1 Geluiddrukverschil 

In alle ruimtes geldt dat vooral de lagere frequenties maatgevend zijn voor het geluiddrukverschiL In Figuur 37 is een grafiek te zien 
waarin de luchtgeluidsisolatie van de verblijfsruimten grafisch weergegeven is. De luchtgeluidsisolatie neemt geleidelijk toe 
naarmate de frequentie hoger wordt. Dit heeft tot gevolg dat het lagere spectrum een grote invloed heeft op de uiteindelijke A
gewogen luchtgeluidsisolatie. 
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Figuur 37: Het geluiddrukverschil D"r naar de buren bij de waankamer en slaapkamers. De lagere frequenties zijn hier het zwakke spectrum 

6.2.4.2 Contactgeluiddrukniveau 

In Figuur 38 is het contactgeluiddrukniveau Lnr weergegeven voor de octaafbanden 125 Hertz tot 2000 Hertz. In tegenstelling tot de 
luchtgeluidsisolatie verschilt het contactgeluidniveau minder per octaafband. De enige afwijking is de woonkamer, die door de 
oppervlakte een lager, en dus beter contactgelu idniveau heeft. Bij verbetering van het contactgeluidniveau zal dus gekeken moeten 
worden naar het complete spectrum. 
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6.2.5 Interne geluidsisolatie 
Onder interne geluidsisolatie wordt de geluidwering tussen de aparte verblijfsruimten binnen 
de woning bedoeld. De eisen aan deze geluidwering zijn minder hoog als de eisen aan de 
wering tussen buurwoningen, dit komt mede doordat bewoners over het algemeen minder 
overlast ervaren van gezinsleden dan van buren. Hier wordt een voorbeeld gegeven van de 
interne geluidsisolatie. De analyse van de overige ruimten is te vinden in Bijlage F. 

Woonkamer 
De woonkamer strekt zich uit van de voorzijde tot de achterzijde van de woning. Intern grenst 
deze aan de keuken en de hal. De woonkamer heeft een oppervlakte van 24,5 m2

• 

Figuur 39: Ligging van de woonkamer op de begane grond, met de directe overdracht door de 

ruimtescheidende wond. 
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6.2.6 Eigen woning- zwak spectrum 
6.2.6.1 Geluiddrukverschil 

In Figuur 42 is het genormeerde geluiddrukverschil Dnr te weergegeven tussen de verblijfsruimten in dezelfde woning. Hier wordt 
dezelfde trend geconstateerd als in het geluiddrukverschil naar de buren. De isolatie neemt gestaag toe naarmate de frequentie 
hoger wordt. 

6.2.6.2 
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Contactgeluiddrukniveau 

In Figuur 43 is het contactgeluiddrukniveau l"r van de verschillende ruimten onderling weergegeven. Ook hier is dezelfde trend als 
bij het contactgeluidniveau naar de buren geconstateerd, alleen liggen de waarden wat meer gespreid per octaafband. Dit heeft alles 
te maken met de lagere massa van de ruimtescheidende wanden in vergelijking met de massa van de woningscheidende wanden. De 
massa van de woningscheidende wanden is 350 kg/m2

• De massa van de ruimtescheidende wanden, die opgebouwd zijn uit 
gasbetonblokken (Duroxsteen}, is 80 kg/m2
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6.2.7 A-gewogen isolatiewaarden 
De A-gewogen isolatiewaarden zijn ééngetalsaanduidingen voor zowel lucht als contactgeluid. Deze ééngetalsaanduidingen worden 
ook in het Bouwbesluit gebruikt om eisen te stellen aan het te bouwen bouwwerk. Ééngetalsaanduidingen worden berekend uit de 
genormeerde isolatiewaarden, zowel bij het contactgeluidniveau als bij het geluiddrukverschiL 

Tabel 7: De berekende A-gewogen isolatiewaarden van de verblijfsruimten in de referentiewaning. 

In Tabel 7 zijn de berekende A-gewogen contactgeluidniveau's en geluiddrukverschillen te zien. Ruimtes die voldoen aan het 
hedendaagse Bouwbesluit zijn groen gekleurd, ruimten die niet voldoen zijn rood gekleurd. Het is niet verwonderlijk dat de 
geluidwering naar de buren niet voldoet, de woningen zijn gebouwd in een periode waarin er weinig aandacht besteed werd aan het 
comfortniveau in een woning. 
In dit rapport wordt het installatiegeluidsniveau en de geluidwering van de gevel niet behandeld. Deze zijn wel berekend. Hiervoor 
wordt verwezen naar Bijlage F. 

6.3 Conclusie 
Vergeleken met de huidige eisen uit het Bouwbesluit zijn de in paragraaf 6.2.7 berekende waardes laag. De resu ltaten zijn niet 
begrijpelijk voor leken, en het is niet mogelijk om via de norm NEN-5077;2006 een reëel beoogd kwaliteitsniveau te bepalen. Met de 
norm NEN-1070;1999 is het mogelijk de berekende A-gewogen isolatiewaarden een gevoelsmatige beschrijving te geven. Een 
beoogd kwaliteitsniveau is op te stellen aan de hand van de norm NEN-1070;1999. 
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7 Kwaliteit 
De geluidstechnische kwaliteit van een woning kan aan de hand van de norm NEN-1070;1999 inzichtelijk gemaakt worden. Deze 
norm is reeds behandeld in paragraaf 6.1.1.2. 

7.1 Koppeling NEN 1070 
Het kwaliteitscijfer k is in Tabel 8 benaderd tot één tiende. Het hoogste kwaliteitscijfer wordt vervolgens afgerond en bepaald de 

van de ... ~,~•••nlt•ft 

Tabe/8: Kwaliteitscijfer k voor de verblijfsruimten van de referentiewoning 

Doordat het Bouwbesluit minder strenge eisen stelt aan geluidisolatie binnen de eigen woning Oco=-20dB) dan aan geluidisolatie naar 
de buren Oco=+5dB), ligt het kwaliteitsniveau voor eerstgenoemde veellager (en is dus gunstiger)(zie Tabel 8). In dit verslag worden 
het installatiegeluid en de geluidwering van de gevel niet behandeld, voor de volledigheid zijn deze in Tabel 8 toch gegeven. Het 
meest nadelige kwaliteitscijfer voor het geluiddrukverschil is 5 in slaapkamer 1. Het meest nadelige kwaliteitscijfer voor het 
contactgeluidniveau is 4,8 in slaapkamers 1, 2 en 3. 

7.1.1 Geluidweringsklasse 
Het geluiddrukverschil in slaapkamer 1 bepaald uiteindelijk de geluidweringsklasse. Deze is in dit geval geluidweringsklasse GK=V. Dit 
betekend dat er in de woning geen maatregelen zijn genomen tegen geluidsoverlast. Loopgeluiden zijn altijd te horen en spraak van 
de buren is verstaanbaar. 

7.2 Beoogd kwaliteitsniveau en consequenties 
Voor het bepalen van een beoogd kwaliteitsniveau is een aantal factoren bepalend. Op de eerste plaats is de huidige kwaliteit van de 
woning belangrijk. Bij een slechte kwaliteit dient er veel verbeterd te worden. Ook de beschikbare fysieke ruimte in de woning is 
belangrijk. In paragraaf 5.2 zijn deze afmetingen reeds besproken en is de conclusie getrokken dat het niet toelaatbaar is de 
woningen nog kleiner te maken. Dit beperkt de mogelijkheden met huidige producten in grote mate. 
Een andere belangrijke factor is het achtergrondgeluid. De norm NEN-1070 stelt duidelijk dat de verschillende geluidsbronnen niet 
afzonderlijk mogen worden gezien. Een woning met een laag contactgeluidniveau, maar met een laag geluiddrukverschil, kan en mag 
niet gezien worden als een "geluidstechnisch goede woning". Voor de achtergrondruis geldt min of meer hetzelfde, echter 
omgekeerd. Een laag achtergrondgeluid zorgt ervoor dat het geproduceerde geluid binnen de woning en het woningcomplex meer 
opvalt. Een woning in een rustige buurt dient dus beter akoestisch (binnen de woning en woningblok) geïsoleerd te zijn dan een 
woning in een drukke wijk. De beoogde kwaliteit volgens de NEN-1070;1999 is dan GK=II. Echter, door de huidige kwaliteit en de 
beperkte ruimte voor verbetering zal dit hoogstwaarschijnlijk niet haalbaar zijn. 
Op basis van bovenstaande factoren is gekozen voor geluidweringsklasse GK=III. Dit betekent dat zowel het geluiddrukverschil als het 
contactgeluidniveau naar de buren verbeterd dient te worden. De interne geluidwering ligt al op geluidweringsklasse GK=III, hier 
hoeft theoretisch gezien niets verbeterd te worden. 
Het geluiddrukniveau moet in elke verblijfsruimte met ten minste 9,8 dB verhoogd dient te worden. Het contactgeluidniveau dient 
met ten minste 7,2 dB verlaagd te worden in elke verblijfsruimte. In Tabel 9 is per verblijfsruimte de benodigde kwantitatieve 
verbetering aangegeven om het beoogde kwaliteitsniveau te behalen. 

Orde verbetering 
minimaal 

Dnr;A naar gewenst [dB] 

9,8 

Tabe/9: De kwantitatieve verbeteringen om op geluidweringsk/asse GK=/11 te komen •.4l 

42 NNI, NEN 1070;1999 (Delft: Nederlands Normalisatie Instituut, 1999). 
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7.3 Conclusies en verdere afbakening 
Om meer verdieping aan te brengen in het afstudeeronderzoek, is het noodzakelijk om een keuze te maken uit één van de 
geluidstechnische aspecten uit de voorgaande analyse en voor de verbetering van dit aspect een product te ontwikkelen. Uit Tabel 8 
en Bijlage F blijkt dat het installatiegebied en de geluidwering van de gevel ingedeeld worden onder kwaliteitcijfer 1, theoretisch 
gezien hoeven deze niet verbeterd te worden (in de praktijk zijn er echter wel problemen met het installatiegeluid, dit maakt echter 
geen deel uit van dit onderzoek). 
Voor het vervolgonderzoek wordt een keuze gemaakt tussen het geluiddrukverschil en het contactgeluiddrukniveau. Het 
geluiddrukverschil is in de referentiewoning de maatgevende factor. Toch is de keuze voor contactgeluid het meest kansrijk vanuit de 
productontwikkeling. De bestaande dekvloer van 4 centimeter kan eventueel verwijderd of bewerkt worden, zodat er meer ruimte 
voor verbetering vrijkomt. Ook is door de aard van de aanstoting van de vloer mechanische demping mogelijk. Het dempen van -
bijvoorbeeld een geschoeide voet- voordat deze trillingen in de constructieve vloer terechtkomen is kansrijk. Om deze reden wordt 
er in dit afstudeeronderzoek verder gegaan met de verbetering van het contactgeluidniveau van kwaliteitscijfer 4,8 naar 
kwaliteitscijfer 3,4. Dit betekend dat het resulterend gewogen contactgeluiddrukniveau in de naastliggende ruimte van de 
buurwoning ten minste 7,2 dB lager moet liggen. 
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8 Bestaande producten 
In paragraaf 7.3 is de keuze gemaakt voor de uitwerking van een product ter verbetering van het contactgeluiddrukniveau. In het 
vervolg richt het onderzoek zich dan ook uitsluitend op deze productontwikkeling. In Bijlage G zijn producten voor het verbeteren 
van het geluiddrukverschil te vinden. 

8.1 Zwevende delwloeren 
De verbetering van de prestatie op het gebied van contactgeluid gebeurt in alle gevallen door het toevoegen van een laag op de 
bestaande vloer. In de praktijk wordt dit de zwevende dekvloer genoemd. Zwevende dekvloeren kunnen zowel nat (estrichvloer) als 
droog toegepast worden. In het algemeen geldt dat een natte dekvloer beter presteert als een droge dekvloer, dit is te danken aan 
de hogere massa van de natte dekvloer en de doorgaans hogere dikte van de dekvloer. 

1 
2 
3 
4 
5 

6 
l 

Figuur 44: schematische opbouw van een zwevende dekvloer. 

In Figuur 44 is de schematische opbouw van een zwevende dekvloer weergegeven. 
1. Bestaande wand 
2. Plint 
3. Vloerbedekking 
4. Natte of droge vloerafwerking 
5. Veerkrachtige laag 
6. Opstaande elastische rand 

Het plaatmateriaal wordt ontkoppeld van de wand aangebracht om trillingoverdracht uit de vloerafwerking te voorkomen. De 
veerkrachtige laag wordt veelal opgebouwd uit geperste minerale wol en wordt beschermd door middel van een kunststof folie 
tegen vocht. In de praktijk worden er vaak fouten gemaakt tijdens de uitvoering van de zwevende dekvloer: 

Minerale platen worden kapot gereden; 
leidingen blijven in contact met de dekvloer; 
Er blijven voorwerpen achter onder de vloer. 

Deze uitvoeringsfouten leiden tot slechter functioneren van de vloer en de contactgeluidisolatie-verbetering wordt daardoor ter 
plekke van de fout (drastisch) verminderd43

• 

8.1.1 Prestatie 

Contactgeluidverbetering van de zwevende dekvloeren verschillen per fabrikant, aannemer en systeem. Droge dekvloeren kunnen 
gebruikt worden in flexibele(re) vloerplannen vanwege de betere bereikbaarheid van de weggewerkte leidingen. In Bijlage G zijn de 
prestaties van een aantal vloersystemen weergegeven. De metingen zijn verricht door dienst wonen Amsterdam in een BMB 
(Baksteen Montage Bouw) meergezinswoning. Het betreft de directe overdracht44

• De dragende wanden zijn opgebouwd uit 
middelzware betonelementen en prefab betonnen platen van getrild grindbeton als vloer. 
Droge systemen geven een verbetering tot ongeveer 10 dB, terwijl natte systemen een verbetering tussen de 10 en 15 dB geven. 

43 H.J. Martin, Geluidsisolatie (Eindhoven: DictaatTU/e, 2008). 
44 Gemeente Amsterdam, Geluid in naoorlogse bouwsystemen, ed. by DRO/Dienst wonen (Amsterdam: Stedelijke Woningdienst 
Amsterdam, 2002). 
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Figuur 45: De verende laag van een (natte) zwevende dekvloer, met tegen de wand opgezette elastische stroken om contact met de wanden door de 

nog te gieten anhydrietvloer te voorkomen 
45

• 

8.1.2 Kosten 
De kosten variëren per systeem. Algemeen genomen kost een vierkante meter zwevende dekvloer rond de 50 euro per vierkante 
meter, inclusief manuren en BTW. Als voorbeeld wordt hier een oplossing van Fermace !I gegeven. 
Een kwalit eitsverbetering van een woning van 80m2 zou dan ongeveer 4000 euro kosten en een dikte van 45 millimeter bovenop de 
bestaande afwerkvloer brengen. Als "crisismaatregel" heeft de overheid de BTW over manuren verlaagd naar 6%46

. In dit onderzoek 
wordt echter het reguliere BTW percentage van 19% aangehouden. 

Element: €/mz 

Gipsvezelvloerelement, dikte 45mm (20mm minerale wol) { 28,50 
Manuren bij uurloon= €45,00 { 13,50 + 

Subtotaal { 41,80 

BTW materiaal19 % €5,41 
BTW manuren 19% { 2,57 + 

Totaal €48,78 

Tabel10: Kostenstaat Fermace/I vloerlement
47 

8.2 Ondervloeren en vloerbedekkingen 
Het bedekken van de kale vloer met een elastische laag, bijvoorbeeld kokosloper of kurklinoleum, geeft een verbetering van de 
contactgeluidisolatie. Deze elastische laag gedraagt zich op het moment van indrukken als een veer, en vervormt mee met de 
optredende puls. Deze vervorming zorgt voor een demping van de invallende puls en voor een verhoging van de contacttijd, 
waardoor de scherpte van de puls afgevlakt wordt. Door deze effecten nemen de amplitudes van hogere f requenties af, hierdoor 
gaat de tik dof klinken. 

45 
lsover bv., 'Sonefloor', in lsover bv. website <http://www.isover.nl/producten/producten-alfabet/sonefloor_304/> [accessed 6 

August 2011] 
46 Volkskrant, 'Archief-VK; Kabinet verlaagd tarief op verbouw woning', in Archief-VK 
<http:/ /www .volkskra nt. n 1/vk/ nl/2844/ Archief/archief /a rticle/ detai 1/1019091/20 10/09/01/Ka bi net -verlaagt-btw-op-verbouw
woning.dhtml> [accessed 8 June 2011] 
47 

Archidat, 'Bouwkosten-online', in Woningbouw <http://www.bouwkosten-online.nl/bouwkosten-online/woningbouw> [accessed 
17 February 2011] 
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Figuur46: Kurklinoleum48 

8.2.1 Kosten 

In paragraaf 8.1.2 is ingegaan op de calculatiemethode van de kosten. De kostprijs voor een vierkante meter kurklinoleum is te zien 
in Tabel11. 

Element: €/ml 

Kurklinoleum, 6 millimeter € 28,00 
Manuren bij uurloon= €45,00 € 13,50 + 

Subtotaal € 41,50 

BTW materiaal19 % € 5,32 
BTW manuren 19% €2,57 + 

Totaal € 49,30 

Tobel ll: Kostenstoot kurklinoleum vloerafwerking49 

De investeringskosten voor een dergelijke vloerafwerking liggen op eenzelfde niveau als de investering voor een zwevende dekvloer. 
Een kurklinoleum afwerking kan echter wel meteen belopen worden, verdere afwerking is dus niet nodig. 

8.2.2 Prestatie 

De prestatie van deze ondervloeren wordt bepaald door de dynamische elasticiteitsmodulus en de dikte van het toegepaste 
materiaal. De dynamische eigenschappen van materialen worden behandeld in paragraaf 11.3.2. De verbetering van de 
contactgeluidisolatie treedt pas op in het spectrum boven de massa-veer resonantiefrequentie (voor dit materiaal ongeveer 635 Hz), 
de frequentie waarop de massa-veer constructie harder mee gaat trillen bij de aanstoting door een impuls (of stoot) dan men zou 
verwachten. Hier wordt verder op ingegaan in paragraaf 16.1.1. 
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Unoleum-achtlge vloerbedekkingen 
1. •• • •• ·- 2,5 mm.llnoleum zonder onderlaag; 
2 . ............. idem op 570 glml vlltpapier; 
3. - - - 3,5 mm. kurklinoleum; 
4. --7 mm. kurklinoleum 

Figuur 47: Invloed van verschillende soorten linoleum op de contactgeluidisolatie50 

In Figuur 47 is de contactgeluidisolatie-verbetering van een massieve betonvloer met verschillende typen ondervloeren te zien. 
Vooral de verbeteringsmaten bij 250 en 500 Hertz zijn hierbij bepalend. 

48 Heutink, 'heutink.nl', in heutink.nl <http:/ /content.heutink.nl/catalog500/047018.jpg> (accessed 16 June 2011) 
49 Archidat, 'Bouwkosten-online', in Woningbouw <http:/ /www.bouwkosten-online.nl/bouwkosten-online/woningbouw> (accessed 
17 February 2011) 
50 HJ. Martin, Geluidsisolatie (Eindhoven: Dictaat TU/e, 2008). 
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8.3 Conclusie 
De contactgeluidisolatie-verbetering door het toevoegen van een zwevende dekvloer is voldoende om te voldoen aan de in 
paragraaf 7.3 opgestelde kwaliteitsverbetering. De systemen zijn echter niet slank genoeg en vallen binnen een probleemzone (zie 
Figuur 48 en Figuur 49}. Deze probleemzone wordt bepaald door de dorpelhoogte, kozijnhoogte en optrede van de woning. Deze 
dorpel is algemeen genomen 20 millimeter hoog, en kozijnmaten zijn in de referentiewoning 190 millimeter. Een ander probleem is 
de al lage verdiepingshoogte van de referentiewoning. Het verder verlagen van deze verdiepingshoogte is niet wenselijk. Ook de 
kosten van dergelijke systemen zijn te hoog voor toepassing in de referentiewoning, zie Ta bellO. 
De contactgeluidisolatie-verbetering door de toevoeging van een vloerbedekking op de vloer is vooral in het lage frequentiegebied te 
gering (zie Figuur 47}. 
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Figuur 48: Schematisering problemen met dorpel- en kozijnhoogte 
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Figuur 49: Schematisering problemen met optrede van de trap in de 

woning 

De investeringen zijn vrijwel gelijk. In tegenstelling tot een kruklinoleum afwerklaag dient een zwevende dekvloer nog wel afgewerkt 
te worden. Toch resulteert een dergelijke verbetering in een huurverhoging van ongeveer 20 euro per maand, op basis van een 
exploitatieperiode van 20 jaar. 

- P. vanRede 



9 Regelgeving 

9.1 Huidig financieel beleid overheid 
De financiële rendabiliteit van een project zal altijd op de eerste plaats komen bij een projectontwikkelaar. Deze projectontwikkelaar 
is in dit geval een woningcorporatie, die door zijn investering de maximaal redelijke huur wil kunnen verhogen volgens het 
Woningwaarderingsstelsel. Dit Woningwaarderingsstelsel is opgesteld door het voormalige Ministerie van Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, kortweg VROM. Het Woningwaarderingsstelsel heeft verschillende puntensystemen voor 
zelfstandige, onzelfstandige en kamerwoningen. Dit Woningwaarderingsstelsel kent punten toe aan een woning, afhankelijk van de 
ruimtelijke- en technische staat, leefomgeving en eventuele hinderlijke situaties. Deze punten worden in een later stadium gebruikt 
om de maximale redelijke huur van een w9n!ng te bepalen. 
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Figuur 50: Ruimtestaat van de referentiewoning in de Kroeven, overgenomen uit het Woningwaarderingsstelsel. 
51 

Energetische maatregelen, zoals isolatie en centrale verwarming, kunnen worden doorberekend in de maximaal redelijke huurprijs. 
De aanwezige hoeveelheid isolatie, die uiteindelijk de energetische kwaliteit van de woning bepaalt, wordt echter nog niet 
meegenomen in deze berekening. 
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Figuur 51: Energetische staat van de referentiewoning in de Kroeven, overgenomen uit het Woningwaarderingsste/se 

Per 1 juli 2011 is het Woningwaarderingsstelsel zodanig aangepast dat de energielabels meegewogen kunnen worden in vaststellen 
van de woonwaardering van de woning. Met deze aanpassing komen punten voor verwarmingssysteem en de in Figuur 51 
isolatiewaarden te vervallen. 
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Figuur 52: Labeling aan de hand van EPC·waarden. 
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De referentiewoning heeft, na renovatie naar passiefhuisniveau, uiteindelijk 158 punten gekregen. Dit komt neer op een maximale 
redelijke huur van €742,7752

• In Roosendaal geeft de woningcorporatie de garantie dat de huurverhoging die de renovatie met zich 
meebrengt, terugverdiend kan worden op de energielastenvermindering. De geluidisolatie naar de buurwoning en intern wordt niet 
meegenomen in dit Woningwaarderingsstelsel. 

51 
Huurcommissie, 'www.huurcommissie.nl', in Huurcommissie <http://www.huurcommissie.ni/Zelfstandige_Huurprijscheck> 

[accessed 11 April 2011) 
52 VROM, Huurprijsbeleid voor de periode 1 juli 2011 tot en (Den Haag: VROM, 2010). 
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9.2 Voorstel implementatie geluidisolatie in Woningwaarderingsstelsel 
Het Woningwaarderingsstelsel neemt de geluidisolatie naar de buren en de interne geluidisolatie niet mee in de waardering van de 
woning. Enkel de geluidwering van de gevel wordt tot een bepaalde hoogte meegenomen, hiervoor kunnen punten in aftrek 
genomen worden onder het subonderdeel "hinderlijke situaties". Geluidisolatie naar de buurwoning en interne geluidisolatie zouden 
vrij simpel geïmplementeerd kunnen worden door hetzelfde model te gebruiken dat ook gebruikt wordt bij de woninglabels. De 
akoestische kwaliteit kan worden uitgedrukt in geluidweringklassen, deze klassen kunnen dienen als labels. Er kan 
puntenvermindering worden toegepast bij slechte klassen, en extra punten worden toegekend worden bij de betere klassen . .. 
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Figuur 53: Voorstel Labelsysteem aan de hand van de NEN-1070;1999. 

Door bij geluidweringsklasse GK=IV en GK=V een tweetal punten in aftrek te nemen, en in geluidweringsklasse GK=II en GK=I een 
tweetal punten toe te kennen, kan gestimuleerd worden tot verbetering de geluidstechnische kwaliteit. 

I ~=ekenning I ~2 I ~2 I ~I I ~~ I ~ 
Tabel12: Vaastel puntentoekenning per geluidweringsklasse 

Voor de referentiewoning betekent dit het volgende: 
Bij een verbetering naar GK=III kunnen 2 punten gewonnen worden. Dit komt ongeveer overeen met een mogelijke investering van 
€25,- per vierkante meter en een terugverdientijd van 20 jaar (zie berekening). 

1750 

€25 • 70m2 = €1750 ====* i~ = €7,30 

Deze huurverhoging van €7,30 staat ongeveer gelijk aan 1,5 punten. 

9.3 Wat is een kale vloer? 
Als het te ontwikkelen product een toevoeging eist op de bestaande vloer, dan dient dit onderdeel deel uit te maken van de kale 
vloer. Rondom de term "kale vloer'' bestaan wat dualiteiten. Het is noodzakelijk een definitie vast te stellen voor dit begrip omdat er 
eisen gesteld worden vanuit het Bouwbesluit aan deze kale vloer. Dit probleem speelt ook in het huurbeleid van Nederland, dit stelt 
dat een sociale huurwoning enkel verhuurd mag worden zonder inboedel. 
Het Burgerlijk Wetboek geeft hier een duidelijke definitie van. Dit stelt namelijk dat wanneer een onderdeel "aardvast en nagelvast" 
bevestigd is, het deel uitmaakt van de woning zelf en dus niet tot de inboedel van de woning behoord53

• 

De term "aardvast en nagelvast" is in het Burgerlijk Wetboek helder gedefinieerd. Het gaat hier om een onderdeel dat zodanig 
verbonden is met de woning dat het niet zonder beschadigingen te verwijderen is. 
Een andere belangrijke wetmatigheid is het Portacabin-arrest. Hierin wordt een andere, maar nauw met het Burgerlijk Wetboek 
samenhangende, omschrijving gegeven. Het Portacabin-arrest stelt dat een onderdeel deel uitmaakt van de woning wanneer dit 
geplaatst is met de bedoeling duurzaam met de grond (en dus met de woning} bevestigd zijn54

• Voor een organisatie als een 
woningcorporatie betekend dit in principe dat de toevoeging door hun geplaatst moet zijn. Dan pas is het een toevoeging geplaatst 
met de bedoeling duurzaam verblijven. Een verlijmde parketvloer bijvoorbeeld, zal altijd onder de inboedel vallen. 
Als een toevoeging aan de vloer duurzaam bevestigd wordt dan valt deze onder de term kale vloer. 

53 
Wetboek-online, 'Burgerlijk Wetboek 3', in Artikel4 <http://www.wetboek-online.nl/wet/BW3/4.html> [accessed 21 June 2011] 

54 
unimaas, 'Portacabin', in student.unimaas <http://www.student.unimaas.nl/jch.pronk/arrest_portacabin.htm> [accessed 21 June 

2011] 
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10 Programma van Eisen 
Er is een Programma van Eisen opgesteld voor het te ontwikkelen vloerproduct. Dit programma is gebaseerd op de resultaten van de 
voorgaande analyse en de uitgangspunten van het Slimbouwen® principe. Overige eisen zijn overgenomen uit het Bouwbesluit55

• 

10.1 Prestatie 
In paragraaf 7.1.1 wordt de geluidstechnische kwaliteit van de referentiewoning behandeld, deze kwaliteit is op dit moment 
vastgesteld op geluidweringsklasse V. De beoogde kwaliteit is vastgesteld op geluidweringsklasse 111, een onderbouwing van deze 
keuze is terug te vinden in paragraaf 7.2. De nadruk in dit project is gelegd op contactgeluid, dit betekent dat er een verbetering op 
de Lnr;A van ongeveer 7,2 dB gerealiseerd dient te worden. 

10.2 Afmetingen 
In paragraaf 5.2 zijn de afmetingen va de referentiewoning besproken. Gebleken is dat de beschikbare ruimte voor verbetering van 
het contactgeluiddrukniveau vrijwel nihil is. De ruimte beschikbaar voor verbetering van de contactgeluidisolatie wordt bepaald door 
de drempelhoogte en optrede van de eerste traptrede van de woning. De drempelhoogte ligt in veel gevallen op twee centimeter. 
Ook zal er rekening gehouden moeten worden met een eventuele vloerbedekking of een ander soort van vloerafwerking. Voor deze 
maat wordt een halve centimeter aangehouden. Dit betekent dat er anderhalve centimeter beschikbaar is bovenop de bestaande 
smeervloer. 

10.3 Brandveiligheid 
De oplossing dient te blijven voldoen aan de eisen zoals deze gesteld zijn in het Bouwbesluit 

10.4 Constructieve veiJigheid 
De veiligheid van de constructie dient ten alle tijde gewaarborgd te blijven, zowel tijdens de uitvoering als tijdens de bewoonbare 
fase van de aanpassing. 

10.5 Ponssterkte 
De ponssterkte van de eventueel te plaatsen toplaag van de vloer dient zodanig hoog te zijn dat deze niet beschadigt bij extreme 
belasting. De ponssterkte stelt in dit geval de weerstand van het materiaal tegen normaalkrachten voor. 

10.6 Materialen 
De te gebruiken materialen dienen zodanig geïmplementeerd te worden dat deze geen bedreiging vormen voor de constructieve 
veiligheid van de woning. Tevens mag het materiaal geen allergische reacties veroorzaken. 

10.7 Kosten 
De maximale investeringskosten zijn bepaald aan de hand van de maximale redelijke huurverhoging. De maandelij kse huurprijs van 
een woning mag niet meer dan het aan 2 punten gekoppelde bedrag (€ 10) per maand hoger worden. Dit staat gelijk aan een 
investering van ongeveer € 25 per vierkante meter, inclusief arbeid en BTW. 

10.8 Bevestiging met de vloer 
Bij een eventuele toevoeging op de vloer dient deze duurzaam met de vloer verbonden te worden, en niet te verwijderen zijn zonder 
beschadigingen (zie paragraaf 9.3). Dit zodat de toevoeging niet onder de inboedel valt. 

55 VROM, Regeling Bouwbesluit 2003 (Den Haag: VROM, 2003). 
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11 Theoretische mogelijkheden 
Aan de hand van het theoretisch kader zijn er een viertal mogelijkheden opgesteld voor de beperking van contactgeluid door de 
vloer. 

1. 
2. 

Constructieve massa van de vloer verhogen; 
Trillingoverdrachtverzwakking van de knoop tussen wand en vloer verhogen; 

3. Demping van de topvloer verhogen; 
o Het opleggen van een rubberplaat; 
o Het impregneren van de vloer; 

4. Poisson-constante van de constructie verhogen (materiaaleigenschap die aangeeft hoe het volume van een materiaal 
veranderd bij belasting op normaal- en afschuifkrachten). 

Om een indruk te krijgen van het veld waar een oplossing in gezocht moet worden is er een kort onderzoek gedaan naar het gedrag 
van door geluid veroorzaakte trillingen in een constructie. Hier worden de constateringen uiteengezet. Het complete onderzoek is te 
vinden in Bijlage H-1. 
In dit hoofdstuk worden de mogelijke verbeteringskaders per mogelijkheid uitgewerkt. Voor het onderzoek is een fictieve 
woonruimte genomen, met een oppervlakte van 10 m2

, een lengte en breedte van 3,16 meter en een betonnen vloer van 200 
millimeter. Voor berekeningen wordt verwezen naar Bijlage H-2. 

11.1 Constructieve massa van de vloer verhogen 
Het verhogen van de massa van een constructie heeft veel voordelen voor geluidoverdracht in een gebouw. Bij aanstoting door 
luchtgeluid wordt de impedantie van het constructiedeel, een overgangsweerstand die aangeeft hoe hard een object mee gaat 
trillen, verhoogd. Deze weerstand zorgt ervoor dat de constructie minder snel in trilling gebracht wordt, de constructie gaat dus 
minder snel meetrillen met de geluidgolf of puls. Deze lage impedantie uit zich verder in een lager snelheidsniveau, en dus een 
hogere luchtgeluidsisolatie. Bij contactgeluid werkt dit in principe precies hetzelfde, alleen wordt dan gewerkt met de inverse van de 
impedantie, de admittantie. Een hogere massa zorgt er bijvoorbeeld samen met de interne demping voor dat de hoeveelheid energie 
die verloren gaat in de constructie door het omzetten in warmte (dissipatie) toeneemt. 

11.1.1 Theoretisch verbeterkader 
Theoretisch gezien zal het verdubbelen van de massa resulteren in een verbetering van ongeveer 5 dB. Vanwege de complexiteit is 
als uitgangspunt gekozen voor een oneindige uitgestrekte homogene plaat, die bij verdubbeling van de massa dezelfde hoogte 
behoudt. 
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Figuur 54: Grafische weergave van de berekende geluidvermogenniveaus per actaafbond resulterend bij een 200 mm dikke betonvloer, variërend in 

massa. 

In alle octaafbanden is een verbetering van ongeveer 4,5 dB te zien. Hier moet rekening gehouden worden met het feit dat de 
afstraalfactor gebruikt in het bepalen van de demping aan de plaatranden de grensfrequentie van de aangrenzende 
kalkzandsteenwand gebruikt. Deze grensfrequentie wordt bepaald door de massa van de kalkzandsteenwand. 

11.2 Trillingoverdrachtsverzwakking verhogen 
De trillingoverdrachtsverzwakking K;i is een geluidstechnische eigenschap (van de constructie) die beschrijft in hoeveel energie een 
trilling verliest wanneer deze door een bouwknoop heen gaat. De trillingoverdrachtsverzwakking zijn theoretisch omschreven voor 
een aantal verschillende knopen. De belangrijkste waar hier mee gewerkt wordt zijn de "starre kruisverbinding" en het "knooppunt 
met flexibele lagen". Een starre kruisverbinding laat zich omschrijven als een verbinding, waarin alle bouwelementen direct op elkaar 
aangesloten zijn. Een knooppunt met flexibele lagen is een knooppunt waar flexibele lagen tussen de elementen zijn aangebracht. 
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Voor de trillingoverdrachtsverzwakking bestaan nog weinig directe meetgegevens. De beschikbare gegevens zijn vooralsnog afgeleid 
van de bekende factoren zoals de verbindingsdemping Dv. Tevens is deze oplossingsrichting enkel gericht op de overdracht naar de 
buren, de directe overdracht wordt hiermee niet verbeterd. 

11.2.1 Theoretisch verbeterkader 

Wanneer de trillingoverdrachtsverzwakking verandert wordt in een knooppunt met flexibele lagen het volgende geconstateerd 
' 

Frequentie (Hz) 

12S 2SO soo 1000 2000 

K13;bes (dB) 4,11 10,13 16,1S 22,17 28,19 

K12;be1 (dB) S,70 11,72 17,74 23,76 29,78 

Tabel13: Uitkomsten voor K12 en K13 voor een betonnen vloer van 200 mm, kalkzandsteen wand van 210 mm met een flexibele verbinding 
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Figuur 55: Flexibele versus een starre verbinding voor pad 1-2 op de begane grond. 
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Figuur 56: Flexibele versus een starre verbinding voor pad 1-3 op de begane grond. 

Tabel 13, Figuur SS en Figuur S6 laten zien dat de flexibele verbinding in de laagste frequentieband een verslechtering van de 
contactgeluidisolatie met zich meebrengt, maar dat de flexibele verbinding rond de 200 hertz een verbetering gaat opleveren in 
vergelijking met de starre variant. 

11.3 Demping van de topvloer verhogen 
De demping van de constructie wordt gebruikt bij het calculeren van de uitklinktijd. De uitklinktijd is de tijd dat een constructie 
natrilt na aanstoting en wordt bepaald door de middenfrequentie van terts- of octaafband en drie verschillende 
dempingmechanismen; 

Inwendige demping; een materiaaleigenschap die aangeeft hoeveel energie er in warmte omgezet wordt (dissipatie); 
Energieverlies door geluidafstraling; 
Energieverlies aan de randen van de plaat. 
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De inwendige demping is een materiaaleigenschap; het energieverlies door afstraling en energieverlies aan de randen worden door 
de massa, afstralingweerstand en de grensfrequentie van de constructie bepaald. De bouwindustrie maakt vooral gebruik van 
conventionele materialen met een vrij lage inwendige demping. Buiten de bouwindustrie (denk bijvoorbeeld aan vliegtuigbouw, 
vrachtwagen bouw, scheepsbouw) worden materialen met een relatief hoge demping gebruikt. 
Materialen met hoge dempingen hebben meestal dynamische eigenschappen, in paragraaf 11.3.2 is het theoretische kader rond 
deze eigenschappen opgezet. In paragraaf 15.3 zijn de resultaten van een dynamische meting betreffende de elasticiteitsmodulus te 
vinden. De inwendige demping, met symbool I'];, dient niet verward te worden met de mechanische demping tan(ö). Voor uitleg over 
de mechanische demping, zie paragraaf 11.3.2. 

11.3.1 Theoretisch verbeterkader 
Door het veranderen van de inwendige demping van de constructie van beton naar bijvoorbeeld rubber of asfalt, kan het gedrag van 
een dergelijke aanpassing geconstateerd worden. Hierbij is uitgegaan van indicatieve getallen, omdat in de praktijk een vloer nooit 
volledig in rubber of asfalt uitgevoerd kan worden. Dit heeft uiteraard constructieve en gebruikstechnische redenen. Tabel14 geeft 
een overzicht van de interne dempingen van veelgebruikte materialen. 

Materiaalsoort Interne demping[-] 

Beton 0.006 
Kalkzandsteen 0.015 
PVC 0.1 
Asfalt 0.2 
Rubber 0.8 

Tabe/14: Interne dempingen van conventionele bouwmaterialen. 
56 

In Figuur 54 is te zien dat door het verhogen van de inwendige demping de hogere frequenties uitgedempt worden, en dat het 
globale directe contactgeluidniveau iets naar beneden bijgesteld word. In de octaafband 125 hertz wordt er ongeveer 2 dB 
gewonnen, terwijl er in de hogere frequentiebanden bijna 20 dB gewonnen wordt. Deze benaderingen dienen enkel om een gevoel 
te geven bij de effecten die optreden wanneer de inwendige demping van een vloerveld verhoogd wordt. Omdat de hierboven 
gebruikte voorbeelden een dynamisch gedrag vertonen, zal er in de komende paragraaf een korte uitleg gegeven wat betreft dit 
gedrag. 
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Figuur 57: Grafische weergave van de directe contactgeluiddrukniveaus per octaafband resulterend bij een 200 mm dikke betonvloer, variërend in 

inwendige demping. 

11.3.2 Theoretisch kader voor dynamische materiaaleigenschappen 
Inzicht krijgen in de mechanische eigenschappen van rubber is belangrijk voor het bepalen van het gedrag onder invloed van 
trillingen. De elasticiteitsmodulus van rubber is dynamisch. In paragraaf 15.3 is een meting omschreven waar deze dynamische 
elasticiteitsmodulus bepaald is. In deze paragraaf wordt het theoretisch kader gegeven wat betreft deze dynamische 
elasticiteitsmodulus. Het bepalen van de elasticiteitsmodulus gebeurt door het uitzetten van een spanning-rekdiagram. 

56 E. Gerretsen, Geluidoverdracht in gebouwen (Eindhoven: Dictaat TU/e, 2009). 

Productontwikkeling en comfortverbetering van naoorlogse rijwoningbouw 



lineair faaipunt 

0 oppervlakte onder de lijn 

niet-lineair is de energie benodigd om 

~------------------------------------~· h«objectw~n .. "I 
Elasticiteitsmodulus (E) 

E=o/E 

Figuur 58: Voorbeeld van een spanning-rekdiagram
57 

De invloed van de frequentie op de E-modulus komt voort uit het feit dat een polymeer vervormt bij een belasting. Wanneer deze 
belasting weggenomen wordt hersteld het materiaal zichzelf in zijn oorspronkelijke vorm. Dit verschijnsel wordt kruipherstel 
genoemd. Dit herstel kost enige tijd, en wanneer de impulstijd (t=1/f) deze tijd gaat overschrijden, herstelt het materiaal zich niet 
helemaal voordat het weer aangestoten wordt. Op dat moment verliest het materiaal een deel van zijn elasticiteit en neemt de E
modulus toe. 
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Figuur 59: Moduli van een aantal veel voorkomende materialen, elastische materialen zijn meer afhankelijk van de frequentie dan rigide materialen
58

• 

In Figuur 59 valt goed te zien dat de moduli van elastomeren als onbehandeld rubber en siliconenolie (PDMS/Polydimethylsiloxaan) 
veel meer afhankelijk zijn van de frequentie van de oscillerende kracht. Naar mate het materiaal in elasticiteit afneemt wordt de E
modulus vlakker. De invloed van de temperat uur op een spanning-rekdiagram kan bij polymeren vrij groot zijn. Op het moment dat 
een polymeer verwarmd wordt, neemt de brosheid af en de elasticiteit toe, zie Figuur 60. Dit betekend dat een materiaal met 
dynamische eigenschappen bij hogere temperaturen elastischer is dan bij lagere temperaturen. 

57 K.P Menard, Dynamic Mechanica/ Analysis; A Practica/Introduetion (New Vork: CRC Press, 1999). 
58 K.P Menard, Dynamic Mechanica/ Analysis; A Practica/Introduetion (New Vork: CRC Press, 1999). 
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Figuur 60: Hoe hoger de temperatuur, hoe eenvoudiger het materiaal te vervormen is, de modulus neemt af sg 

11.3.3 Theoretische achtergrond elasticiteitsmodulus 
Een elasticiteitsmodulus bestaat altijd uit twee delen, de opslagmodulus E' en de verliesmodulus E". Samen bepalen deze twee 
moduli de Complexe modulus E* volgens de volgende relatie 60

• 

E* = E' +iE" 
Hierin is i een complex getal en vormt deze samen met E"een imaginair getal en is faseafhankelijk. Het complexe getal i stelt de 
wortel van -1 voor. Er kan dan gesteld worden: 

E* = .J E'2 + E"2 
Bovenstaande formule vertaalt zich in de wortelformule en kan de relatie tussen de moduli als volgt visueel worden gemaakt, zie 
Figuur 61. 

E' 

Figuur 61: De relatie tussen de moduli en de delta, waarvan de tangens genomen wordt om aan de demping te komen. 

Om de verschillende moduli duidelijk te maken wordt er in de literatuur een eenvoudig voorbeeld genomen. Hier is dat 
overgenomen. Een vallende bal die een bepaalde elasticiteit heeft, zal omhoog stuiteren op het moment dat deze de grond raakt. Hij 
zal echter nooit zo hoog komen als zijn initiële valpositie (mits er geen extra kracht uitgeoefend wordt op de bal, anders dan de 
zwaartekracht) . 

59 
K.P Menard, Dynamic Mechanica/ Analysis; A Practica/Introduetion (New Vork: CRC Press, 1999). 

60 K.P Menard, Dynamic Mechanica/ Analysis; A Practica/Introduetion (New Vork: CRC Press, 1999). 
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E" =energieverlies 

E'=Eiastische reactie 

Figuur 62: Een stuiterende bal zal naait boven zijn aarsprankelijk valpositie uitkamen wanneer hier alleen de zwaartekrachtap werkt. Het verschil 

tussen de initiële valpositie en het tweede haagte punt kan gezien worden als E" (de verliesmadulus). De afstand die hij terug omhoogkomt, is dan E' 

{de opslagmodulus) 

De bal verliest (kinetische) energie wanneer deze op de grond komt door de demping. De afstand tussen de initiële positie en zijn 
tweede hoogtepunt kan gezien worden als de verliesmodulus E". De afstand die de bal wel omhoog komt kan gezien worden als 
opslagmodulus E'. Dit is een zeer eenvoudige voorstelling, maar het brengt de basis goed over. 
Een ander goed voorbeeld is de squashbal. Een squashbal heeft de fysische eigenschap dat wanneer deze warmer wordt, de 
demping minder hoog wordt. Naarmate de bal warmer wordt, wordt de opslagmodulus E' dus relatief hoger in vergelijking tot de 
verliesmodulus E". De mechanische demping neemt, deze is volgens Figuur 61 te benaderen met de volgende formule. 

E" 
tanö =-

E' 
Gevolg is dat naarmate de verliesmodulus dichter tegen de opslagmodulus komt te liggen, de demping minder wordt. Dit verklaart 
het verschijnsel van de squashbal. 
De complexe som van de twee dynamische moduli wordt de complexe modulus E* genoemd. Voor materialen met een (zeer) hoge 
viscositeit (een vaste stof) kan gesteld worden dat deze nagenoeg overeenkomt met de Elasticiteitsmodulus61

• Hierbij is de 
verliesmodulus E" relatief klein in vergelijking met de opslagmodulus E'. Gezien rubber een vaste stof is met een hoge viscositeit, 
wordt er vanuit gegaan dat deze twee moduli overeenkomen. 

11.4 Poisson-constante van de constructie verhogen 
De poisson-constante is een materiaaleigenschap zonder eenheid die aangeeft hoe het materiaal reageert op normaal- en 
afschuifkrachten. De Poisson-constante zal nooit buiten het interval [-1; O,S]Iiggen62

• Een hoge poisson-constante van bijvoorbeeld 
0,5 betekent een hoge mate van vervorming en behoud van volume bij belasting op druk of trek. De meeste conventionele 
bouwmaterialen hebben een Poisson-constante van 0,3. Materialen met een negatieve Poisson-constante vervormen negatief op 
een positieve kracht. Deze materialen zijn vrij nieuw, ze worden voor het eerst omschreven in 1987 en worden auxetische materialen 
genoemd.63 

In de akoestiek wordt de Poisson-constante van het materiaal gebruikt om de snelheid van verschillende golven in materialen te 
berekenen. Deze snelheden wordt gebruikt om de grensfrequentie van een constructiedeel te berekenen. Deze grensfrequentie 
wordt op zijn beurt weer gebruikt om de geluidvermogen verhouding te berekenen. De grensfrequentie is de laagste eigenfrequentie 
waarbij coïncidentie kan optreden (hij wordt dat ook wel de laagste coïncidentiefrequentie genoemd). Dit heeft te maken met 
volgende twee waarnemingen: 

Wanneer er een golf loodrecht trillingen oplegt aan een constructiedeel treden er "vrije trillingen" op; 
Wanneer er een golf onder een hoek trillingen oplegt aan een constructiedeel treden er "gedwongen trillingen" op. 

61 
K.P Menard, Dynamic Mechanica/ Analysis; A Practicallntroduction (New Vork: CRC Press, 1999). 

62 A.P. Boresi, R.J. Schmidt and O.M. Sidebottom, Advanced mechanics of materia Is (Chichester: Wiley, 1993). 
63 

R.S. Lakes, 'Negative Poisson's Ratio', in Negative Poisson's Ratio materials <http://silver.neep.wisc.edu/-lakes/Poisson.html> 
[accessed 8 June 2011] 
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Bij coïncidentie (de fasen van de golven vallen samen) gaat de constructie extra hard meetrillen en worden geluidgolven extra 
versterkt. 

11.4.1 Theoretisch verbeterkader 
Na het calculeren met de poisson-constantes van beton (0,2) en rubber(O,S), wordt er een minieme verbetering geconstateerd. De 
situatie die hier geschetst wordt is niet reëel in de zin dat de poisson-constante van de volledige vloer verhoogd wordt, in de praktijk 
is dit niet mogelijk. Deze berekeningen geven dus enkel het kader aan waarbinnen gedacht kan worden. 
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Tabel15: Grafische weergave van de geluidvermogenniveaus per octaafband van een 200 mm dikke betonvloer, variërend in poisson-constonte. 

De verbetering is marginaal. Met een verbetering van minder dan 1 dB op elke octaafband valt deze uitkomst binnen de 
meetnauwkeurigheid van 0,5 dB. 

11.5 Conclusie 
Aan de hand van dit theoretisch georiënteerde hoofdstuk kan er geconcludeerd worden dat het verhogen van de Poisson-constante 
een marginale prestatieverbetering oplevert. Deze wordt niet verder genomen naar de volgende fase. In deze volgende fase zullen 
de hier geconstateerde mogelijkheden omgezet worden in praktisch uitvoerbare varianten. 
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12 Varianten 
Aan de hand van de drie geconstateerde kansrijke mogelijkheden is een drietal varianten opgesteld. Alle varianten zijn zo ontworpen 
dat toevoeging aan de vloer tot een minimum beperkt wordt. In dit hoofdstuk worden de varianten uitgelegd, en wordt de potentie 
van de varianten verkend. Overige punten uit het Programma van Eisen (hoofdstuk 10) worden behandeld in de paragrafen 12.1.1.3, 
12.2.1.3 en 12.3.2.1. Alle verbeteringen zijn berekend voor de woonkamer. Voor de vloer is er uitgegaan van een heterogene plaat. 

12.1 Massa toevoegen 
12.1.1.1 Principe 

Het verhogen van de massa van een constructieve vloer resulteert in een verbetering van ongeveer 5 dB. De theoretische 
achtergrond en het productgebonden verbeterkader van deze variant zijn reeds besproken in hoofdstuk 10. In deze paragraaf zal 
ingegaan worden op het ontwikkelde concept voor het toevoegen van massa, de theoretische verbeteringen die deze variant met 
zich meebrengt en de eventuele consequenties van dit concept. 
De NeHoBo-vloer op de begane grond heeft 910,6 cm2 open ruimte per strekkende meter. Dit betekent dat er per vierkante meter 
ongeveer 91060 cm3 open ruimte is. Als we deze open ruimten opvullen met bijvoorbeeld beton met een dichtheid van 2300 kg/m3

, 

dan kan de massa met ongeveer 209 kg verhoogd worden. De open ruimten in de vloeren op de verdieping en zolder, en de daarbij 
behorende mogelijke massatoevoegingen zijn te vinden in Bijlage I. 

120mm. 

~--~~----; ~ 
110mm. 25mm. 

Figuur 63: principedoorsnede van een NeHoBo ideaalsteen vloer, 160 millimeter hoog, zoals deze gebruikt is op de begane grond in de woningen in De 

Kroeven. Inclusief druklaag is deze 200 millimeter hoog. 

Het doorboren van de afwerkvloer, druklaag en de keramische NeHoBo-vloer is met de hand te doen. Een probleem is echter dat op 
deze manier elk kanaal van de NeHoBo-vloer toegankelijk gemaakt moet worden. 

Figuur 64: Afbeeldingenreeks waarin een gat in de NeHoBo vloer gebikt wordt. 
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Figuur 65: Detaillering van de variant waarbij de massa van de vloer verhoogd wordt. 

12.1.1.2 Prestatie 

Door het toepassen van bovenstaande ingreep neemt de impedantie van de vloer toe en is hij dus moeilijker in beweging te krijgen. 
Verder verandert de trillingoverdrachtsverzwakking. 

Octaafband (Hz) 

125 250 500 1000 2000 

Lw·lee•"" (dB) 66 71 72 73 74 

Lw·ooRevuld (dB) 54,77 60,44 65,52 69,43 71,90 

Figuur 66: Geluidvermogenniveaus Lw per octaafband voor een NeHoBo-vloer, 200 millimeter dik en waarvan de holtes opgevuld zijn met beton. 

Het verbet erkader in hoofdstuk 10 gaat uit van een verbetering van ongeveer 5 dB per octaafband. Bij deze variant gaat dat niet op. 

Dit is te danken aan het feit dat bij lichte vloersystemen zoals de NeHoBo ideaalsteen vloer, de contactgeluidisolatie vooral bepaald 
wordt door de demping en stijfheid. Deze demping 'ltot bepaalt de uitklinktijd r. van de vloeren; deze is frequentieafhankelijk. Dit 
verklaart ook waarom de winst op het lage frequentiegebied vele malen groter is dan in het hogere spectrum. Worden deze waarden 
gebruikt om de contactgeluidisolatie van de woningen in De Kroeven te berekenen, dan geeft dit de uitkomst zoals weergegeven in 
Tabel 16 en 18. 

Octaafband (Hz) 

125 250 500 1000 2000 

LnT·Ieeg (dB) 60,65 67,15 67,15 68,15 69,15 

LnT·opgevuld (dB) 47,98 52,65 57,73 61,64 62,61 

Tabel16: vergelijking tussen een holle en een met beton opgevulde NeHoBo-vloer. 

64 
P.E.Braat-Eggen and L.C.J. van Luxemburg, Geluidwering in de woningbouw (Leiden: Spruyt, van Mantgem en de Does, 1992). 

Productontwikkeling en comfortverbetering van naoorlogse rijwoningbouw 



70,00 --------... 
65,00 

-----
iil 

60,00 

~ ,_ 
.5 

55,00 
--..... -- lnT opgevuld 

- -•- lnThol 

50,00 .. .. 
45,00 

125 250 500 1000 2000 

Frequentie (Hz) 

Figuur 67: Grafische weergave van het genormeerd contactgeluiddrukniveau L.r voor een opgevulde en een legeNeHoBO-vloer 

LnT·A·opgevuld (dB) 51,16 

LnT-A·hol (dB) 59,20 

Verschil (dB) 8,04 

Tabel17: Winst in het A-gewogen contactgeluidniveau bij het opvullen van de holle ruimten met beton. 

12.1.1.3 Consequenties 

De voorgestelde ingreep heeft grote constructieve consequenties voor de vloer. Door de vloer te verzwaren kan deze bezwijken 
onder zijn eigen gewicht. Om deze drukkracht, die een moment veroorzaakt in de vloer, te ondervangen zal er ook wapening 
aangebracht moeten worden in de vloer. Deze wapening kan geplaatst worden in de vorm van traditionele stalen wapeningsstaven, 
of staalvezels, die in het beton opgenomen kunnen worden. Ook de dragende wanden kunnen bezwijken onder een dergelijke 
massaverhoging. 
Deze massaverhoging kan zorgen voor een probleem in de fundering. Deze fundering is ontworpen voor de last die hij nu draagt, en 
het is vooralsnog niet bekend of deze een overcapaciteit heeft. Een ander probleem dat kan optreden is het verder wegzakken van 
de fundering, die zich gezet heeft op de bestaande situatie. Dit verder wegzakken kan scheurvorming in de dragende wanden en 
gevels met zich meebrengen. Ook zal de vloer tijdens het uithardingproces plaatselijk onderstempeld moeten worden. Nadat de 
wapening is aangebracht en het beton is uitgehard, kunnen de tijdelijke constructies weggehaald worden. Mocht men de zoldervloer 
of verdiepingsvloer willen verzwaren, dan dient er doorgestempeld te worden naar de begane grondvloer of kruipruimte. 
Tijdens de uitvoering zullen alle holtes afzonderlijk toegankelijk gemaakt moeten worden. Dit kan alleen met kennis van de 
constructieve vloer. In de uitvoering moet rekening gehouden worden met het feit dat bewoners niet in de woning kunnen blijven 
tijdens de werkzaamheden. De opdrachtgever is dus aangewezen op momenten waarin de woning leegstaat, zoals mutaties. 

12.2 Hetverhogen van de trillingoverdrachtverzwakking 
12.2.1.1 Principe 

Door de constructieve vloer door te zagen, kan de knoop getransformeerd worden van een "starre kruisverbinding" naar een 
"knooppunt met flexibele lagen". In paragraaf 11.3.2 is dieper ingegaan op de trillingoverdrachtsverzwakking. De 
trillingoverdrachtsverzwakkingen ter plekke van het knooppunt tussen de begane grondvloer en de dragende wand zijn hieronder 
weergegeven. 

dB 
K13 = 13,4 fb d = overdracht vloer - wand 

octaa an 

En 
dB 

K12 = 9,06 fb d = overdracht vloer - vloer 
octaa an 

Deze trillingoverdrachtsverzwakking is frequentieonafhankelijk, dit betekent dat de wand en vloer respectievelijk 9,06 dB en 13,4 dB 
per octaafband minder gaan afstralen. 
Voor deze variant is inspiratie onttrokken uit de "flexibele doorbraak". Hierbij worden vloeren doorgezaagd om dragende wanden te 
verwijderen. Vervolgens worden de wanden vervangen door portalen en worden de vloerdelen weer aangeheeld. Als de vloer wordt 
doorgezaagd op de manier zoals in Figuur 68 getoond, dan veranderd de K;i· Deze laat zich dan niet langer beschrijven als een starre 
kruisverbinding, maar als een knooppunt met flexibele lagen. 

- P. vanRede 
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Figuur 68: Het doorzagen van de vloer volgens het principe van de "flexibele doorbraak" 

Als er in de zaagsnede een flexibel materiaal aangebracht wordt, dan wordt het knooppunt een "knooppunt met flexibele lagen". Bij 
knopen van deze soort is de trillingsoverdrachtfactor niet langer frequentieonafhankelijk. 

65 
Uitgegaan wordt van een elastisch 

materiaal in de zaagsnede met rubberachtige eigenschappen. 
In Bijlage I zijn de formules te vinden die zijn gebruikt bij deze berekeningen. 

Frequentie (Hz) 

KiJ (dB) 125 250 500 1000 2000 

K12;be1 9,65 15,67 21,69 27,71 33,73 

K12;verdlep 11,40 17,42 23,44 29,46 35,48 

K12;zolder 10,46 16,48 22,50 28,52 34,54 

Kn;bec 5,70 11,72 17,74 23,76 29,78 

Ku;verdiep 5,70 11,72 17,74 23,76 29,78 

Ku;zolder 5,70 11,72 17,74 23,76 29,78 

Tobel18: De trillingoverdrachtsverzwakking Kij per octaafband met Ku 

omschreven als een "knooppunt met flexibele lagen". 

M2 

M4=2 

Figuur 69: Nummering vlakken 1-3 

Door de frequentieafhankelijkheid neemt de trillingoverdrachtsverzwakking per verdubbeling van de frequentie met ongeveer 6 dB 
toe . Deze frequentieafhankelijkheid speelt een grote rol, en levert ook de winst die uiteindelijk behaald wordt met deze methode. 

65 
E. Gerretsen, Geluidoverdracht in gebouwen (Eindhoven: Dictaat TU/e, 2009) . 
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Figuur 70: Vergelijking tussen de trillingoverdrachtsverzwakking K.,.., __ flexibel en star 

De winst is in Figuur 70 duidelijk te zien. Waar de trillingoverdrachtsverzwakking van de starre verbinding gelijk blijft per octaafband, 
stijgt deze van de flexibele aansluiting aanzienlijk. Enkel in de lage octaafbanden (200 Hertz en lager) ligt de 
trillingoverdrachtsverzwakking lager. Hier is de elasticiteit van het materiaal niet elastisch genoeg om deze trillingen te dempen. 

12.2.1.2 Prestatie 

Nu alle trillingoverdrachtsverzwakkingen bekend zijn, kan de prestatie van de vloer berekend worden. Als voorbeeld wordt hier de 
prestatie van de woonkamer gegeven. De rekenmethode is terug te vinden in Bijlage I. 

Frequentie (Hz) 

125 250 500 1000 2000 

l"r;1JidB)zonder ingreep 59,1 65,6 65,6 66,6 67,6 

l"r;ij (dB) met ingreep 62,4 62,9 56,8 51,8 46,8 

Tabel19: De berekende prestotie van de vloer met een flexibele aansluiting 

In het lage spectrum is de prestatie slechter dan de prestatie in de originele variant. Rond de 200 Hertz treedt een verbetering in de 
prestatie op. 

12.2.1.3 Consequenties 

Bovengenoemde aanpassingen brengen constructieve problemen met zich mee. Het deel van de vloer dat op het dragende deel rust, 
zal een lijnlast uitoefenen. En omdat het dragende deel ingeklemd is tussen twee dragende wanden, zal er in dit deel een groot 
moment ontstaan. Een eventuele oplossing is het verzwaren van dat deel van de vloer door storten van beton en het aanbrengen 
van wapeningsstaven in de holtes van de NeHoBo-vloer. De flexibele laag zou dan als verloren bekisting kunnen dienen. Mocht dit 
noodzakelijk blijken, dan moet onderzocht worden wat dit betekent voor de massaverhouding van de twee vloerdelen en de 
trillingoverdrachtsverzwakking. 
Een ander probleem is de praktische uitvoering. Het gebruikte zaagblad moet watergekoeld worden en een diameter van minimaal 
20 centimeter hebben. De ruimte die nodig is om deze zaagsnede te kunnen maken is groot. Deze variant biedt alleen een oplossing 
voor delen van het beloopbaar oppervlak van de vloer. 
Tevens zal het losliggende deel onderstempeld en een gelift moeten worden om de flexibele laag te kunnen aanbrengen. Om de 
flexibele laag als verloren bekisting te kunnen gebruiken, zal deze verlijmd moeten worden op het dragende element. 
De ingreep zal veel overlast veroorzaken door onder andere geluid, voelbare trillingen in het casco en opstuivend beton/keramisch 
stof. Doordat er wapening in de bestaande vloeren zit, moet een diamantzaag gebruikt worden en zullen slijpdeeltjes schade 
veroorzaken. Deze ingreep is daarom enkel uitvoerbaar in onbewoonde staat. 

12.3 Inwendige demping verhogen 
Het verhogen van de inwendige demping van de vloer door het toevoegen van een materiaal met een hoge demping, moet de 
prestatie van de vloer in elke octaafband verbeteren. Dit is eerder uitgelegd in paragraaf 11.2. Het verhogen van de inwendige 
demping van de gehele vloer is echter vrijwel onmogelijk, dit komt door de beperkingen die de huidige (en elke andere op de markt 
zijnde) vloer oplegt. Er zijn echter twee mogelijkheden die de inwendige demping van een deel van de vloer kunnen verhogen. 

P. van Rede 



12.3.1 Impregnatie 
Het impregneren van de huidige topvloer kan een mogelijkheid zijn. Deze zandcement smeervloer is vrij poreus geworden . Het 
vocht, dat voor een goede binding zorgt in de smeervloer, is opgenomen door de druklaag op de vloer. Door een vloeibaar materiaal 
aan te brengen in de vrije ruimtes tussen de zand en cementkorrels, is het mogelijk de inwendige demping te verhogen. 
De trilling, die veroorzaakt wordt door een stoot of impuls (bijvoorbeeld een lopend mens), wordt dan doorgegeven van de 
bestaande dekvloer naar het materiaal met een hoge demping. De trilling wordt extra gedempt in de topvloer. 
Een materiaal dat zich goed leent voor een dergelijke impregnatie en wat een hoge interne demping heeft, is vloeibaar rubber. Door 
katalysatoren toe te voegen aan het vloeibare rubber wordt het mogelijk dit rubber uit te laten harden op het moment dat dit 
gewenst is. Een andere mogelijkheid is met een verwarmingselement de vloer te verwarmen en daar een thermoplast, of een 
thermosreversibel rubber op te leggen. 
De bestaande dekvloer is grondig onderzocht. De opnamecapaciteit is bekeken en er zijn extra metingen gedaan voor bijvoorbeeld 
de warmteweerstand van het materiaal. Door de verschillende constructiematerialen een periode lang in water te leggen en hier de 
massa op reguliere intervallen te meten, is de opnamecapaciteit bepaald. In Figuur 73 is goed te zien hoe de opname van vocht 
verloopt over de tijd. Wat opvalt, is dat de dekvloer na ongeveer 20 minuten volledig verzadigd is. Deze tijd wordt bepaald door een 
drietal variabelen; 

Hoogte van het object; 
Porositeit van het object; 
Viscositeit van de gebruikte vloeistof. 

De dekvloer heeft een dikte van ongeveer 4 centimeter en een vrij hoge porositeit. De viscositeit van water is laag (bij 20 graden 
Celsius ongeveer 1 mPa/s). De viscositeit is een fysische materiaaleigenschap, die aangeeft in welke mate een vloeistof vervormt als 
hier een normaal- of schuifspanning op werkt. Er geldt dan: hoe hoger de viscositeit, hoe stroperiger de vloeistof. Zo heeft water een 
lage viscositeit en stroop of honing een relatief hoge viscositeit66

• Na normalisatie naar een oppervlakte van 1m2 kan de vloer 2 
dm3/m2 opnemen. 

Figuur 71: De opname van vocht foor de capillaire kracht Figuur 72: Meting soortelijke warmte 
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Figuur 73: De toename in massa, wanneer een deel van de dekvloer in een waterbad gelegd wordt. 

66 K.P Menard, Dynamic Mechanica/ Analysis; A Practica/Introduetion (New Vork: CRC Pre ss, 1999). 
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12.3.1.1 Uitvoering 

Een topvloer impregneren kan via de boven of onderkant. Probleem is dat er bij dit soort topvloeren vaak nog geëgaliseerd wordt 
met betonwater of egaline. Dit betekent dat de onderkant van de topvloer veel poreuzer is dan de bovenkant. Uiteraard geeft het 
impregneren via de onderkant van de topvloer extra uitvoeringstechnische problemen, maar dit gaat wel het snelst. 

Figuur 74: De bovenkant van de dekvloer heeft een lage pareusiteit. Figuur 75: De onderzijde van de dekvloer heeft een hoge poreusiteit. 

Als gekozen wordt voor het impregneren van de topvloer vanaf de bovenkant, dan trekt het vloeibare rubber geleidelijk de dekvloer 
in door de zwaartekracht die op de vloeistof werkt. De opname door het materiaal vanaf de onderzijde heeft te maken met de 
capillaire werking. Om onder de dekvloer te komen moet eerst een aantal sleuven gefreesd moeten worden in de dekvloer, waarna 
er via deze sleuven geïmpregneerd kan worden. 

12.3.2 Rubber opleggen 
Het gebruiken van rubber om trillingen te verminderen in constructies wordt al vaker toegepast in de machinebouw. In de 
woningbouw gebeurt dit vrijwel niet, terwijl rubber uitstekende dempende kwaliteiten heeft. Rubber dempt mechanisch, door mee 
te geven en te vervormen naar de impuls die op het oppervlak werkt. Deze demping wordt bepaald door de indrukking en elasticiteit 
van het materiaal. Een rubberplaat kan gezien worden als een veer, die een bepaalde veerconstante heeft. Deze theorie heet de 
"Wet van Hooke" en gaat ervan uit dat de indrukking of uitrekking van een veer lineair loopt aan de kracht die erop uitgeoefend 
wordt. Bij rubber, en bij de meeste polymeren, is het echter zo dat de Elasticiteit niet constant is bij verschillende temperaturen, 
frequenties en krachten. Dit komt doordat de molecuulstructuur en de molecuulbinding in een rubber en andere elastomeren 
flexibel zijn.67 De rubber zal dan ook alleen in een klein gebied en onder bepaalde omstandigheden een lineair gedrag vertonen in de 
vervorming. In paragraaf 15.4 wordt aandacht besteed aan dit onderwerp. 
De indrukking van de rubber bepaalt dus mede de mechanische demping, maar de inwendige demping in het materiaal wordt 
bepaald door de hoeveelheid en type materiaal dat rond de indrukking aanwezig is. Er zal dus een optimum gezocht moeten worden 
tussen de dikte van de laag en de indrukking bij een impuls. 

12.3.2.1 Ponssterkte 

Bij het gebruik van een flexibele toplaag is het zaak rekening te houden met de ponssterkte van de toplaag. Deze laag kan doorboord 
worden bij het belopen met bijvoorbeeld naaldhakken en puntlasten veroorzaakt door stoelpoten. 
Rubber staat bekend om het feit dat het verweert naarmate het langer blootgesteld wordt aan externe factoren. De elasticiteit 
neemt enigszins af (de elasticiteitsmodulus neemt toe), en daarmee neemt de stijfheid toe, wat betekent dat de laag eenvoudiger 
doorboord wordt. Zeker als de toplaag verouderd is, kan dit leiden tot permanente beschadigingen. Dit is niet alleen vervelend voor 
de prestatie en duurzaamheid van de ondervloer, maar ook voor de afwerklaag die erop ligt. 
In bovenstaande situatie zal de vloer verstijfd moeten worden. Dit kan door een laag plaatstaal tussen 2 rubberplaten te lijmen. Op 
deze manier kan de E-modulus verhoogd worden en wordt de vloer stijver. Dit verstijven kan echter slecht uitpakken voor de 
prestatie, omdat de massa-veer resonantiefrequentie en de dynamische stijfheid hierdoor toenemen. Meer hierover in paragraaf 
15.5. 

12.3.2.2 Uitvoering 

Het leggen van een hybride staal-rubberplaat kan zo eenvoudig zijn als het plaatsen van een vloerbedekking of laminaatvloer. 
Uitgangspunt is dan ook dat deze handeling per woonruimte ongeveer één dag in beslag neemt. Het verlijmen van de platen kan in 
de fabriek gebeuren, onder geconditioneerde omstandigheden. Op deze manier kan de kwaliteit gewaarborgd worden en zal de E
modulus en dus de ponssterkte en prestatie op elk punt in de ruimte hetzelfde zijn. 

67 
R. van der Laan, Kunststof en Polymeerchemie (Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum, 1999). 
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Figuur 76: Detail van zowel de impregnatie als de opdekvloer van rubber. 

De rekenmethoden en principes voor het bepalen van de prestatie van een heterogene vloerplaat zijn erg complex en gaan te ver 
voor een productontwikkelingsproject. Het is vooralsnog niet mogelijk een indicatie te geven voor de prestatie van een heterogene 
dekvloer. 
Het opleggen van een rubberplaat zal een frequentieafhankelijke verbetering van de contactgeluidisolatie geven. Bij de 
rekenmethoden is de elasticiteitsmodulus van belang. Door de massa-veer resonantiefrequentie (zie paragraaf 1616.1.1) is de 
verwachting dat de variant minder goed presteert in de lage octaafbanden en een verbetering zal geven in de hogere 
octaafbanden. 68 

68 E. Gerretsen, Geluidoverdracht in gebouwen (Eindhoven: Dictaat TU/e, 2009). 
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13 SWOT -analyse 
Een SWOT-analyse, kort voor strengths, weaknesses, oppurtunities en threats, is een analyse die de kansen, bedreigingen, sterktes 
en zwaktes voor zowel het product als de organisatie beoordeeld. Rondom deze analyse wordt een aantal planningscategorieën 
gebruikt, deze categorieën worden ook wel de 6 P's van de marketingmix genoemd. Onderstaand wordt een overzicht gegeven van 
de 6 P's, met daarbij de die vragen relevant zijn voor dit product. 

Product; wat is het doel en de uiteindelijke functie van het te ontwikkelen product? 
~ Plaats; wat is het demografisch bereik van het product? (bijv. landelijk of continentaal) 

Promotie; hoe wordt het product op de markt gebracht, en hoe wordt er geadverteerd? 
Prijs; Wat is de maximaal beoogde prijs van het product? 
Personeel; Hoeveel man is er nodig tijdens de montage en eventuele productie van het product? 
Proces; Wat is het uitvoeringsproces, en wat zijn de consequenties voor de bewoners? 

Om een SWOT-analyse uit te voeren worden er een aantal stappen doorlopen, waarbij aan de hand van sterktes, zwaktes, kansen en 
bedreigingen naar de toekomst wordt gekeken. 
Tijdens het uitvoeren van deze SWOT analyse wordt er een morfologische systematiek gebruikt. Dat wil zeggen dat elk product een 
bepaalde prestatie levert op de sterke en zwakke punten. Deze prestatie kan uitgedrukt worden in een bepaa lde score, in dit geval 
wordt een puntensysteem gehanteerd. Ook zijn bepaalde onderwerpen belangrijker dan andere, zo kunnen constructieve 
consequenties zwaarder wegen dan bijvoorbeeld kosten, en kan de prestatie belangrijker zijn dan de uiteindelijke 
ruimtevermindering. De 6 P's zijn in Paragraaf 13.1 verder onderverdeeld in van belang zijnde onderdelen voor dit product, zie 
hiervoor Tabel 20. 

P. van Rede 



Onderdeel Subonderdeel waarde (1-3) Opmerkingen 

Constructief hoog laag 

Constructieve veiligheid 4 1 3 Geen aanpassing= 4 

Veiligheid tijdens de uitvoering 4 1 3 Bouwbesluit = 1 

Ponssterkte 2 1 2 Originele dekvloer=2 

Financieel laag/nee hoog/ja 

Materiaal kosten 4 1 2 €20,-/m2 = 3 

Manuren 4 1 1 0,1 manuur/m"=2 

Uit de woning plaatsen huurders 2 1 2 

Uitvoering laag/nee hoog/ja 

Hulpconstructie 2 1 1 

Arbeidsintensiteit aanpassing 4 1 1 

Complexiteit aanpassing 4 1 1 

Akoestiek laag hoog 

Prestatie 1 4 3 Prestatie PvE=3 

Effect op overige aspecten 4 1 1 Blijft hetzelfde = 3 

Overig laag hoog 

Brandveiligheid 1 4 3 Originele vloer=3 

Ruimtegebruik 4 1 2 

Tabel20: Verschillende onderdelen van de categorie product, prijs, personeel en proces, met hun betreffende waardering en orde van belang. 

De verschillende onderdelen zijn geclassificeerd per discipline. De waardering die aan de verschillende onderdelen gegeven zijn, zijn afhankelijk van de invloed die het heeft op de gezondheid 
cq. het welbevinden van de bewoner, de effectiviteit van het product en de complexiteit van de uitvoering. Deze waarderingen zijn bepaald op basis van een waarderingsschema dat door 
meerdere personen is ingevuld om vooroordelen uit te sluiten. Deze schema's zijn terug te vinden in Bijlage J. 

Bij waardering 1: Het betreft een onderwerp dat een minimale invloed heeft op de gezondheid, effectiviteit of uitvoering. 
Bij waardering 2: Het betreft een onderwerp dat een middelmatige invloed heeft op de gezondheid, effectiviteit of uitvoering. 
Bij waardering 3: Het betreft een onderwerp dat een maximale invloed heeft op de gezondheid, effectiviteit of uitvoering. 

In de volgende hoofdstukken worden de toetsingscriteria uitgelegd. In de kolom "opmerkingen" worden, waar noodzakelijk en mogelijk, nulwaarden gezet om tot een beoordeling te komen. 
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Constructieve veiligheid 
Onder constructieve veiligheid wordt verstaan de mate waarin de constructie aangetast wordt. Deze aantasting heeft gevolgen voor 
de veil igheid van de constructie. Deze permanente veiligheid moet uiteraard gewaarborgd worden. De hoeveelheid maatregelen die 
hiervoor nodig zijn bepalen de score op dit onderdeel. 

Veiligheid tijdens de uitvoering 
Voor de veiligheid tijdens de uitvoering geldt hetzelfde als voor de constructieve veiligheid. Als er bijvoorbeeld tijdelijk 
onderstempeld dient te worden, of er moeten andere maatregelen genomen worden om de uitvoering veilig te laten verlopen, dan 
kunnen er punten in mindering gebracht worden. 

Ponssterkte 
Hiermee wordt de eigenschap van de vloer om normaalkrachten te weerstaan bedoeld. In de originele staat is dit uiteraard 
gewaarborgd, de dekvloer is immers sterk genoeg om 50 jaar lang deze krachten te weerstaan. Mocht er echter een extra laag op de 
vloer gelegd worden, zoals het geval is bij variant 3, dan zullen er indien nodig extra maatregelen genomen moeten worden om deze 
"vei ligheid" te waarborgen. 

Materiool kosten 
Met bouwkosten worden de materiaalkosten van de ingreep bedoeld. In het Programma van Eisen is de maximale investering op 
€25,- per vierkante meter gelegd, dit is exclusief BTW. 

Manuren 
Manuren kosten geld, en daarom is het van belang om de manuren tot een minimum te beperken. De totale tijd die wordt 
aangehouden om een zwevende dekvloer te plaatsen is ongeveer 10 minuten per vierkante meter.69 Rond deze tijdsperiode moet 
het te ontwikkelen product ook liggen. 

Uit de woning plaatsen huurders 
Het uit de woning plaatsen van de huurders kost de woningcorporaties minimaal €5327/0

• Dit dient voorkomen te worden, omdat 
dit de investeringskosten ongeveer verdubbelt. 

Hulpconstructie plaatsen 
Het plaatsen van een hulpconstructie geeft overlast, en het huren ervan kost geld. 

Arbeidsintensiteit aanpassing 
Bij een hoge arbeidsintensiteit is de overlast groter, en is de kans groter dat de bewoners uit de woning geplaatst moeten worden. 

Complexiteit aanpassing 
Hoe complexer de ingreep, hoe langer de ingreep duurt, en hoe meer risico er meegenomen moet worden in de calculaties. 

Prestatie 
De prestatie van de aanpassing en product bepaalt de slagingskans. In het Programma van Eisen staat dat het product minimaaiS dB 
verbetering moet opleveren. 

Effect op overige aspecten 
Hiermee wordt het effect van het product op andere akoestische aspecten als luchtgeluid en geluidwering door de gevel bedoeld. Zo 
kan het zijn dat een vloerveld stijf gemaakt wordt voor het belopen, maar dat dit nadelig is voor de luchtgeluidsisolatie. 

Brandveiligheid 
De brandwering van de vloer moet te allen tijde gewaarborgd blijven. De originele vloer behouden betekend dat de originele 
brandveiligheid intact blijft. Het toevoegen van polymeren kan echter lijden tot smeltemulsies in de vloer. 

Ruimtegebruik 
Ruimtegebruik dient tot een minimum behouden te worden. De ophoging van de vloer mag niet boven de deurdorpels uitkomen (15 
millimeter). 

13.1 Toetsing varianten 
De drie varianten die geschetst zijn in Hoofdstuk 12 worden vervolgens getoetst aan de criteria die beschreven zijn in Hoofdstuk 14. 
Waar in Tabel20 in de kolom opmerkingen een toetsingsgrootheid wordt weergegeven, is het mogelijk een betrouwbare waardering 
te geven aan het desbetreffende onderdeel. Waar dit niet geval is (bijvoorbeeld bij de arbeidsintensiteit en de complexiteit van de 
aanpassing) is dit gebaseerd op de handelingen nodig voor het tot stand brengen van de aanpassing. 
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Archidat, 'Bouwkosten-online', in Woningbouw <http:/ /www.bouwkosten-online.nl/bouwkosten-online/woningbouw> [accessed 

17 February 2011) 
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Wetteksten, Verplichtingen van de huurder Art. 7:220 lid 2 BW en Art 7:275 BW (Deventer: Wolter Kluwer, 2010). 
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13.2 Keuze variant 
In Bijlage J zijn de complete scoreoverzichten te vinden. 
Variant Behaalde score 

1; massa toevoegen 50 
2; Kil verhogen 52 
3; demping verhogen 69 

Tobe/21: totooi behaalde scores van varionten 1, 2 en 3 

Er is een duidelijk verschil waar te nemen tussen de 3 varianten. De variant, waarin de constructie niet aangepast, wordt scoort het 
hoogst. Dit verschil heeft te maken met het feit dat de veiligheid moeilijker te waarborgen is als de constructie aangepast wordt. De 
varianten waarbij de constructie aangepast wordt, scoren dan ook aanzienlijk minder op dit gebied. Dit geldt ook voor de veiligheid 
tijdens de uitvoering. 
Een ingreep zoals bij variant 1 en variant 2 op de constructie zorgt voor opvliegend stof, geluidsoverlast en een noodzaak tot het 
tijdelijk onderstempelen van de vloeren. Dit leidt uiteindelijk tot het gedwongen tijdelijk uit de woning plaatsen van de huurders. Dit 
betekent een aanzienlijke verhoging van de kosten, omdat woningcorporaties verplicht zijn om minimaal 5327 euro aan 
verhuiskosten vergoeden. Dit is een relatief groot bedrag en dient vermeden te worden. Het plaatsen van de rubberplaten bij variant 
3 kan net zo eenvoudig zijn als het plaatsen van een laminaatvloer, dit kan eventueel in bewoonde staat uitgevoerd worden. 
Op de onderdelen "effect op overige aspecten", brandveiligheid en ruimtegebruik scoren de varianten waarbij de constructie 
aangepast wordt, weer beter dan de variant waarin er een rubber op de vloer gelegd wordt. 
De theoretische prestatieverbetering van alle varianten scoren op of boven de gestelde verbetering van 5 dB. 
Het impregneren van de dekvloer brengt veellogistieke problemen met zich mee wat betreft de bewoners. Om optimaal resultaat te 
bereiken zal vanaf de onderkant van de dekvloer geïmpregneerd moeten worden. Dit betekend dat er sleuven gefreesd moeten 
worden. De bewoners kunnen niet in de woning blijven omdat er veel overlast verwacht wordt door opvliegend stof, geluid en 
eventuele emulsienevels. 
De constructieve veiligheid, de veiligheid tijdens de uitvoering, het uit de woning plaatsen van de huurders, de prestatie en de 
brandveiligheid zijn hier dus de bepalende factoren. Variant 1 en 2 scoren slecht op de constructieve veiligheid, veiligheid tijdens de 
uitvoering en het uit de woning plaatsen van de huurders, terwijl variant 3 slechts matig presteert op de brandveiligheid. Deze 
matige prestatie is te verhelpen door een zelfdavend rubber of een rubber met een hoge smelttemperatuur Tm te kiezen. Dit is 
waarschijnlijk goedkoper dan het verhelpen van de problemen die zich voordoen bij een van de twee andere varianten. 

13.3 Conclusie 
Uitgaande van de in deze paragraaf beschreven factoren biedt de derde variant de meeste kansen. Deze zal dan ook verder 
uitgewerkt worden. 
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DEEL IV 

UITWERKING 



14 Programma van potent ieel falen 
Het ontwikkelen van een product of het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek gaat altijd gepaard met risico's en bedreigingen. 
In deel 111: productontwikkeling is een variant gekozen, het verhogen van de contactgeluidisolatie door het bedekken van de vloer 
met een elastomeer, op basis van een evaluatie van de verschillende varianten. Deze variant heeft de hoogste slagingskans. 
Uiteraard kent deze variant ook enkele bedreigingen en/of risico's. Dit zijn punten waar extra aandacht aan besteed moet worden 
tijdens de uitwerking. 

14.1 Kosten 
In hoofdstuk 8 is gebleken dat huidige producten te duur zijn. De huurverhoging zou met 20 euro per maand verhoogd moeten 
worden wil de investering redelijk rendabel zijn. Dit is voor huurders van sociale woningen niet reëel, in tegenstelling tot 
bijvoorbeeld een kwaliteitsverbetering van het binnenmilieu door het isoleren van de woning, kan er hier niet gewonnen worden op 
de energiekosten. Deze investering moet lager, wil het product aantrekkelijk zijn voor de markt. Hiervoor is een aanname gemaakt 
gebaseerd op het Woningwaarderingsstelsel. De huurverhoging mag uiteindelijk niet hoger zijn dan 10 euro per maand (2 punten in 
deze sector). 
Een punt van aandacht zijn de manuren. In hoofdstuk 8 is gebleken dat deze een aanzienlijk deel van de investering vormen. De uren 
op de bouw moeten naar beneden gebracht worden, door zoveel mogelijk in de fabriek te laten gebeuren (op maat snijden, 
eventuele folies aanbrengen, etc.). Toch is er in komende hoofdstukken gerekend met een manurentarief dat gelijk ligt aan het 
plaatsen van kurklinoleum, de uitvoering is immers grotendeels hetzelfde. Om deze reden kan het zijn dat de investeringskosten 
hoger uitvallen dan de gestelde grens, terwijl de materiaalkosten wel beduidend lager liggen dan het kurklinoleum. 

14.2 Mechanische en fysische eigenschappen 
De mechanische eigenschappen van elastomeren verschillen veel met die van de conventionele bouwmaterialen. Zo hebben 
elastomeren dynamische eigenschappen. Dit betekend dat de elasticiteitsmodulus dynamisch is, deze verandert met de externe 
omstandigheden mee (temperatuur, aanstootfrequentie en uitgeoefende kracht). Bij materialen met statische eigenschappen, zoals 
staal en beton, is dit niet het geval. Door deze dynamische eigenschappen bestaat de kans dat een bepaald elastomeer bij 
kamertemperatuur niet de gewenste eigenschappen vertoont. Hier zal verder onderzoek naar gedaan moeten worden. 
Elastomeren vertonen kruipherstel (het herstellen in de oorspronkelijke vorm na vervormen). Dit kruipherstel heeft een negatieve en 
een positieve kant voor deze toepassing. 

Positief: het zorgt ervoor dat er geen oneffenheden ontstaan in de vloer; 
Negatief: de meeste vloerafwerkingen vertonen geen dynamische eigenschappen; de kans op beschadigen is aanwezig. 

Ook de fysische eigenschappen verschillen veel met die van conventionele bouwmaterialen. Zo kennen de meeste elastomeren 3 
fasetoestanden; de glastoestand, de amorfe (rubber) toestand en de viscose toestand. Deze fasen zijn voornamelijk afhankelijk van 
de temperatuur. Voor deze toepassing is een elastomeer in de amorfe toestand gewenst. Ook zijn er elastomeren met een 
deelkristal-of kristaltoestand, dit betekend dat het elastomeer geen amorfe toestand heeft, maar onder de smelttemperatuur direct 
kristalliseert. Deze fasetoestanden worden verder uitgelegd in hoofdstuk 15. 

14.3 Brandveiligheid 
De in paragraaf 14.3 genoemde fasetoestanden kunnen een invloed hebben op de brandveiligheid van de woning. Bij het uitbreken 
van brand in de woning kunnen hoge oppervlaktetemperaturen bereikt worden, en kan het elastomeer in de viscose toestand 
veranderen. Dit kan ervoor zorgen dat de betreedbaarheid door de brandweer belemmerd word. Hier is in hoofdstuk 19 meer 
aandacht aan besteed en is er een proef uitgevoerd om te bepalen hoe het gekozen elastomeer (zie paragraaf 15.2) reageert bij hoge 
temperaturen. 

14.4 Contactgeluidisolatie-verbetering 
Omdat het in hoofdstuk 11 niet haalbaar was een studie te doen naar de eventuele verbetering van dit product zit hier een 
onzekerheid. De heersende verwachting is dat er aan de eisen uit het Programma van Eisen voldaan kan worden. Toch dient dit 
verder onderzoek. De massa-veer resonantiefrequentie van het materiaal zal gemeten moeten worden, zodat de verbetering 
theoretisch benaderd kan worden (zie hoofdstuk 17). De kans bestaat dat het product niet voldoet aan de eisen gesteld in het 
Programma van Eisen. 
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15 Rubbereigenschappen 
In hoofdstuk 13 is besloten verder te gaan met de variant waarin er een rubberplaat op de vloer gelegd wordt. Na deze keuze is het 
nodig inzicht te krijgen in het brede assortiment rubber, en de fysische eigenschappen van de rubber. 
Een belangrijk deel van dit onderzoek is het bepalen van de E-modulus van het elastomeer. Allereerst worden enkele fysische 
eigenschappen van diverse soorten rubber onderzocht. Hierin zijn drie kenmerken van belang, de glastemperatuur T8, levensduur 
(uitgedrukt in de Durometer) en de kosten van het materiaal. Dit hoofdstuk is van belang om een inzicht te krijgen in de fasen en 
fysische werking van rubbersoorten en om een gedegen keuze te maken wat betreft het te gebruiken rubbertype. 

15.1 Fysische eigenschappen en levensduur 

15.1.1 Glastemperatuur en smelttemperatuur 
De glastemperatuur is een indicatie van de temperatuur waarop een polymeer, of een ander kristalachtig materiaal, zichzelf gaat 
gedragen als glas. Het gaat brosse breuken vertonen wanneer het blootgesteld wordt aan krachten. 
Tevens heeft elk polymeer een smelttemperatuurT m· Boven deze smelttemperatuur is het materiaal een vloeistof (met een hoge 
viscositeit). Wanneer het polymeer afkoelt en het specifieke volume (in m3*mor1

) lineair afneemt vormt er een vaste amorfe fase, 
een rubber. Koelt het polymeer verder af, dan neemt het specifiek volume verder af, beneden de glastemperatuur, en ontstaat er de 
glastoestand T1 . Ook zijn er polymeren die kunnen kristalliseren, deze polymeren veranderen onder de smelttemperatuur direct in 
een kristalachtig materiaal, en hebben dus geen rubber of glastoestand71

• Voor deze toepassing dient de glastemperatuur ver onder 
kamertemperatuur te liggen om de elasticiteit van het materiaallaag te houden en de smelttemperatuur dient ver boven deze grens 

te U"'" om >meOem"f" te voo,komeo. 
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Figuur 77: Het verband tussen het specifiek volume van een polymeer en de temperatuur in • Kelvin. 

15.1.2 Levensduur 
De levensduur van polymeren wordt gemeten met de Share Durometer. In deze Durometer zijn 12 klassen gedefinieerd, deze 12 
klassen worden gebruikt voor 12 verschillende meetopstellingen en hardheden. Voor materialen met een elasticiteit als rubber 
wordt Durometer A gebruikt. De Durometer bepaalt de levensduur door te bepalen hoe vaak een polymeer vervormd moet worden 
om permanent te vervormen. Deze score wordt dan weergegeven in een range van 0-100, waarbij bij 0 meteen een permanente 
vervorming optreedt en waar bij 100 nooit een permanente vervorming optreedt. Een rubber met een zo hoog mogelijke Durometer 
is gewenst. Uiteraard zijn deze waarden afhankelijk van de E-modulus, die op zijn beurt weer afhankelijk is van de omstandigheden 
in de omgeving. 

71 R. van der Laan, Kunststof en Polymeerchemie (Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum, 1999). 
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Tabel 22: Schematische voorstelling van een Durometer metinl2 

15.2 Rubberkeuze 
Het onderzoek beperkt zich tot de zogeheten "genera/ purpose" rubbers, die in de praktijk het meest gebruikt worden en het 
eenvoudigst te produceren zijn. Deze rubbers vallen in de categorie "Polydieenrubbers".73 Redenen voor het niet meenemen van 
andere soorten rubbers zijn: 

Polyalkenameren kristalliseren, en verliezen dus bij een relatief hoge temperatuur hun flexibiliteit; 
De meeste siliconenrubbers reageren met water, waarna er een instabiel molecuul ontstaat; 
Chloorhidrinrubbers worden vooral gebruikt in brandwerende toepassingen, maar zijn erg duur; 
Theromoplastische elastomeren hebben thermoreversibele crosslinks, de ketens in deze rubber laten boven het glas- of 
smeltpunt los, en kunnen verwerkt worden. Bij afkoeling neemt de rubber weer zijn oorspronkelijke vormstabiele toestand 
aan. Deze rubbersoort is wellicht interessant voor de impregnatie van de dekvloer, hier wordt echter niet verder naar 
gekeken. 

Naast bovengenoemde rubbersoorten zijn er een aantal polymeersoorten die uitstekend binnen dit onderzoek passen, maar op dit 
moment nog niet implementeerbaar zijn in de bouwwereld, vooral om financiële redenen. Hiervoor is een toekomstvisie geschreven, 
zie paragraaf 23.5. 
Tot de groep Polydieenrubbers behoort een aantal typen rubbersoorten die qua moleculestructuur veel op elkaar lijken, maar 
waarvan de eigenschappen als zuurstof-, UV- en slijtagebestendigheid veel van elkaar verschillen. 

Butadieenrubber is technisch gezien (slijtweerstand, levensuur en thermostabiliteit) de beste keus, een groot probleem 
met deze rubbersoort is echter het feit dat deze gevoelig is voor Fotodegradatie, het verweren van het materiaal door 
blootstelling aan UV, zichtbaar licht en infrarood licht. Dit proces duurt 2 tot 3 weken. Deze degradatie kan vertraagd 
worden door toevoegen van fenolische antioxidanten, dit is echter een kostbaar en tijdrovend proces. Dit type rubber 
wordt ook veel gebruikt alszijnde "biodegraderende rubbers", omdat door de Fotodegradatie deze rubber in de natuur kan 
worden afgebroken. Door de complexe productiewijze heeft dit product heeft een hoge prijs. 
Nitrilrubbers zijn rubbers met een hoge weerstand tegen lucht en zuurstof, een goede slijtweerstand, zijn resistent tegen 
olie en diverse organische oplosmiddelen en hebben een lage gaspermeabiliteit. Deze rubber heeft echter het probleem 
dat het thermisch behoorlijk instabiel is, en de eigenschappen kunnen behoorlijk variëren bij een klein 
temperatuurverschil. Door deze thermische instabiliteit wordt deze rubber veel toegepast als membraan in gasregulaars en 
luchtkussens. 
Styreenbutadieenrubber is een rubber, dat verreweg de belangrijkste is in de groep synthetische rubbers. Het heeft 
uitstekende eigenschappen op technisch gebied, en doet alleen onder aan het Butadieenrubber. Om deze mechanische 
eigenschappen te verbeteren kan het gemengd worden met roet om een tienvoudige versterking te ondergaan. 
Styreenburadieenrubber wordt veel toegepast in schoenzolen, banden, slangen en kabelbekledingen. Dit is ook verreweg 
de goedkoopste variant omdat het in grote hoeveelheden geproduceerd wordt. 
Natuurrubbers zijn rubbers afkomstig uit het latex van de rubberboom. Deze rubber staat bekend om de reactie op de 
huid, de zogenaamde latexallergieën. Dit wordt veroorzaakt door de nog aanwezige eiwitten uit het boomsap. 
Nat uurrubber heeft een lagere demping dan andere rubbersoorten, vandaar dat dit rubber soms gemengd wordt met 
Styreenbutadieenrubber in autobanden. Dan ontstaat er minder warmte in de band en wordt de levensduur verlengt. 

Het vulkaniseren van rubber heeft als doel de glastemperatuur te verlagen, de smelttemperatuur te verhogen en de mechanische 
eigenschappen van de rubber te verbeteren 

Polymeer TJt (glastemperatuur) ·c Tm {smelttemperatuur) "C 

Butadieenrubber -90 2 
Nitrilrubber (polyacrylonitril) 120 317 
Styreenbutadieenrubber (polystyreenbutadieen) -65 20014 

72 allbright bv., 'AIIbright', in Durometer setup <http://www.albrightl.com/uploads/image/durometer%5B1%5D.JPG> [accessed 9 
June 2011] 
73 R. van der Laan, Kunststafen Polymeerchemie {Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum, 1999). 
74 Smeltpunt na vulkanisatie 
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Natuurrubber I -73 I 25-3o'5 

Tabel23: Glas- en smelttemperaturen van enkele rubbersoorten. 
76 

Polymeer Durometer Share A 

Butadieenrubber 48-80 
Nitrilrubber (polyacrylonitril) 70-90 
Styreenbutadieenrubber (polystyreenbutadieen) 50-90 
Natuurrubber 30-95 

Tabel24: De Durometer A scores van verschillende typen rubbe/
7 

Nitrilrubber valt af vanwege de veel te hoge glastemperatuur, deze is bij kamertemperatuur in glastoestand en gaat brosse breuken 
vertonen bij belasting. Hierbij komt dat het rubber bij kleine thermische verschillen al grote fysische verschillen gaat vertonen. Het is 
dus een onbetrouwbaar rubber voor deze toepassing. 
Natuurrubber heeft een lage smelttemperatuur en is vloeibaar bij kamertemperatuur. Het zou dus gevulkaniseerd moeten worden. 
Ook heeft dit type rubber een vrij groot bereik wat voor de Durometer score, de levensduur is daarom onbetrouwbaar. Verder is dit 
rubber een materiaal dat allergieën veroorzaak door de resterende eiwitten in het materiaal. 
Butadieenrubber zou uitstekend passen in dit project, was het niet zo dat dit rubber vergaat bij blootstelling aan UV straling. Dit zou 
geen probleem zijn als het meteen geplaatst zou worden, het ligt dan toch onder de afwerkvloer. Probleem is echter dat dit lang niet 
altijd kan in de bouw. Het product verliest kwaliteit terwijl in afwachting van plaatsing en de kwaliteit en verbetering nemen af. 
De keuze valt op het Styreenbutadieenrubber. De rubber heeft hoogwaardige mechanische eigenschappen, omdat het 
gevulkaniseerd is, en de glastemperatuur ligt op een temperatuur die in de praktijk niet te bereiken is in Nederland. De rubber heeft 
een dusdanig hoge Durometer score dat deze voldoet onder normale omstandigheden 

Overige eigenschappen 

Verlenging bij breuk 400-450% 
Merknamen GRS, Buna S 
ISO 1629 code SBR 

Tabel25: Overige eigenschappen van styreenbutadieenrubber. 
78 

15.3 Dynamic mechanical thermal analysis (DMTA) 
Een "Dynamic Mechanica/ Thermal Analysis" (DMTA) is een meting waarmee de elasticiteitsmoduli van verschillende polymeren 
bepaald worden. Conventionele manieren zijn hiervoor niet toereikend, omdat een polymeer onder verschillende frequenties, 
temperaturen en uitgeoefende krachten verschillende elasticiteitsmoduli heeft. Dit fenomeen kan ook gezien worden bij 
conventionele materialen als staal en beton, alleen in veel mindere mate. In zijn oorsprong ligt een dergelijke meting in de 
Rheologie. Rheologie is een vakgebied waarin de stromingseigenschappen van materialen (zoals de viscositeit) bestudeerd worden. 
Onder bepaalde omstandigheden kunnen bepaalde polymeren inderdaad gaan vloeien, deze omstandigheden worden omschreven 
als de viscositeitlimiee9

• Hier wordt echter uitgegaan dat deze viscositeitlimiet in de omgeving waarin het polymeer gebruikt wordt 
niet bereikt worden. Bij het uitvoeren van een DMTA meting wordt een dynamische oscillerende sinusoïdinale kracht op een 
monster uitgevoerd. De theoretische achtergrond van dynamische moduli is behandeld in paragraaf 11.3.2. 

75 
Afhankelijk van de kwaliteit van het natuurlijke latex 

76 
R. van der Laan, Kunststof en Polymeerchemie (Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum, 1999). 

77 Construction van de Walle, 'Karakteristieken van de verschillende rubbertypes', in Van de Walle bv. 
<http://www.vdwalle.com/knowledgebase/rubber/types.htm> [accessed 21 April2011) 
78 

R. van der Laan, Kunststof en Polymeerchemie (Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum, 1999). 
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K.P Menard, Dynamic Mechanica/ Analysis; A Practica/Introduetion (New Vork: CRC Press, 1999). 
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15.3.1 Opslagmodulus E' en verliesmodulus E" 
De opslagmodulus E' is het deel van de modulus die een invloed uitoefent op de omgeving. Dit deel komt fysiek tot uiting door 
vervormingen. Het deel, dat verloren gaat door de omzetting van kinetische energie in warmte, wordt de verliesmodulus genoemd. 
Dit deel komt fysiek tot uiting door het warmer worden van het proefstuk (zie 11.3.2/voorbeeld squashbal). In het algemeen kan 
gesteld worden dat de opslagmodulus groter is dan de verliesmodulus. Naarmate de temperatuur en de frequentie toenemen, wordt 
dit verschil minder groot. 
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Figuur 78: Temperatuur-sweep voor de Opslagmodulus E' 
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Figuur 79: Temperatuur-sweep voor de verliesmodulus E" 

In Figuur 78 en Figuur 79 zijn de ontwikkelingen van de opslagmodulus en ve rliesmodulus goed te zien over een bereik van -2o·c tot 
4o•c. Naarmate temperatuur stijgt, wordt het materiaal elastischer en neemt de elasticiteitsmodulus af. De knik in de beide moduli 
voor de hogere frequenties bij lage temperaturen is te danken aan het kruipherstel, die toeneemt naarmate de temperatuur hoger 
wordt (het materiaal wordt elastischer en gaat meer vervormen). Onder bepaalde omstandigheden (bij hoge frequenties en lage 
temperaturen) treedt er een symptoom op dat het nu l-afschuifviscositietsplateau heet, hieronder vervormt het proefstuk vrijwel niet 
meer. 
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Figuur 81: Frequentie-sweep voor de verliesmodulus E" 

In Figuur 80 en Figuur 81 is het verband te zien tussen de aanstootfrequentie en de opslag- en verliesmodul i. Doordat de frequentie 
hoger ligt dan de tijd, die het materiaal nodig heeft om te herstellen van de vervorming (kruipherstel), neemt de elasticiteit per 
frequentieband aanzienlijk toe. 
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15.3.2 Complexe modulus E* 
De complexe modulus, die zijn naam dankt aan het complexe getal i in de formule (zie paragraaf 11.3.2). De complexe modulus is 
voor materialen met een hoge viscositeit vrijwel gelijk aan de elasticiteitmodulus. 
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Figuur 82: Temperatuur afgezet tegen de doorgerekende complexe modulus E" 
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Figuur 83: Frequentielogaritmisch uitgezet tegen de doorgerekende complexe modulus E" 

Zelfs in een klein temperatuur en frequentiebereik kunnen de moduli behoorlijk verschillen . Daarbij komt dat er behoorlijk wat 
verschillende typen rubber zijn, die gebruikt kunnen worden voor constructieve doeleinden. Deze vertonen allemaal een verschillend 
gedrag per temperatuur en frequentie. 

Figuur 82: Temperatuur afgezet tegen de doorgerekende complexe modulus E" 

Figuur 80 en Figuur 83 geven een goed beeld van de ontwikkeling van de elasticiteit van de rubber. Het relevante bereik voor 
loopbelastingen en de kamertemperatuur is echter kleiner dan hier aangegeven. 
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Figuur 84: De temperatuur logoritmisch uitgezet tegen de berekende complexe modulus E* voor een temperotuursbereik tussen 10 en 30 graden 

Celsius. 

Ook binnen een kleiner bereik is te zien dat de modulus zich behoorlijk laat beïnvloeden door zowel de frequentie als de 
temperatuur. Het verschil tussen de elasticiteitsmodulus van een oscillerende aanstotingvan 1 hertz op 10 graden Celsius en op 30 
graden Celsius is 59,36 MPa (N/mm\ Dit betekent dat de elasticiteitsmodulus binnen dit bereik met 34% afneemt. 
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Figuur 85: De frequentie logoritmisch uitgezet tegen de berekende complexe modulus E* voor een temperotuursbereik tussen 1 en 10 Hertz. 

Ook hier wordt geconstateerd dat de elasticiteitsmodulus zichzelf behoorlijk laat beïnvloeden op een klein bereik. Bij 
kamertemperatuur (=20 graden Celsius) verschilt de elasticiteitsmodulus 58,23 MPa (N/mm2

). Dit betekend dat de 
elasticiteitsmodulus met 28% verhoogd wordt. 
De meest relevante data zijn hieronder in een tabel gezet. De gemiddelde kamertemperatuur en de aanstoot frequentie van de 
hamermachine/loopfrequentie zijn aangegeven in groen. 

Temperatuur (·q 
Complexe modulus E• (MPa = N/mm2

) t-----------,r---- ---
10 15 25 30 

10 247,18 211,25 163,31 146,65 

Tobel26: Relevante gegevens voor de complexe modulus E*. 
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15.4 Vervonning rubber 
Uitgangspunt hierbij is de loopbelasting veroorzaakt door een mens 80

• De berekeningsmetheden zijn te vinden in Bijlage K. De 
loopfrequentie kan variëren tussen 1,63 hertz en 3 hertz, terwijl de massa verschilt tussen de 40 en 110 kilogram. In Figuur 86 is de 
ontwikkeling van de loopbelasting te zien naarmate de massa en de loopfrequentie toenemen. 
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Figuur 86: Voorbeelden van de ontwikkeling van de loopbelasting in Newton als functie van de massa en de loopfrequentie. 

Het verband tussen de loopbelasting en de massa van de lopende persoon is duidelijk, hoe hoger de massa hoe hoger de 
uitgeoefende kracht in Newton. De afname van de loopbelasting naarmate de loopfrequentie toeneemt, heeft alles te maken met de 
afgegeven stoot. Deze is afhankelijk van de contacttijd. De contacttijd neemt af naarmate de frequentie toeneemt. De meest 
voorkomende loopfrequentie is 2 Hertz en de meest voorkomende massa is 85 kilogram. 
Aan de hand van de in Bijlage L opgenomen formule is de loopbelasting te berekenen, deze komt uit op 992,8 Newton. Er wordt een 
drukkracht uitgeoefend in één richting op het materiaal. Dit betekent dat er een negatieve lijnspanningstoestand optreedt. 
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Figuur 87: lsometrische en 2-dimensionale weergave van een /ijnspanningstoestanr/
1 

Om de vlakspanning a. te berekenen delen we de kracht uitgeoefend door de hamer door het oppervlak van de dwarsdoorsnede van 
het contactoppervlak. 

15.4.1.1 Vervorming bij een belasting over een relatief groot oppervlak 

Voor de diameter van een menselijke hiel wordt 3 centimeter aangehouden, de oppervlakte wordt dan n152 = 706,85 mm2
• Deze 3 

centimeter geldt voor een schoen met een vlakke zool. 
Nu kan de oppervlaktespanning uitgerekend worden, mits er uitgegaan wordt van een materiaal met dezelfde oppervlakte van de 
doorsnede. 

-992,8 N 
a x = 706,85 = - 1'42 mm 2 

Voor het berekenen van de vervorming van het rubber is de elasticiteitsmodulus van het gebruikte rubber benodigd. Deze is 
overgenomen uit Tabel 26. 

L 3 
!J.L = a x * E = - 1,42 * 154,

5 
= -0,03 mm 

De negatieve rek (stuik) E kan dan berekend worden, deze stelt de verhouding voor tussen de originele dikte en vervormde dikte. 

80 
Stichting Bouwresearch, Richtlijn voor trillingen in vloeren door lopen; Voorspellen, meten en beoordelen (Delft: SBR, 2005). 

81 H.J.M. Janssen, Mechanica 4: knik, vervolg spanningen en vervormingen (Eindhoven: Technische Universiteit Eindhoven, 2005). 
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N 

Figuur BB: Schematische weergaven van de contactoppervlakten gebruikt bij de bepaling van de vervorming van de rubber. 

15.4.1.2 Vervorming bij een hoge puntbelasting. 

Een hoge puntbelasting bij lopen kan bijvoorbeeld plaatsvinden wanneer er een persoon op naaldhakken over de vloer loopt. 
Wanneer dit gebeurd wordt het contactoppervlak vele malen kleiner en neemt de vlakspanning toe. Hier wordt uitgegaan van een 
contactoppervlak met een diameter van 5 millimeter. De contactoppervlakte is dan 19,636 mm2

• 

-992,8 N 
ax = 19,626 = - 50•56 mm2 

De oppervlaktespanning is vele malen hoger, wat logisch is aangezien de contactoppervlakte veellager ligt. 
L 3 

t:..L = ax * E = -50,56 • 154,5 = -1,96 mm 

De negatieve rek (stuik) E kan dan berekend worden, deze stelt de verhouding voor tussen de originele dikte en vervormde dikte. 
-1,96mm 

EN= = -0,65 
3mm 

Deze vervorming is bijzonder hoog, maar ook een extreme toestand. Er kan vanuit gegaan worden dat deze in de praktijk heel 
zeldzaam is. Toch is het voor de compleetheid meegenomen, en kan het inzicht geven in effecten van de verschillende soorten 
schoeisel. 

15.4.1.3 Vervorming bij symmetrische puntlasten 

Bij symmetrische puntlasten kan gedacht worden aan stoelen, krukken etc. Hier wordt gekeken naar de vervorming bij een fauteuil 
van 20 kilogram, met een persoon van 80 kilogram. De kracht wordt verdeeld over 4 punten, die elk een contactoppervlak met een 
diameter van 1 centimeter hebben. 

- 269,78 N 
ax = 78,54 = - 3•43 mm2 

L 3 
t:..L = ax * E = -3,43 • 154,5 = -0,13 mm 

Als de persoon achterover leunt met de stoel en op 2 poten gaat staan neemt het contactoppervlak drastisch af, en dus de 
oppervlaktespanning toe. De kracht wordt nog maar verdeeld over 2 poten. Er is een aanname gemaakt van een contactoppervlakte 
met een diameter van 5 millimeter. 

-490,50 N 
ax = 19,635 = - 24•98 mm2 

L 3 
t:..L = ax • E = -24,98 • 

154
•5 = -0,48 mm 

De vervorming is groter dan bij de loopbelasting op schoenen met een vlakke zool, maar minder hoog als die bij belasting door een 
naaldhak. Be lasting door een naaldhak is maatgevend. 

f # 

N/4 N/4 
Nonnalezit. 

contactoppervWt optimaal 
Leunende zit. 

cont~Ctgppervlak minimaal 

Figuur B9: schematische weegave van de in paragraaf 15.4.1.3 gebruikte contactopperv/akten. 
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15.4.1.4 Invloed dikte materiaal 

De dikte van het materiaal heeft, zoals blijkt uit de voorgaande formules invloed op de vervorming van het materiaal. De vervorming 
moet binnen een aangenomen grens van 4 millimeter vallen, ook bij grotere diktes van het materiaal. Dit om twee redenen. 

Het loopcomfort wordt beïnvloed door de vervorming van de vloer (in combinatie met een zachte afwerking). 
De levensduur van de vloerafwerking neemt extreem veel af bij te grote vervormingen.

82
De Styreenbutadieenrubber kent 

kruipherstel, de toplaag in veel gevallen niet. 
In Figuur 90 wordt een grafiek getoond waarin de vervorming door de belasting van een naaldhak uitgezet wordt tegen de dikte en 
de massa van een lopend persoon. De gebruikte loopfrequentie is 2 Hertz, en de temperatuur in de kamer is 20 graden Celsius. 
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Figuur 90: vervorming van verschillende dikten afgezet tegen de massa van een lopend persoon op naaldhakken. 

Naarmate de dikte van het materiaal toeneemt, neemt de vervorming ook toe. De meest extreme toestand wordt geconstateerd bij 
een dikte van 12 millimeter en een persoon van 90 kilogram op naaldhakken. De kans dat dit fenomeen zich voordoet is nihil. Er kan 
dan ook vanuit gegaan worden dat het verstijven van het materiaal niet nodig is onder normale omstandigheden. 

15.5 Conclusie 
De metingen uitgevoerd in het laboratorium van de "Polymer Technology Group" te Eindhoven hebben inzicht gegeven in het 
dynamische gedrag van het styreen-butadieen rubber. Het materiaal vertoond op een klein bereik verschillen wat betreft de 
elasticiteit. Aan de hand van rekenmodellen voor de stoot van een mensenstap is het mogelijk de vervorming van de rubber te 
bepalen bij kamertemperatuur. De resu ltaten lieten zien dat deze vervorming niet dusdanig groot is dat de toplaag verstijfd moet 
worden. Op basis van deze conclusie kan verder gewerkt worden aan de prestatie van het product. 

82 
Unifloer bv., 'Unifloor underlay systems', in Dynamische stijfheid 

<http://www.unifloor.nl/05_tno/04_meetmethode_stijfheid.html> [accessed 24 May 2011) 
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16 Massa-veer resonantiefrequentie en dynamische stijfheid 

16.1.1 Massa-veer resonantiefrequentie 
Doordat de elastische laag vervormt ter plaatse van de aanstoting neemt de contacttijd van de puls toe, er ontstaat een gedempt 
periodiek signaal. Hierdoor nemen de amplituden van de hogere frequenties af en gaan deze minder bijdragen aan het gewogen 
contactgeluiddrukniveau. Deze bijdrage neemt echter pas af vanaf de massa-veer resonantiefrequentie, deze moet zo laag mogelijk 
liggen. 
De massa-veer resonantiefrequentie is gemeten (door dr.ir. Heiko Martin) in het Laboratorium voor Akoestiek te Eindhoven. Deze is 
gemeten voor een enkele rubberplaat (3 millimeter) en een dubbele, verlijmde rubberplaat (6 millimeter). In Tabel 27 worden de 
uitkomsten gegeven. In principe geldt dat de resonantiefrequentie zo laag mogelijk moet liggen. Deze resonantiefrequentie is te 
beïnvloeden door de dikte van het materiaal te vergroten. 
Doordat de oplossing een sterke analogie heeft met diverse typen ondervloeren zal er hier en in de benadering van de prestatie een 
vergelijking worden gemaakt met dit type oplossing. Kurklinoleum is eerder gebruikt als referentie wat betreft de kosten van 
bestaande materialen (zie paragraaf 8.2) en zal ook hier aangehaald worden voor de vergelijking. 

Opbouw Massa-veer resonantiefrequentie (Hz) 

3 millimeter styreen-butadieen rubber 500 
6 millimeter styreen-butadieen rubber 280 

Tobe/27: Gemeten mosso-veer resonantiefrequenties van diverse diktes styreen-butodieenrubber 

Figuur 91: Meetopstelling mosso-veer resonantiefrequentie 

16.1.2 Dynamische stijfheid 
Om de massa-veer resonantiefrequentie van 3 millimeter kurklinoleum theoretisch te benaderen wordt de dynamische stijfheid van 
het materiaal gebruikt. Er wordt hier van uitgegaan dat het invallende object en de onderliggende constructieve vloer een hogere 
stijfheid hebben dan de elastische laag. Wanneer dit niet het geval is gaat de elasticiteit van het invallende object de verbetering 
bepalen. Tevens zijn de hier gebruikte rekenwaarden alleen toepasbaar op het harmonisch gedrag van de hamermachine en niet op 
het periodiek gedrag van een mensenstap. 
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Figuur 92: Grafische weergegeven relatie tussen de dynamische stijfheids' en de mosso-veer resonantiefrequentie fo- 83 

83 H.J. Martin, Geluidsisolatie (Eindhoven: Dictaat TU/e, 2008). 
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De dynamische stijfheid van 3 millimeter kurklinoleum is 1 *1010 N/m3
• Dit resulteert in een massa-veer resonantiefrequentie heeft 

van 630 Hertz. 

16.1.3 Conclusie 
Doordat het styreen-butadieen rubber een lagere massa-veer resonantiefrequentie heeft dan kurklinoleum kan aangenomen 
worden dat de rubber in een lager frequentiegebied winst begint te behalen. Desondanks de 130 Hertz lagere massa-veer 
resonantiefrequentie zal het plaatsen van een styreen-butadieen rubberplaat van 3 millimeter in de lage octaafbanden vrijwel geen 
tot geen winst opleveren. Dit kan verholpen worden door de dikte van het materiaal groter te maken, tot zover de dorpelhoogte van 
de woning dit toelaat. 

17 Prestatie 
De prestatie is bepaald voor diverse diktes styreen-butadieen rubber. De diktes zijn gekozen om binnen de dorpelhoogte te blijven 
en er is gekeken wanneer de prestatie voldoet aan het Programma van Eisen (zie paragraaf 10.1). In Figuur 93 is een voorbeeld zien 
van de prestatiebepaling. Een volledige prestatiebepaling is te vinden in Bijlage M. 
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Figuur 93: Prestatiebepaling voor 3 millimeter styreen-butadieen rubber voor de 1000 Hertz octaafband, bij het gebruik van de hamermachine. 

17.1 Contactgeluidisolatie-verbetering 
De contactgeluidisolatie-verbetering is in Figuur 94 uitgezet voor styreen-butadieen rubber (3,6 en 12 millimeter) en voor 
kurklinoleum (3 millimeter) . 
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Figuur 94: Grafische weergave van de contactgeluidisolatie-verbetering van diverse diktes Styreen-butadieen rubber {SBR) en 3 millimeter 

kurklinoleum bij gebruik van de hamermachine 

Door de lagere massa-veer resonantie ligt de prestatie van het styreen-butadieen rubber hoger dan die van kurklinoleum. Problemen 
in de lagere frequenties zijn echter problematisch, deze kunnen enkel opgelost worden door de laag dikker (minimaal 24 millimeter 
om in de 63 Hertz octaafband een relevante verbetering te zien) te maken en de stijfheid te verlagen. 
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17.2 Gewogen contactgeluidisolatie-verbetering 
De gewogen contactgeluidisolatie-verbetering geeft uiteindelijk aan of de in paragraaf 10.1 gestelde eis haalbaar en redelijk is. In 
Figuur 95 is deze weergegeven voor de diverse dikten styreen-butadieen rubber en 3 millimeter kurklinoleum. 

0 2 4 6 8 10 12 

Figuur 95: De A-gewogen contactgeluidisolatie-verbetering bij toepassing van diverse dikten styreen-butadieen rubber (SBR) en 3 millimeter 

kurklinoleum. 

Om de constructie aan de verbeteringseis van 7,2 dB te laten voldoen dient er minimaal een styreen-buradieen rubberlaag van 6 
millimeter toegepast te worden. Om deze theoretische benadering te toetsen wordt er een trillingsmeting uitgevoerd op zowel het 
rubber als het kurklinoleum. 
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18 Financiële rendabiliteit 

18.1 Investeringskosten 
D . Ik d' . I .. . k e matenaa osten van 1t matenaa ZIJn per v1er ante meter as vo gt opge b ouw d 
Element: €/ml 

SBR-rubberplaat 3mm (inclusief BTW) € 5,oo"" X2 
Ondergrond voorlijmen met hechtemulsie € 2,25 
Manuren bij uurloon = €45,00 € 13,50 + 

Subtotaal € 29,75 

BTW materiaal19% € 0,42 
BTW manuren 19 % € 2,57 + 

Totaal €28,74 

Tabel28: Investeringskasten geurloze SBR-rubberplaat 3 mm +verlijmen aan de andergrand 

De gestelde eis in het Programma van Eisen (zie paragraaf 10.7) is net niet gehaald. Het gaat hier echter om doorverkoopprijzen, bij 
grote afname direct bij de leverancier zal de prijs van de rubber lager liggen. 

18.2 Maximaal redelijke buurverhoging 
In paragraaf 9.2 is bepaald dat de maximale redelijke huurprijs met niet meer dan het aan 2 punten gekoppelde bedrag verhoogd 
mag worden In Tabel 29 is de maximale redelijke huur van de woning voor en na de kwaliteitsverbetering te vinden 

Aantal punten Maximaal redelijke huur 

I Voor kwaliteitsverbetering 158 € 731,91 
I Na kwaliteitsverbetering 160 € 742,63 

Tabe/29: Maximaal redelijk huurprijs voor en na de kwaliteitsverbetering 

De maximaal redelijke huur van de woning mag dus verhoogd worden met €10,72. Het is echter gangbaar de huur met 75% van de 
maximaal redelijke huurverhoging te verhogen. 

18.3 Terugverdientijd 
Een kwaliteitsverbetering van een complete woning van 70 m2 kost € 1895,60. Met een huurverhoging van 75% van de maximaal 
redelijke huurverhoging (€ 8,04) duurt het 236 maanden voordat de investering terugverdiend is. Omgerekend is dit 19,7 jaar. 
In hoofdstuk 9 was er een aanname van 20 jaar gemaakt. Deze aanname is dus reëel. 

84 
Kostprijs bij Brabant Rubber. Link: http:/ /www.brabantrubber.nl/ Particuliere leverancier=doorverkoopprijzen (vermindering van 

20% in rekening gebracht). 
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19 Overige punten Programma van Eisen 

19.1 Brandveiligheid- Ontvlambaarheid 
De brandveiligheid van dit product is beproefd aan de hand van de ontvlambaarheid van het proefmonster inclusief vloerafwerking. 
Deze ontvlambaarheid wordt bepaald aan de hand van de nabrandduur. De nabrandduur staat in de norm NEN-1775;1991

85 
als volgt 

omschreven. 
"De tijd, gemeten vanaf het moment waarop de ontstekingsbron bij de bepaling van de ontvlambaarheid van het proefstuk wordt 
weggenomen, gedurende welke het product brandt met vlam- of gloeiverschijnselen." 
De proef is niet helemaal conform de norm uitgevoerd. Bij het uitvoeren van de proef zijn er geen thermokoppels en 
luchtsnelheidsmeters aanwezig geweest. Hierdoor zijn de temperatuur van de omgevingslucht en de luchtsnelheid in de meetruimte 
niet gemeten. Deze twee factoren zijn wel stabiel gehouden, doordat de proef in een gecontroleerde omgeving heeft 
plaatsgevonden. De proef voldoet niet geheel aan de eisen uit het normblad, maar geeft wel een goed beeld van de 
ontvlambaarheid. De proefopstelling is te zien in Figuur 96, conform de norm NEN-1775;1995. Achter het proefmonster is een 
katoendraad gespannen. Deze katoendraad mag niet doorbranden tijdens de proef. 
De combinatie van materialen wordt 15 of 30 seconden verhit, afhankelijk van de ontvlambaarheidklasse. Het materiaal voldoet aan 
de norm als: 

De katoendraad bij een verhittingsduur van 15 seconden na een periode van 10 seconden na het wegnemen van de 
verhittingsbron nog niet is doorgebrand (Klasse T3). 
De katoendraad bij een verhittingsduur van 30 seconden na een periode van 5 seconden na het wegnemen van de 
verhittingsbron nog niet is doorgebrand, en de nabrandduur niet langer is dan 5 seconden (Klasse Tl en T2). 

19.1.1 Resultaten 
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Figuur 96: Meetopstelling ontvlambaarheid 

De proeven voor de ontvlambaarheid wijzen uit dat het materiaal voldoet aan de eisen behorend bij brandklasse T2, wellicht zelfs 
aan die van brandklasse Tl. Vanwege het ontbreken van het benodigde instrumentarium voor het meten van de maatgevende 
warmtestroomdichtheid kan er geen harde uitspraak gedaan worden over brandklasse Tl. De basiseis uit de Nederlandse norm NEN-
1775;1991, die gesteld wordt aan de ontvlambaarheid van dit materiaal, is brandklasse T3. Hier wordt dus aan voldaan. 
Volgens de eurocode NEN-EN 13501 wordt dit product ingedeeld in eurobrandklasse C11• Dit is een ruimschoots voldoende 
waardering voor toepassing in woningbouw. In onderstaande tabel zijn de overige brandeigenschappen van de toegepaste 
materialen weergegeven(zie Tabel 30) . 

Tabe/30: Overige brandeigenschappen combinatie materialen87
• 

85 NNI, NEN-1775 Brandvoortplanting vloeren (Delft: NNI, 1991). 
86 NNI, NEN-6066, Bepaling van de rookproduktie bij brand (Delft: NNI, 1991). 
87 Houtwijzer Bouwen, Voorschriften beloopbare oppervlakken en gevels (Almere-buiten: Centrum hout, 2007). 
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Figuur 97: Proef ontvlambaarheid Figuur 98: Resultaat ontvlambaarheid 

19.2 Overige brandeigenschappen 
De horizontale vlamuitbreiding is niet beproefd volgens de norm NEN-1775;1991. Dit vanwege het ontbreken van de benodigde 
meetapparatuur. Wel is onderzocht hoe het styreen-butadieen rubber zich gedraagt als het vlam gevat heeft. Een dubbele, verlijmde 
plaat van 20 bij 20 centimeter is naar de ontbrandingstemperatuur (circa 350 ·q gebracht met een gasbrander. Pas op of boven deze 
ontbrandingstemperatuur wordt de vlam zelf onderhoudend en is brandstoftoevoeging niet meer nodig. 
Nadat het monster vlam had gevat, duurde het circa 20 seconden voordat deze vanzelf doofde. De vlam produceerde niet genoeg 
warmte om het te laten branden 

Figuur 99: Proef ontbrandingstemperatuur en horizontale 

vlamuitbreiding. 

Figuur 100: Resultaat proef ontbrandingstemperatuur en horizontale 

vlamuitbreiding. 

Doordat de gebruikte lijm niet ontvlambaar is, gaat de onderste rubberplaat niet meebranden. Dit heeft tot gevolg dat de 
rookproductie tot een minimum beperkt blijft. 
Doordat de oppervlaktetemperatuur bij brand in een korte tijdsperiode boven de smelttemperatuur stijgt, krijgt het materiaal de 
kans niet om te smelten. Gevolg is dat de bovenste laag van de rubber verkoolt, en dus niet smelt (zie Figuur 100). 

19.3 Constructieve veiligheid 
De toegevoegde massa aan de constructie is minimaal, met een massa van 7,2 kilogram/m2 valt deze lager uit dan bijvoorbeeld een 
Anhydriet vloer van 6 millimeter (12 ki logram/m2

). Met de inachtneming van de veiligheidsfactor voor variabele belastingen (1,35) 
kan er in deze situatie aangenomen worden dat het draagvermogen van de constructie voldoet, ook in de uiterste grenstoestand. 
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20 Technische randvoorwaarden 

20.1 Damp- en vochtwering 
De vochthuishouding van ondervloeren kan problematisch zijn. Vocht in ondervloeren kan bij toepassing van een vloerafwerking 
zoals laminaat en hout leiden tot het opbollen van deze afwerkingen. Bij tapijt kan dit voor vervelende vlekken in het oppervlak 
zorgen. Vaak wordt er dan ook een dampdichte en waterkerende folie onder de ondervloer aangebracht. Deze folie zorgt ervoor dat 
vocht vanuit de constructieve vloer niet in de ondervloer terecht kan komen. 
De toegepaste rubber heeft een lage gaspermeabiliteit, vergelijkbaar met die van E.P.D.M. rubber. Dit wordt vaak gebruikt voor 
damp- en waterkerende toepassingen. Dit betekent dat gas alleen onder hoge druk door de rubber heen geperst kan worden. In dit 
geval is het niet nodig om folie onder de rubberplaat aan te brengen. 
Langs de randen, bij de wanden, geeft het vocht wel problemen. Het vocht trekt op door de wand en kan zo op de afwerkvloer 
terechtkomen. Dit is vooral een probleem op de begane grondvloer en in natte ruimtes. Een strook folie verlijmen langs de randen 
van de rubberplaat kan dit probleem voorkomen. De folie kan vooraf worden aangebracht. Deze stroken worden vervolgens achter 
de plinten tegen de wand verlijmd. Ook tussen de naden van de platen kan vocht naar de oppervlakte komen, deze moeten dan ook 
dichtgezet worden met folie. 

20.2 Uitvoering 
Het is aan te bevelen om de woningen voorafgaand aan de renovatie (in bewoonde toestand) in te meten, om vervolgens de 
rubberplaten in de fabriek op maat te snijden. Dit verkort de uitvoeringstijd van werkzaamheden en vermindert de overlast voor 
bewoners. De vochtwerende en dampdichte folie kan reeds verlijmd worden in de fabriek aan de rubberplaten, met een uitstekende 
flap, zodat deze in de praktijk sneller verwerkt kunnen worden. 
Voor de uitvoering in de woning zullen de meubels naar één zijde van het vertrek verplaatst moeten worden. Vervolgens moeten de 
bestaande vloerafwerking en de plinten verwijderd worden. Afhankelijk van de voorkeur van de huidige bewoner (wel of geen 
nieuwe afwerking) dient dit met beleid te gebeuren. 
De vloer wordt voorbehandeld en vervolgens worden rubberplaten in stroken over de volledige breedte (wanneer dit de langste 
afstand is, anders de lengte) van het vertrek verlijmd. Het is belangrijk dat de damp- en vochtwerende folie achter de te plaatsen 
plinten omhooggetrokken wordt. Wanneer dit niet gebeurd kan de vloerafwerking beschadigd worden door optrekkend vocht. De 
vloerafwerking en plinten worden teruggeplaatst in dit deel van het vertrek. Een strook ter breedte van ongeveer een halve meter 
wordt nog niet afgewerkt, zodat een nette aansluiting van de vloerafwerking achteraf kan worden gerealiseerd. 
Vervolgens wordt het meubilair verplaatst naar de al afgewerkte vloer, en kan die zijde op eenzelfde wijze behandeld worden. 
Uiteindelijk wordt het middendeel afgewerkt. Trappen kunnen op dezelfde manier behandeld worden. 
Op deze manier kan een volledige woning in 1 à 2 dagen verbeterd worden. Het spreekt voor zich dat de werkzaamheden bij 
voorkeur in een worden De uitvoeringsprocedure is te zien in ur 101 tot en met 104. 

Figuur 101: Stap 1: leggen en verlijmen van de rubberplaten 

Figuur 103: Stap 3: Vloerbedekking aanbrengen Figuur 104:Stap 4: Plinten aanbrengen en meubels terugplaatsen 
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20.3 Detaillering 
Wat betreft de detaillering is er een aantal aandachtspunten. 

Bij het plaatsen van de platen is het belangrijk dat de waterkerende en dampdichte folie achter de plinten tegen de muur 
wordt verlijmd. Deze folie moet ook onderling overlappend goed verlijmd worden. 
Om de werking van de rubberplaat mogelijk te maken, moet er bij het plaatsen langs de wanden een tolerantie van 
ongeveer 3-5 millimeter in acht genomen worden. Hiermee wordt opbollen van de vloerafwerking voorkomen. 
Als er al een harde vloerafwerking (bijvoorbeeld vinyl) op de vloer ligt, dan kan de rubberplaat hier direct op worden 
verlijmd. De vloer dient wel schoon te zijn. Andere soorten vloerbedekkingen moeten eerst verwijderd worden. 
De lijm mag niet bijtend zijn om het vergaan van de folie tegen te gaan. 

Een detail van de aansl met de wand is te vinden in N. 

Figuur 105: Rubberplaat op rol, met daarop de damp- en waterkerende folie gelijmd. 

20.4 Onderhoud 
Bij mutatie van de woning kan, als de vloerafwerking van de vorige bewoners verwijderd is, onderzocht worden of de rubber nog aan 
de kwaliteitseisen voldoet. De kwaliteitseisen houden in: 

Geen ongewenste blijvende vervormingen; 
Geen beschadigingen. 

Eventuele beschadigingen kunnen weggesneden en vervolgens aangeheeld worden. Volledige vervanging van de rubberplaat is nodig 
na een periode van circa 25 jaar. Dit kan worden uitgevoerd bij grootonderhoud. 
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20.5 Mogelijke vloerafwerkingen 

20.5.1 Tapijt 
Tapijt kan regulier (niet verlijmd, of met lijm op waterbas is) aangebracht worden op de vloer. Een ondervloer is niet meer nodig. 

20.5.2 Linoleum en vinyl 
linoleum kan regulier (niet verlijmd,of met lijm op waterbas is) aangebracht worden op de vloer. Een ondervloer is niet meer nodig. 

20.5.3 Laminaat en houten vloeren 
Laminaat en houten vloeren kunnen direct worden aangebracht op de rubberplaat (niet verlijmd,of met lijm op waterbasis). 
Vanwege de hoge stijfheid van deze vloeren is het aan te raden rekening te houden met het type schoeisel, dat gedragen wordt in de 
woning. Bij voorkeur wordt gebruik gemaakt van meeverend laminaat of een meeverende houten vloer. 

20.5.4 Tegelwerk 

Bij het gebruik van een flexibele tegellijm op waterbasis kan ook een tegelvloer worden aangebracht op de rubberplaat. Ook hierbij is 
het aan te bevelen om rekening te houden met het type schoeisel, dat gedragen wordt in de woning (zie 20.3.3). 
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21 Toepassing in andere segmenten van de bouw 
Dit product heeft de potentie om toegepast te worden in andere segmenten van de bouwindustrie. Zo worden vloeren in 
nieuwbouwprojecten over gedimensioneerd om aan de contactgeluidisolatie eis (lco = +5 dB) te voldoen. De meergezinswoningen, 
gebouwd in dezelfde periode als de hier behandelde rijwoningen (1945-1975), geven eveneens ernstige problemen rondom 
geluidsoverlast, veroorzaakt door contactgeluid. 

21.1 Toepassing in nieuwbouw 
De relatie met het Slimbouwen® principe wordt voor dit product pas echt duidelijk wanneer het in nieuwbouw toegepast wordt. 
Vaak worden betonvloeren over gedimensioneerd om aan de eisen gesteld in het Bouwbesluit te voldoen, terwijl dit constructief 
vaak niet nodig is. Dit is uiteraard in grote mate het geval bij meergezinswoningen of utiliteitsbouw, waar de contactgeluidisolatie 
voornamelijk bepaald wordt door de directe contactgeluidisolatie. In dit onderzoek wordt een kort voorbeeld beschreven. 
Het gebouw, een fictief meergezinswoningbouwproject, zal uitgevoerd worden met het gietbouw principe. De wanden zijn 200 
millimeter dik en enkel uitgevoerd, deze voldoen aan de eis uit het Bouwbesluit voor luchtgeluidisolatie. In Figuur 106 is de 
plattegrond van een ruimte in het voorbeeldproject weergegeven. De vloer van deze ruimte moet in kale toestand voldoen aan de 
contactgeluidisolatie-eis gesteld in het Bouwbesluit (lco ;?; 5 dB). Voor de definitie van de kale vloer wordt verwezen naar paragraaf 
9.3. 
Om aan de eis uit het Bouwbesluit te voldoen moet de kale betonnen vloer, uitgevoerd op de traditionele manier, minimaal 300 
millimeter dik zijn met een massa 747 kg/m2

• Om op eenzelfde niveau te komen bij de verlijming van 6 millimeter styreen-butadieen 
rubber, moet de dikte van de betonnen vloer minimaal200 millimeter zijn en een massa hebben van 517 kg/m2

• 
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Figuur 106: Fictieve referentie plattegrond voor gegevens in figuur 95. 
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Figuur 107: genormeerd contactgeluidniveau van 2 dikten massieve betonvloeren. 

Met het toepassen van een styreen-butadieen rubberplaat kan de constructie 94 millimeter slanker worden uitgevoerd, terwijl de 
contactgeluidisolatie blijft voldoen aan het Bouwbesluit. Dit heeft invloed op een aantal aspecten: 

Bouwkosten; 
Manuren; 
Gebouwhoogte (gevels, leidingen etc); 
C02 uitstoot; 
Kraantijd; 

In dit hoofdstuk wordt verder ingegaan op de eventuele reductie van bouwkosten en de C02 uitstoot. 

21.1.1 Bouwkostenreductie 
In de onderstaande tabel is een vergelijking van de bouwkosten weergegeven van toepassing van een vloer van 300 millimeter 
zonder rubberplaat versus een vloer van 200 millimeter met rubberplaat (zie Tabel31 en Tabel32). 
Onderdeel Kosten 

0,3 m' Beton C20/25 milieuklasse XCl, consistentiegebied Cl, CEMIII, grind 4-32 € 24,75 
mm. 
Betonstaal FeB 500 HWL, 12 mm. € 23,24 
Manuren bij uurloon= €45,00 € 28,84 + 

Subtotaal € 76,83 

BTW materiaa119% €9,12 
BTW manuren 19 % €5,48 + 

Totaal € 91,43 

Tabel31: Kostenstaat kale vloer 300 millimeter beton, voldoet aan eis 1,..=5 dB. 

Onderdeel Kosten 

0,2 m" Beton C20/25 milieuklasse XCl, consistentiegebied Cl, CEMIII, grind 4-32 € 16,50 
mm. 
Betonstaal FeB 500 HWL, 12 mm. € 15,49 
Manuren bij uurloon = €45,00 € 19,23 + 

Subtotaal € 60,95 

SBR-rubberplaat 3mm (inclusief BTW) € 5,00 2X 
Ondergrond voorlijmen met hechtemulsie € 2,25 

Manuren bij uurloon= €45,00 € 13,50 + 
Subtotaal exclusief BTW € 21,29 

BTW materiaall9 % €2,57 
BTW manuren 19% € 2,33 + 

Totaal € 86,28 

Tabel32: Kostenstaat kale vloer 200 millimeter beton + 6 millimeter SBR-rubber, voldoet aan eis lco=S dB. 

In eerste instantie is het verschil tussen de twee varianten klein. Als er echter gekeken wordt naar een volledig wooncomplex, met 
een bruikbaar vloeroppervlak van 3017 m2 (35 appartementen met een oppervlakte van 86,2 m2

), dan wordt het verschil groter. De 
kosten van de variant met een vloer van 300 millimeter bedragen €275.844,31. De variant van de vloer van 200 millimeter met 
toepassing van de rubberplaat kost bij eenzelfde oppervlak €260.306,76. Toepassing van de oplossing met de rubberplaat geeft een 
besparing van ongeveer €15.500 (is circa 5,6% van de totale kostensom van de vloer) te behalen zijn. In deze calculaties is de 
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kostenreductie door bijvoorbeeld slankere dragende wanden, de vermindering van gevelhoogte, installaties en kraantijden niet 
meegenomen. 

21.1.2 COz-reductie 

De vermindering van de uitstoot van C02 bij een slankere vloerconstructie is in dit onderzoek globaal onderzocht. Het onderzoek is 
beperkt gebleven tot de consequenties van een slankere vloer. Mogelijke consequenties van slankere dragende wanden en minder 
hoge gevels zijn niet in dit onderzoek meegenomen. 
In Figuur 108 en Figuur 109 is de vergelijking weergegeven van de C02 uitstoot van de slankere vloer en de 300 millimeter dikke 
vloer. Onderstaande getallen zijn overgenomen uit Greencalc•, hierin is de uitstoot weergegeven in kilogrammen C02-equivalent (kg 
C02-eq). Dit equivalent omvat alle broeikasgassen, omgezet naar de benodigde hoeveelheid koolstofdioxide om eenzelfde effect te 
hebben op de omgeving. Deze rekenmethode wordt de GWP (Giobal Warming Potential) genoemd. 
Een vrij grote kanttekening hierbij is echter dat de database, die gebruikt wordt door Greencalc• (de Nationale Milieudatabase) zich 
op dit moment nog in een bèta stadium bevindt88

• Het gebruik van deze database kan leiden tot verkeerde uitkomsten. In deze 
vergelijking is echter gebruik gemaakt van dezelfde database voor beide scenario's, zodat een eenduidige indicatie gegeven kan 
worden voor de C02-equivalente waarden. De uitstoot door productie van de rubberplaten heeft geen significant effect op de 
uiteindelijke totale uitstoot van broeikasgassen. De resultaten worden berekend over een referentieperiode van 100 jaar. 
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Figuur 108: De uitstoot kg COreq per vierkante meter vlaeroppervlak89
• Figuur 109: De uitstoot kg COreq bij een gebouw van 3017 m2

• 

In Figuur 108 is de totale uitstoot (inclusief gemiddelden voor transport, energiegebruik in de uitvoering, etc.) uitgedrukt in 
kilogrammen C02-equivalent. Omdat de vloer 100 millimeter dunner is, is ook de uistoot van broeikasgassen van dit scenario lager. 
Doorgecalculeerd naar een woningcomplex met een oppervlakte van 3017m2 (zie paragraaf 21.1.1) betekend dit het volgende: bij 
toepassing van een betonnen vloer met een dikte van 200 millimeter is de uitstoot van broeikasgassen beduidend lager dan bij het 
scenario met de 300 millimeter dikke betonvloer. Het verschil is 153.440 kilogram C02 equivalent. Ter vergelijking: een gemiddeld 
huishouden verbruikt per jaar ongeveer 3500 kWh aan elektriciteit. Dit betekent een uitstoot van 2.100 kilogram C02-equivalent per 
jaar 90

, dus een uitstoot van 210.000 kilogram C02-equivalent per 100 jaar. 

88 
Stichting Bouwkwaliteit, 'SBK', in SBK <http:/ /www.bouwkwaliteit .nl/lnieuws.php?id=30> [accessed 20 July 2011] 

89 Conclusies berekeningen met Greencalc• versie 4.1. Productcatalogus versie 410 d.d. 2011-03-15 
90 Milieu Centraal, 'Bereken uw C02 uitstoot', in Voorbeelden Huishoudens 
<http:/ /www.milieucentraal.nl/pagina.aspx?onderwerp=Bereken+uw+C0 2+uitstoot#Voorbeelden_huishoudens> [accessed 20 July 
2011] 
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21.2 Toepassing in meergezinswoningen 
Meergezinswoningen zijn, net als de in dit verslag behandelde naoorlogse rijwoningen, veel toegepast als een antwoord op de 
toenemende woningnood in de periode na de Tweede Wereldoorlog. Deze typologie is te verdelen in een tweetal categorieën, te 
weten (zie Figuur 110): 

Middelhoge bouw; 
Hoogbouw. 

Figuur 110: Middelhoge bouw en hoogbouw uit de naoorlogse bouwperiode. 91 

Het aantal gebouwde meergezinswoningen ligt echter lager dan het aantal gebouwde eengezinswoningen (ongeveer 50% minder92
). 

De problemen op gebied van contactgeluidisolatie zijn in deze complexen echter beduidend groter. Dit komt voornamelijk door de 
ligging van woningen ten opzichte van elkaar. Waar de contactgeluidisolatie naar de buren in rijwoningen bepaald wordt door de 
flankerende overdracht, speelt hier de directe overdracht een veel grotere rol. 
Zoals ook bij rijwoningen het geval is bepalen detailleringen en materiaaleigenschappen in grote mate de contactgeluidisolatie. In 
hoogbouw is veel gebruik gemaakt van zwaardere systeembouwmethoden, zoals gietbouw en zware montagebouw. Bij deze 
methoden is veel gewerkt met beton. In de middelhoge meergezinswoningen werden deze methoden ook toegepast, maar 
afgewisseld met traditionele bouwmethoden. Hierbij werden er, net als bij rijwoningen, holle baksteenvloeren toegepast, ditmaal als 
woningscheidende vloer. Deze vloer zal ook hier aangehaald worden als referentie, niet alleen omdat deze op grote schaal toegepast 
is, maar ook omdat deze de minste contactgeluidisolatie heeft. 
De eventuele toepassing van het ontwikkelde product zal kort toegelicht worden in dit onderzoek. Er wordt uitgegaan van een 
identieke plattegrond zoals deze gebruikt is in hoofdstuk 21.1, maar dan met een woningscheidende vloer in de vorm van een holle 
baksteenvloer met een dikte van 210 millimeter en een massa van 195 kg/m2

• Wanden zijn uitgevoerd als enkel gemetselde 
kalkzandsteenblokken met een dikte van 210 millimeter. Resultaten zijn weergegeven in Figuur 111. 
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Figuur 111: Eventuele haalbare verbetering bij toepassing van het product binnen meergezinswoningen. 

91 Jo nes Lang LaSalle, 'exclusieve onderhandse verkopen', in Jones Lang LaSalle <http://www.joneslanglasalle.nl/netherlands/nl
ni/Pages/recenteveilingen.aspx> [accessed 19 July 2011) 
92 L.C.J. van Luxemburg and T.M.J. Raijmakers, Geluidwering bij woningverbetering (Leiden: Waltman SMD Educatieve Uitgevers, 
1997). 
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Ook in deze sector van de naoorlogse woningbouw kan er een behoorlijke verbetering behaald worden door het toepassen van het 
ontwikkelde product met een dikte van 6 mill imeter. Toch blijft de kwaliteit in deze meergezinswoningen slecht. In verbeterde staat 
valt deze nog steeds in geluidweringsklasse V conform de norm NEN-1070;1999. Een hogere verbetering is dus gewenst in deze 
woningen, in dat geval kan er uitgeweken worden naar een dikkere rubberplaat van 12 millimeter. In dat geval neemt de 
contactgeluidisolatie voldoende toe om een kwaliteitsverbetering naar Geluidweringsklasse IV te bewerkstelligen. Deze verbetering 
is echter onvoldoende voor een verbetering naar nieuwbouwniveau . 

21.3 Conclusie 
Door het toepassen van een styreen-butadieen rubberplaat van 6 millimeter dik kan er binnen nieuwbouwprojecten met slankere 
vloeren geconstrueerd worden, terwijl de constructie blijft voldoen aan de eis voor de contactgeluidisolatie. Dit betekent een 
besparing op de bouwkosten van ongeveer €15.500, - bij een middelgroot nieuwbouwproject. Hierin is de besparing op andere 
onderdelen (dragende wanden, gevel) niet meegenomen. Ook de C02 emissie neemt af met 153.440 kilogram over een 
referentieperiode van 100 jaar. 
Toepassen van Styreen-Butadieen rubber bij meergezinswoningen laat eveneens een verbetering zien. Door de mindere kwaliteit 
van de meergezinswoningen moet de benodigde verbetering echter hoger zijn. Zelfs de toepassing van een 12 millimeter dikke 
rubberplaat is onvoldoende om de contactgeluidisolatie naar nieuwbouwniveau (Bouwbesluit lco = +5dB) te krijgen. 
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22 Praktijkmeting 
Ter afsluiting van het onderzoek is een praktijkmeting uitgevoerd. Deze praktijkmeting geeft inzicht in de verbetering van het 
Styreen-Butadieen rubber in de praktijk. De resultaten van de praktijkmeting zijn vergeleken met de resultaten uit de theoretische 
benadering (zie hoofdstuk 17}. De praktijkmeting heeft plaatsgevonden in twee aangrenzende, naar passiefhuisniveau gerenoveerde, 
woningen gelegen in de wijk de Kroeven te Roosendaal (van Effenlaan 43 en 45}. 
Allereerst is de nagalmtijd in de ontvangstruimte gemeten met het programma Dirac 5. De nagalmtijd is nodig om de resultaten van 
de meting te normaliseren naar de staat van de ontvangstruimte. Hierna is het geluidniveau gemeten, geheel volgens de norm NEN-
5077;2006. De verbetering door het toepassen van een Styreen-Butadieen rubberplaat van 3, 6 en 9 millimeter op de vloer is 
gemeten vanaf slechts één zendpositie, dit is dus geen genormeerde meting. Dit door de beperkte tijd die beschikbaar was om de 
metingen uit te voeren. 

22.1 Nagalmtijd ontvangstruimte 
De nagalmtijd (symbool T;) is de tijd die verstrijkt tussen het uitschakelen van een luchtgeluidbron in een ruimte en het moment 
waarop het geluidniveau in die ruimte is gedaald tot een waarde, die 60 dB lager is dan op het moment van uitschakelen van de 
geluidbron. In de praktijk betekent dit in feite, dat het signaal gegeven door de luchtgeluidbron na het verstrijken van de nagalmtijd, 
niet meer waarneembaar is. De nagalmtijd wordt vervolgens gecombineerd met de referentienagalmtijd (T0=0,5 voor woningen). 
Hiermee is het mogelijk om de invloed op het ontvangniveau van de hoeveelheid geluidabsorberend materiaal in de ontvangruimte 
te bepalen. 

Figuur 112: Meetopstelling nogolmtijd. 

De nagalmtijd wordt bepaald door een tweetal factoren, te weten: 
Het volume van het vertrek (en daarmee ook de oppervlaktes van begrenzingen); 
De materialisatie ( absorptiecoëfficiënten van materialen in het vertrek). 

De wet van Sabine geeft een theoretische benadering voor deze nagalmtijd, deze is als volgt: 

T = ; * ; met A = Lf=1 aiSi 

Hierin stelt a de absorptiecoëfficiënt van een bepaald materiaal voor. Ter verduidelijking en vergelijking worden de gemeten 
resultaten in deze paragraaf in vergelijking met de theoretische nagalmtijd gepresenteerd. 
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Figuur 113: De nogolmtijd bij een praktijkmeting en een theoretische berekening. 
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Verschillen tussen praktijkmeting en theoretische berekening worden vooral veroorzaakt door de gebruikte absorptiecoëfficiënten 
bij de berekening. Dit zijn aannames, overgenomen uit literatuur93

, en stroken vermoedelijk niet met de werkelijke 
absorptiecoëfficiënten. Ook is bij de berekening van de nagalmtijd uitgegaan van de woning in de engerenoveerde staat, terwijl in 
gerenoveerde staat koven zijn aangebracht in de hoeken van het vertrek. Toch strookt het verloop van de nagalmtijd wel met de 
praktijkmeting. Bij deze meting dient vermeld te worden dat er in de meetruimte geen meubilair aanwezig is en dat de complete 
absorptie daardoor laag is (ondanks het feit dat er tijdens de praktijkmeting personen aanwezig waren in de ruimte). 

22.2 Geluidniveau meting - geen elastische lagen 
Om een geluidniveau, met betrekking tot contactgeluidisolatie, te meten is een geluidbron nodig. Hiervoor wordt gebruik gemaakt 
van een hamerapparaat, zie Figuur 114. Dit hamerapparaat laat stalen hamers, met een gewicht van 500 gram en een valhoogte van 
40 millimeter, op de vloer vallen. Dit gebeurt tien keer per seconde (dus met een frequentie van 10 Hertz). Vervolgens wordt het 
equivalente geluidniveau in de ontvangstruimte gemeten op twee verschillende meetposities. Deze meting wordt vier keer 
uitgevoerd, met vier verschillende bronposities. De meting dient te worden verricht in octaafbanden (125 Hz- 2000 Hz, NEN-
5077;200694). In deze meting zijn ook de octaafbanden met middenfrequenties 63 Hz en 4000 Hz onderzocht. Waar nodig dienen de 
resultaten gecorrigeerd te worden op het achtergrondgeluidniveau (zie NPR 5097 - geluidwering in gebouwen95

}. In de 
praktijkmeting bleek dit niet 

Figuur 114: Een in werking zijnde hamerapparaat met stalen hamers. 

De uitkomsten per meetpositie dienen vervolgens logaritmisch gemiddeld te worden, zodat er een voor de volledige ruimte 
representatief niveau ontstaat. Vervolgens worden de niveaus per bronpositie genormaliseerd op de referentienagalmtijd en de 
werkelijke nagalmtijd van de ruimte, om zo het effect van de geluidsabsorptie in de ruimte in rekening te brengen bij het 
genormeerd contactgeluidniveau. Dit genormeerd contactgeluidniveau wordt vervolgens bepaald door de resultaten van de vier 
bronposities (genormaliseerd naar de referentienagalmtijd en werkelijke nagalmtijd) per octaafbad logaritmisch te middelen. 
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Figuur 115: Genormeerd contactgeluidniveau resulterende uit de praktijkmeting. 
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94 NNI, NEN 5077;2006 (Delft: Nederlands Normalisatie Instituut, 2006}. 
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Vervolgens wordt het A-gewogen contactgeluidniveau (LnrAl (zie paragraaf 6.2.7) bepaald door de genormeerde 
contactgeluidniveaus logaritmisch op te tellen en te corrigeren met de herleidingswaarden Hi (voor algemeen loopgeluid en gemeten 
met de hamermachine). Hieruit volgt een A-gewogen contactgeluidniveau van 57 dB volgens de norm NEN-5077;2006, en een 
kwaliteitscijfer k=4 volgens de norm NEN-1070;1999. 

22.2.1 Vergelijking theoretische benadering 
Het verschil tussen het t heoretisch bepaalde A-gewogen contactgeluidniveau (zie paragraaf 6.2.7) en het in de praktijk bepaalde 
contactgeluidniveau is ongeveer 3 dB. Tussen de genormeerde contactgeluidniveau's is vooral een spectraal verschil te zien (zie 
Figuur 116). Dit verschil wordt veroorzaakt door de contactgeluidisolatie in de theoretische benadering. Hierbij is uitgegaan van een 
kanaalplaatvloer, met dezelfde dikte en massa als de holle baksteenvloer. Deze holle baksteenvloer heeft een hogere inwendige 
demping dan kanaalplaatvloeren (zie paragraaf 11.3). Dit betekent dat de contactgeluidisolatie vooral in de hogere octaafbanden 
beter is (en dus lager ligt). 
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Figuur 116: Vergelijking tussen theoretisch bepaalde en in de praktijk bepaalde genormeerde contactgeluidniveaus. 

22.3 Geluidniveau meting- met verschillende elastische lagen 
De contactgeluidisolatie-verbetering bij toepassing van verschillende dikten Styreen-Butadieen rubber is met eenzelfde methode 
gemeten als in voorgaande paragrafen. Kanttekening hierbij is dat deze meting niet genormeerd is uitgevoerd. Vanwege tijdgebrek is 
slechts gemeten vanaf één bronpositie, de NEN-5077;2006 schrijft vier bronposities voor. De contactgeluidisolatie-verbetering mag 
dan ook alleen vergeleken worden met het contactgeluidniveau van de vloer zonder afwerking, gemeten op dezelfde bron positie. De 
elastische lagen zorgen voor een verzwakking van de amplitudes in de hogere frequentiebanden. De theoretische achtergrond 
hiervan is al besproken in Hoofdstuk 16. Dit verschijnsel is ook terug te zien in de resultaten van de praktijkmeting, zie Figuur 117. 
Voor de volledigheid is er ook een meting verricht op hoogpolige vloerbedekking. 
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Figuur 117: Resulterende contactgeluidniveaus bij een vloer zonder elastische laag, 3,6 en 9 millimeter Styreen-Butadieen rubber en hoogpolig tapijt. 
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Figuur 118: Het hamerapparaat in werking op een Styreen-Butadieen rubberplaat met een dikte van 6 millimeter. 

22.3.1 Vergelijking theoretische verbetering 
De gemeten genormeerde contactgeluidisolatie-verbetering bij toepassing van de Styreen-Butadieen rubberplaat ligt lager dan de 
theoretische verbetering, zie Figuur 119. De A-gewogen verbeteringen liggen tevens lager dan uit de theoretische bepaling blijkt. 
Toepassing van een 6 millimeter Styreen-Butadieen rubberplaat op de vloer geeft echter voldoende verbetering van de 
contactgeluidisolatie van de woning: van kwaliteitscijfer 4 naar kwaliteitscijfer 3, zie Tabel 33. 
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Figuur 119: Vergelijking tussen de theoretisch bepaalde verbetering en de in de praktijk bepaalde verbetering. 
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Tabel33: Contactgeluidisolatie-verbetering en uiteindelijk kwaliteitscijfer van 3 verschillende dikten Styreen-Butadieen rubber 
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23 Conclusie 
De hoofdonderzoeksvraag van dit onderzoek is als volgt geformuleerd (zie paragraaf 3.6): 

Welke combinatie van materialen en methoden lenen zich ertoe de geluidstechnische kwaliteit, die in dit onderzoek bepaald wordt 
door contactgeluid, van gerenoveerde woningen te verbeteren naar een nader te bepalen niveau, zonder dat dit onnodig 
ruimteverlies en onnodige extra kosten met zich meebrengt? 

Om tot een passend antwoord te komen op deze vraag zijn er een aantal deelvragen geformuleerd (zie paragraaf 3.6): 
Deelll: 
1) Welke woningtypologieën laten zich omschrijven binnen de naoorlogse woningbouw, en welke woningtypologie laat zich 

het best gebruiken voor het onderzoek? (H4-H5) 
2) In welke mate en waar in de woning doen zich de problemen voor? (H6) 
3) Wat is de kwaliteit van deze referentiewoning volgens de norm NEN-1070;1999, het daaraan te koppelen beoogd 

kwaliteitsniveau en welk aspect binnen het vakgebied geluid wordt verder uitgewerkt? {Hl) 
4) Welke bestaande producten zijn er verkrijgbaar om het resulterende geluidsniveau veroorzaakt door contact- en 

luchtgeluid te verminderen? (H8-H9} 
Deel lil: 
5) Aan welke eisen moet het te ontwikkelen product voldoen? {Hll) 
6) Wat zijn de theoretische mogelijkheden en hoe laten deze zich vertalen in werkbare varianten? {H12) 
7) Welke oplossingsrichting wordt er verder uitgewerkt? (H13) 
Deel IV: 
8) Wat is de uiteindelijke prestatie van het product, vergeleken met het eerder opgestelde Programma van Eisen? (H14-H18} 

De bovenstaande deelvragen zijn behandeld in de verschillende hoofdstukken van dit onderzoek. De conclusies getrokken uit de 
deelvragen hebben geleid tot keuzes die fundamenteel zijn geweest voor dit afstudeeronderzoek, in het bijzonder de deelvragen 1, 
3, 6 en 7. Alle deelvragen zullen in deze conclusie kort behandeld worden, om vervolgens een sluitende conclusie te geven 
betreffende de hoofdvraag. 

23.1 DEEL U: REFERENTIEWONING EN ANALYSE 

Woningtypologiën gebruikt in de rijwoningbouw tussen 1945 en 1975 
In Hoofdstuk 4 zij de diverse bouwsystemen, gebruikt voor rijwoningen gebouwd in de periode 1945-1975, behandeld. Deze 
systemen zijn grofweg in te delen in een vijftal bouwmethoden, te weten: 

Traditionele bouw, waarbij gebouwd werd met kleine elementen en in het werk gestorte betonvloeren of systeemvloeren; 
Zware montagebouwsystemen, waarbij gebouwd werd met middelgrote tot grote geprefabriceerde, veelal betonnen 
elementen; 
Lichte montagebouwsystemen, waarbij gebouwd werd met middelgrote tot grote geprefabriceerde 
staalskeletbouwelementen; 
Stapelbouwsystemen, waarbij gebouwd werd met kleine tot middelgrote betonelementen voor wanden en lichte 
systeemvloeren; 
Gietbouw, waarbij gebouwd werd met in het werk gestorte betonwanden en vloeren. 

Van elk van deze bouwmethoden zijn de afzonderlijke bouw- en geluidstechnische karakteristieken onderzocht en is gekeken naar de 
aan aantallen die gebouwd zijn met deze methoden. De traditionele bouwmethode is het meest toegepast; het kwal iteitsniveau van 
de lucht- en contactgeluidisolatie van de met deze bouwmethode gerealiseerde rijwoningen is laag (zie paragraaf 4.2). 

Hedendaagse positie op de woningmarkt 
Veel van de hierboven beschreven woningen worden nog geëxploiteerd door met name woningcorporaties. De woningen zijn 
gedateerd en voldoen niet meer aan de wensen en eisen van tegenwoordig. Vooral de energetische prestatie van de woning wordt 
bekritiseerd. De woningen dienen vervangen en/of verbeterd te worden. In het huidige economische klimaat en met de reële 
veronderstelling dat de woningvoorraad niet voor 2050 vervangen kan worden (zie paragraaf 2.4.1) wordt vaak gekozen voor 
kwaliteitsverbetering door renovatie van de betreffende woningen. 
De energetische prestatie wordt meestal verbeterd door een schilrenovatie en een installatieupgrade. Inmiddels wordt 
geëxperimenteerd met een technisch verder ontwikkelde variant: de renovatie naar passiefhuisniveau. Hiermee wordt door een 
ingrijpende schilrenovatie en het toepassen van een gebalanceerd ventilatiesysteem de woning gerenoveerd naar een A++ 
energielabeL Deze schilrenovatie heeft tot gevolg dat het achtergrondgeluid afneemt en de overige geluidbronnen (contact-, lucht
en installatiegeluid) prominenter naar de voorgrond treden (zie paragraaf 2.5). 
In dit onderzoek is als case gekozen voor een naar passiefhuis gerenoveerde, traditioneel gebouwde rijwoning. 
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Isolatie en kwaliteit casestudy 
De rijwoning, die voor dit afstudeeronderzoek de casestudy vormt, is gelegen in Roosendaal. De woning is tot het casco gestript en 
heeft een nieuwe schil gekregen. De primaire constructieve delen zoals de vloeren en dragende wanden zijn onveranderd gebleven. 
Dit heeft tot gevolg dat de geluidisolatie binnen het woningcomplex en binnen de woning zelf onveranderd is gebleven. 
Uit onderzoek is gebleken dat de prestatie op het gebied van lucht- en contactgeluidisolatie ligt laag. De precieze prestatie heeft 
geen toegevoegde waarde voor dit concluderende hoofdstuk, en wordt hier om die reden niet vermeld (zie paragraaf 6.2}. 
De geluidstechnische kwaliteit van de casestudy is uitgedrukt met de in de norm NEN-1070;1999 uiteengezette kwaliteitskiassen (k) 
en geluidweringsklasse (GK} (zie hoofdstuk 7}. 

Luchtgeluidisolatie; kwaliteitsklasse 5 en bepalend voor de geluidweringklasse (GK=V) 
Contactgeluidisolatie; kwaliteitsklasse 5. 

Beoogd kwaliteitsniveau 
Het beoogd kwaliteitsniveau is bepaald aan de hand van de norm NEN-1070;1999 en een publicatie van Stichting Bouwresearch96

• 

Door de afname van het achtergrondgeluid dient de geluidstechnische kwaliteit van de case minstens verbeterd te worden naar de 
in het Bouwbesluit voorgeschreven eisen. Vergeleken met de norm NEN-1070;1999 komt dit overeen met geluidweringklasse 111 en 
kwaliteitsniveau 3. Om dit resultaat te bereiken dienen de luchtgeluidisolatie en contactgeluidisolatie met respectievelijk 9,8 dB en 
7,2 dB verbeterd te worden (zie paragraaf 7.2}. 

Keuze geluidaspect 
Om meer verdieping in dit afstudeeronderzoek aan te brengen, is gekozen voor de uitwerking van één aspect binnen het vakgebied 
geluid. Er is gekozen voor contactgeluid omdat de mogelijkheden voor een verbetering van dit aspect aanzienlijk groter leken dan die 
van de overige geluidsaspecten (zie paragraaf 7.3}. 

Bestaande producten 
Voor de verbetering van de contactgeluidisolatie wordt over het algemeen uitgegaan van twee principes. 

Een zwevende dekvloer ontkoppelt het loopvlak van de constructieve vloer door een massa-veer-massa principe. De toe te 
voegen hoogte aan de constructieve vloer van deze systemen is relatief groot, voor een goede prestatie dient deze 
minimaal 30 millimeter te zijn. Hierbij treden bij gebruik in de referentiewoning problemen op rond deurdorpels/kozijnen 
en de optrede van de woning. 
Ondervloeren geven demping door te vervormen naar de puls, veroorzaakt door lopende personen. De laagfrequente 
prestatie van deze vloeren is echter gering en loopgeluiden gaan minder hoog klinken. 

Kosten van beide systemen liggen rond de €50,-/m2
• Met een terugverdientijd van 20 jaar dient de huur van de sociale huurwoning 

met €20,-/maand verhoogt te worden (zie hoofdstuk 8). 

23.2 DEEL 111: PRODUCTONTWIKKELING 
Programma van Eisen 

Het programma van eisen is een samenvoeging van eisen ontstaan uit voorgaande conclusies, eisen gesteld in de bouwregelgeving 
en eisen ontleent aan de gedachtegang van Slimbouwen®. In deze paragraaf wordt een korten samenvatting gegeven van de 
belangrijkste eisen (zie hoofdstuk 10}. 

Prestatie: het te ontwikkelen product dient een contactgeluidisolatie-verbetering van ten minste 7,2 dB te bewerkstelligen; 
Afmetingen: Het te ontwikkelen product dient, inclusief afwerkingen, niet boven de dorpelhoogte van de woning uit te 
komen; 
Investeringskosten: De maximale investeringskosten zijn bepaald aan de hand van de maximale redelijke huurverhoging. 
De maandelijkse huurprijs van een woning mag niet meer dan het aan 2 punten gekoppelde bedrag (€10} per maand hoger 
worden. Dit staat gelijk aan een investering van ongeveer €25/m2 bij een terugverdientijd van 20 jaar. 
Eventuele toevoegingen op de vloer dienen "aarde- en klinkervast" bevestigd te worden. Op deze manier valt het product 
niet onder de inboedel en voldoet het aan eisen uit zowel de bouwregelgeving (de "kale vloer") als het Burgerlijk Wetboek 
(inboedel mag niet verhuurd worden in de sociale huursector)(zie paragraaf 9.3}. 

Theoretische mogelijkheden 
Aan de hand van theoretische rekenmodellen is een viertal mogelijkheden geconstateerd voor de verbetering van de 
contactgeluidisolatie (zie hoofdstuk 11}. Hier worden de mogelijkheden kort samengevat. 

1. Constructieve massa van de vloer verhogen; 
2. Trillingoverdrachtverzwakking van de knoop tussen wand en vloer verhogen; 
3. Demping van de topvloer verhogen; 
4. Paissen-constante van de constructie verhogen (een materiaaleigenschap die aangeeft hoe het volume van een materiaal 

verandert bij belasting op normaal- en afschuifkrachten). 
Aan de hand van de berekende theoretische verbetering per mogelijkheid is besloten varianten te ontwikkelen voor de eerste 3 
mogelijkheden. 

96 
Stichting Bouwresearch, Geluidwering als kwaliteit - NEN 1070 geeft een frisse kijk (Rotterdam: SBR, 1999}. 
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Varianten 
De drie mogelijkheden zijn vertaald in werkbare varianten. De technische aard van deze varianten heeft geen toegevoegde waarde 
voor dit concluderende hoofdstuk en worden achterwege gelaten (zie hoofdstuk 12). Deze varianten zij vervolgens getoetst aan de 
hand van een morfologische analyse (zie hoofdstuk 13). 
De eerste 2 varianten, gebaseerd op het verhogen van de constructieve massa en het verhogen van de 
trillingoverdrachtverzwakking, zijn uitvoeringstechnisch ingewikkeld. Deze ingreep houdt in dat beide varianten absoluut niet in 
bewoonde staat uitgevoerd kunnen worden. Dit betekent dat de kwaliteitsverbetering enkel bij mutatie of tijdelijke leegstand (het 
elders onderbrengen van de bewoners) kan plaatsvinden. Bij mutatie loopt de woningcorporatie de feiten achterop, de overlast 
heeft immers al plaatsgevonden. Tijdelijke leegstand betekent een extra investering voor de opdrachtgever 
(verhuiskostenvergoeding en wisselwoning). Om deze redenen scoren deze varianten in de morfologische analyse dan ook 
beduidend lager dan de derde variant. In paragraaf 12.3 is een tweedeling gemaakt binnen de variant waarbij de demping van de 
vloer verhoogd wordt. De optie van impregnatie van de topvloer s niet verder uitgewerkt, vanwege de intensieve uitvoering en de 
complexiteit van het voorspellen van trillinggedrag in heterogene vloervelden. De variant waarbij de vloer bedekt wordt met een 
rubberplaat is uiteindelijk gekozen voor verdere uitwerking. 

23.3 DEEL IV: UITWERKING 
Rubberkeuze 

Om een keuze te maken uit het brede scala rubbersoorten is een kleinschalig onderzoek gedaan naar de fysische en mechanische 
eigenschappen van deze rubbersoorten. Vanwege de lage kostprijs, hoge smelttemperatuur, lage glastemperatuur en hoge 
levensduur is er gekozen om verder te gaan met Styreen-butadieen rubber. 

Dynamisch gedrag 
Het mechanische gedrag van rubber verloopt niet lineair bij verschillende temperaturen, aanstootfrequenties en normaalkrachten. 
Er is een "Dynamic Thermal Mechanica/ Analysis" uitgevoerd om inzicht te krijgen in dit dynamische gedrag. Specifieke 
karakteristieken van deze meting worden in dit hoofdstuk niet behandeld. Hiervoor wordt verwezen naar paragraaf 15.3. 
Aan de hand van de resultaten is de vervorming van verschillende diktes rubber onder gemiddelde en extreme puntlasten. Voor deze 
vervorming is een aanname gemaakt en mag niet groter zijn dan 4 millimeter. Deze vervorming bleek alleen onder de meest extreme 
puntbelasting met een rubberdikte van 12 millimeter overschreden te worden (zie paragraaf 15.4). 

Prestatie 
Door de sterke overeenkomsten met ondervloeren voor laminaat en tapijt is vervolgens een vergelijking gemaakt met het materiaal 
kurklinoleum. De prestatie van het styreen-butadieen rubber ligt hoger dan die van kurklinoleum omdat de massa-veer 
resonantiefrequentie van de eerste 130 Hertz lager ligt (bij een laagdikte van 3 millimeter). 
Om een verbetering van 7,2 dB op het A-gewogen contactgeluiddrukniveau te bewerkstelligen dient een laag van 6 millimeter 
styreen-butadieen rubber toegepast te worden. Problemen in het lage frequentiespectrum ( octaafband middenfrequentie 63 Hertz) 
blijven echter bestaan tot een hoogte van ongeveer 24 millimeter. 

Financiële rendabiliteit 
Bij een verbetering van 7,2 dB wordt de huur met niet meer dan €10,- per maand verhoogd bij een terugverdientijd van 20 jaar. Dit 
strookt met 2 punten uit het Woningwaarderingsstelsel. De investeringskosten zijn hoger uitgevallen dan de gestelde €25,- per 
vierkante meter, desalniettemin liggen de investeringskosten ver onder die van conventionele materialen (zie hoofdstuk 0). 

Brandwering 
Een proef heeft uitgewezen dat de ontvlambaarheid van het product, in combinatie met een vloerbedekking, vooralsnog voldoet aan 
brandklasse T2. De minimale brandklasse waar een product aan moet voldoen is brandklasse T3. Het product mag toegepast worden 
in woningen. De horizontale branduitbreiding bij het gebruik van een Styreen Butadieen rubberplaat is enkel globaal bekeken. Hierbij 
worden geen problemen geconstateerd. 

Toepassing in andere segmenten van de bouwindustrie 
Er is in dit onderzoek ingegaan op de eventuele toepassing in nieuwbouw en naoorlogse meergezinswoningen. Bij 
nieuwbouwprojecten kunnen massieve betonvloeren met een 6 millimeter dikke rubberlaag 100 millimeter slanker uitgevoerd 
worden. Op deze manier blijft de situatie voldoen aan de eisen uit het Bouwbesluit, maar wordt er gewonnen op investeringskosten 
en de uistoot van broeikasgassen. Toepassing in naoorlogse meergezinswoningen is uiteraard mogelijk, problemen blijven echter 
bestaan doordat de kwaliteit veellager is dan die van rijwoningen. Om de woningen op een redelijk kwaliteitscijfer (3) te krijgen is 
een veel grotere verbetering nodig. 

Praktijkmeting 
Er is een praktijkmeting uitgevoerd in de referentiewoningen te Roosendaal. Uitkomst is dat de beoogde verbetering naar 
kwaliteitscijfer 3 inderdaad te behalen is met toepassing van een Styreen-Butadieen rubberplaat van 6 millimeter dik op de vloer van 
de woning. 
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23.4 Algemene conclusie 
Aan de hand van de voorafgaande conclusies kan er nu een gedetailleerd antwoord worden gegeven op de hoofdonderzoeksvraag. 

Door het verlijmen van een 6 millimeter dikke styreen-butadieen rubberplaat kan er voldaan worden aan alle eisen zoals deze 
gesteld zijn in het Programma van Eisen. Door het verlijmen van de rubberplaat met de dekvloer valt deze buiten de inboedel en dus 
onder de noemer "kale vloer". Hierdoor mag er huurverhoging gevraagd worden, mits het Woningwaarderingsstelsel aangepast 
wordt. De rubberplaat is aarde- en nagelvast aangebracht en bewoners mogen deze onder geen beding verwijderen. 
Problemen in het lage frequentiespectrum worden onvoldoende verminderd met deze variant en kunnen alleen opgelost worden 
wanneer de rubberplaat dikker is. Wanneer de laag dikker gemaakt wordt dan 12 millimeter zal deze verstijfd dienen te worden door 
het toepassen van een staalplaat, de vervormingen zijn dan schadelijk voor de levensduur van de topvloer. Ook treden er problemen 
op rond deurdorpels en optreden in de woning. 

23.5 Toekomstvisie 
De bouwindustrie staat bekend om het behoudende karakter. In de afgelopen periode zijn er echter innovatieve ontwikkelingen op 
het gebied van polymeerchemie waargenomen. Zo wordt er bij de "Polymer Technology Group" te Eindhoven aan een polymeer 
gewerkt, dat tot tien keer zoveel demping heeft als het hier gebruikte styreen-butadieen rubber. 
Composietmaterialen waar koolstof- of basaltvezels in toegevoegd worden hebben de eigenschap drastisch buiggolven en 
transversale golven te dempen. Ook longitudinale golven worden gedempt, maar in mindere mate. In de nabije toekomst is dit 
wellicht een kansrijke mogelijkeheid97

• 

Een andere interessante toekomstmogelijkheid is het toepassen van piëzo-elektrische polymeren
98

, een goed voorbeeld is 
Polyvinylideenfluoride. Deze soort polymeren zetten trillingsenergie om in elektriciteit. Ook deze polymeren zijn op dit moment nog 
erg duur en moeilijk te produceren. 
Op het gebied van Nano technologie worden polymeren geproduceerd waar bijvoorbeeld colloïdale deeltjes (deeltjes met een 
diameter tussen 1 en 1000 nanometer) van aluinaarde toegevoegd worden aan de emulsie. Op deze manier wordt de dichtheid, en 
dus de akoestische impedantie van het materiaal verhoogd99

• 

Polymeren met een negatieve poisson-constante kunnen een extreem hoge mechanische demping hebben in vergelijking tot 
conventionele materialen. 
De productietechnieken van deze polymeren zijn op dit moment nog in ontwikkeling en kostbaar, maar wellicht is dit over een aantal 
jaren anders en zijn deze wel grootschalig toepasbaar binnen de bouw. 

97 V. Tang and others, 'Vibration Damping Enhancement of Polymer Composites via Carbon Nanopaper Sheets with Different Fiber 
Reinforcements', Advanced Technologyin Composite Material Processing, Symposium 14 (2010), 3709. 
98 X.Q. Peng, K.Y. Lam and G.R. Liu, 'Active vibration control of composite beams with piezoelectrics, a finite element model with 
third order theory', Journol of Sound and Vibration, 209 (1998), 635-50. 
99 

Riu Zhang and others, 'Acoustic Properties of Alumi na Colloidai/Polymer Nano-Composite Film on Silicon', IEEE transactions on 
ultrasonics, ferroelectrics, and frequency contra/, 54 (2007), 467-69. 
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24 Discussie 
In dit onderzoek is een alternatief product ontwikkeld voor de verbetering van contactgeluidisolatie. Het ontwikkelde product 
voldoet aan alle eisen gesteld in het Programma van Eisen. Het product heeft een hogere contactgeluidisolatie-verbetering dan 
bestaande producten, de kosten zijn lager en bij mutatie van bewoners kan het niet zonder beschadigingen worden verwijderd. 
Ondanks de behaalde resultaten in dit afstudeeronderzoek zijn er een aantal aspecten onbelicht gebleven. Deze kanttekeningen 
kunnen de basis vormen voor eventueel vervolgonderzoek. 

24.1 Discussie onderzoek 
In dit onderzoek is de naoorlogse rijwoning als referentie genomen. Deze keuze is gebaseerd op problemen die gecommuniceerd zijn 
vanuit de praktijk en gebleken zijn uit uitgevoerd literatuuronderzoek. Na de keuze om verder te gaan met het verbeteren van de 
contactgeluidisolatie in paragraaf 7.3 heeft deze referentiewoning in zekere mate zijn relevantie verloren vergeleken met 
meergezinswoningen. De verticale contactgeluidisolatie naar de buren van meergezinswoningen wordt bepaald door de directe 
overdracht. Deze prestatie is minder dan de horizontale contactgeluidisolatie bij rijwoningen doordat er (vrijwel) geen demping 
plaatsvindt in de bouwdetails ter plaatse van de aansluiting tussen de vloer en de wand. Toch zijn er veel overeenkomsten te vinden 
in de constructieve vloeren in meergezins-en rijwoningen. Veel bouwsystemen werden toegepast voor zowel laag- als hoogbouw. In 
een later stadium in dit onderzoek is dit ondervangen door een product te ontwerpen dat zowel de flankerende als directe 
contactgeluidisolatie verbeterd. 

Doordat de berekeningen van de contact- en luchtgeluidisolatie geen onnauwkeurigheden in de uitvoering meenemen kan het zijn 
dat de prestatie hoger of lager uitvalt dan gecalculeerd. Ook is bij de berekeningen voor de contactgeluidisolatie uitgegaan van de 
hamermachine als geluid bron. De spectrale verdeling van de hamermachine is voor de belangrijkste octaafbanden gelijk en geeft dus 
een vrijwel gelijkmatige energie per octaafband af. Specifiek bij loopgeluiden ligt deze spectrale verdeling niet gelijk en zal de 
uiteindelijke prestatie anders zijn. Toch is er consequent gerekend met de hamermachine (de daarbij voorgeschreven A-gewogen 
herleidingswaarden, deze normaliseren de ééngetalsaanduiding naar loopgeluiden), hierdoor zijn er geen onrechtmatige conclusies 
getrokken. Door het gebruik van de hamermachine voor de calculaties is er gerekend met een door de norm voorgeschreven 
"gemiddeld gedrag". Situaties waarin overlast veroorzaakt wordt door extreem bewonersgedrag, zoals het dichtslaan van deuren, 
geschuif van meubilair en rennende personen zijn niet meegenomen in dit onderzoek. 

De aanname gemaakt in paragraaf 8.2 aangaande het referentiemateriaal, kurklinoleum, voor vloerbedekkingen en ondervloeren is 
gebaseerd op uit literatuur100 verkregen informatie. Het kan echter zo zijn dat er soortgelijke producten zijn die een betere prestatie 
hebben. Vooralsnog is er geen soortgelijk product gevonden. Een uitzondering is hoogpolige vloerbedekking, deze hebben door de 
grotere dikte en lagere stijfheid een (veel) betere prestatie dan de hiervoor besproken producten. Vloerbedekkingen mogen echter 
nooit duurzaam aan de constructie verbonden worden omdat deze een lage slijtvastheid hebben en hierdoor de keuzemogelijkheid 
van de volgende bewoners teniet wordt gedaan. 

In hoofdstuk 9 is een aanname gemaakt voor een eventuele aanpassing aan het Woningwaarderingsstelsel. De praktijk leert echter 
dat een dergelijke aanpassing niet zo eenvoudig is. Zo is bijvoorbeeld de implementatie van het energielabel-systeem al meerdere 
malen uitgesteld, vooral door onenigheid binnen de politiek. 

De in paragraaf 9.3 aan de hand van wetmatigheden bepaalde definitie van de term "kale vloer" is vooralsnog een vrije maar geldige 
interpretatie. Doordat de norm NEN-S077;2006 geen concrete definitie geeft van deze term, wordt het aan de onderzoeker 
overgelaten een passende definitie te formuleren. Mocht deze norm aangepast worden met een wetmatige definitie, anders dan de 
definitie gebruikt in dit onderzoek, kan het ontwikkelde product betekenis verliezen. 

In hoofdstuk 12 is de keuze gemaakt niet verder te gaan met de impregnatie van de afwerkvloer. Deze keuze was enerzijds 
gebaseerd op de tijdrovende en ingewikkelde uitvoering. Anderzijds bleek de voorspelling van trillingen door dit heterogene 
vloerveld te ingewikkeld om binnen een productontwikkelingsproject te worden toegepast. Wellicht is het bij nader onderzoek door 
een specialist binnen de akoestiek wel een levensvatbare variant. 

Hoewel er in hoofdstuk 14 uitgebreid onderzoek is verricht naar de dynamische eigenschappen van het styreen-butadieen rubber is 
er bij het berekenen van de vervorming van de rubber vanuit gegaan dat deze vervormingen zich in het lineaire gebied bevinden. 
Mocht later blijken dat dit geen reële aanname is, dan zullen de berekeningen opnieuw uitgevoerd dienen te worden binnen de 
dynamica. De stuiken zullen echter niet groter zijn dan de hier bepaalde vervormingen, maar kleiner worden door de dynamische 
eigenschappen. Bij grotere vervormingen neemt de elasticiteitsmodulus toe (zie paragraaf 11.3.2). 

Hoewel het product inderdaad een verbetering van minimaal 7,2 dB kan behalen zitten er problemen in de lage frequenties. Om 
deze problemen op te lossen dient er een dikkere laag of een laag met een lagere stijfheid toegepast te worden. 

100 H.J. Martin, Geluidsisolatie (Eindhoven: Dictaat TU/e, 2008). 
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24.2 Aanbevelingen vervolgonderzoek 
Door het permanent aanbrengen van een slanke rubberlaag op de vloer kan de contactgeluidisolatie theoretisch gezien met een 
kwaliteitsklasse verhoogd worden. De investering is relatief laag, en met een aanpassing aan het Woningwaarderingsstelsel kan deze 
in 20 jaar terug verdiend worden. Voor vervolgonderzoek zijn er een aantal aanbevelingen te doen. 

Doordat er verschillende bouwsystemen toegepast zijn in de referentieperiode zitten er verschillen in de bouwkundige details. 
Verwacht wordt dat het in dit afstudeeronderzoek ontwikkelde product in alle bouwsystemen toegepast kan worden. Toch kunnen 
er grote verschillen zitten in bijvoorbeeld de constructieve vloeren bij verschillende systemen (bijvoorbeeld het verschil tussen 
houten en betonnen vloeren). Deze verschillen kunnen wel degelijk invloed hebben op de prestatie van het product, omdat de 
stijfheid van de houten vloer afwijkt van een betonnen- of holle-baksteen vloer. Verder onderzoek kan ingaan op deze verschillen. 

In dit afstudeeronderzoek als referentie een rijwoning uitgewerkt. De problematiek rondom contactgeluid heerst echter ook binnen 
meergezinswoningen, vaak in grotere mate. Verder onderzoek kan dan ook uitgevoerd worden naar de implementatie van het 
ontwikkeld product binnen meergezinswoningen. 

De prestatie van het ontwikkeld product is bepaald aan de hand van rekenregels en rekenschema's zoals deze in de literatuur 
opgenomen zijn. Voor een numerieke bepaling bestaan complexe rekenmethodes. Deze rekenmethoden zijn te specifiek om binnen 
een productontwikkelingsproject gebruikt te worden. Verder onderzoek kan zich dan ook verdiepen in de prestatie volgens deze 
methoden. Om een beter beeld te krijgen van de prestatie van het materiaal is het ook mogelijk een laboratorium of praktijkmeting 
uit te voeren. Binnen dit onderzoek was daar geen tijd en geld voor. 

In voorgaande paragraaf is er gesproken over het ontbreken van de vakkundige kennis aangaande prestatie van heterogene 
vloervelden. Ook hier kan eventueel verder onderzoek naar gedaan worden. 
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De huidige naoorlogse rijwoningvoorraad is hard aan verbetering toe. Met meer dan 1.400.000 
woningen is dit ook verruit de grootste woningtypologie in Nederland. Verbetering door renova
tie begint steeds meer de voorkeur te krijgen, mede door het huidige economische klimaat en 
beschikbare arbeidscapaciteit in Nederland. 


