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ONELOUDER Bijlagen 

A1 Popmuziek: een korte inleiding 

pQp·mu·ziek (de"' (v.)) 

1 hedendaagse populaire muziek=> pop 

Populaire muziek kan omschreven worden als muziek, ongeacht stijl, die toegankelijk is voor een breed publiek 

en gebracht wordt door massamedia. Populaire muziek is sterk verbonden met jeugdcultuur en commercie. 

Hoewel de oorsprong ervan ligt in de 19e eeuw, toen dansbare ritmes ontstonden in afro-amerikaanse muziek 

(met name Ragtime), hangt de ontwikkeling van populaire muziek sterk samen met ontwikkelingen op 

technologisch gebied, die ervoor zorgden dat de muziek bereikbaar werd voor het grote publiek. Deze 

bereikbaarheid werd nog veel groter na de tweede wereldoorlog. 

Tot populaire muziek behoort dus niet de klassieke muziek, die traditioneel voorbehouden was aan de elite, en 

volksmuziek, die mondeling werd overgebracht. Populaire muziek wordt vaak afgekort tot popmuziek, maar 

popmuziek kan ook gezien worden als een subgenre van populaire muziek dat gekenmerkt wordt door een 

dansbaar ritme, duidelijke melodieën, simpele harmonieën, teksten over liefde of sex, en het verenigen van 

afgezwakte elementen uit andere subgenres als rock, dance, country en hip hop. In dit verslag wordt popmuziek 

echter steeds in de breedste zin van het woord gehandhaafd. 

Populaire muziek is vaak gecomponeerd in herhalende secties, zoals een couplet, refrein en bridge. De structuur 

en melodieën zijn eenvoudiger dan in de klassieke muziekstukken. Muziekinstrumenten die over het algemeen 

gebruikt worden naast de zang zijn elektrische gitaar, basgitaar, drums en de synthesizer. Daarbij hebben 

elektronische elementen de laatste decennia hun opkomst gemaakt. Het aantal muzikanten in een popband 

varieert gewoonlijk van drie tot zeven. 

Doordat het maken van popmuziek steeds meer binnen ieders bereik ligt, is het spelen in een popband, op 

amateur- of professioneel niveau, waarschijnlijk de meest ondernomen activiteit op muzikaal gebied in de 

samenleving [wikipedia]. 
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A2 Oor en gehoorschade 

Steeds meer jonge mensen lopen gehoorschade op door het luisteren naar en het spelen van popmuziek. In het 

begin gaat dit haast onopgemerkt, totdat de muzikanten erachter komen dat zij problemen krijgen met hun 

gehoor. In dit hoofdstuk wordt eerst besproken hoe het menselijke oor anatomisch in elkaar zit en welke 

bijzondere verschijnselen met betrekking tot het horen zich voor kunnen doen. Inzicht in de werking van het 

menselijke oor is noodzakelijk om het fenomeen gehoorschade beter te begrijpen. Hierna wordt kort besproken 

welke soorten gehoorschade kunnen ontstaan door blootstelling aan te hoge geluidniveaus en welke verdere 

problemen zich hierbij in het dagelijkse leven voor kunnen doen. 

A 2.1 Anatomie van het menselijk oor 

Het menselijke oor bestaat grofweg uit drie delen: het buitenoor, het middenoor en het binnenoor. Het midden

en binnenoor zijn het meest kwetsbaar en zijn daarom diep in het hoofd gepositioneerd. Het binnenoor heeft 

bovendien een extra beschermende ligging in een sterk stuk van het slaapbeen. In deze paragraaf worden het 

buiten-, midden- en binnenoor besproken. In figuur A2.1 is een schematische weergave van het menselijke 

gehoororgaan afgebeeld. 

urtwendloo- oor rnfd<h:n· bir:wt4noor ..... 

Figuur A2.1: Schematische weergave van het menselijke oor. Bron: orkestengehoor.nl 

A 2.1.1 Buitenoor 

Het buitenoor omvat de oorschelp en de buitenste gehoorgang die naar het trommelvlies leidt. De functie van de 

oorschelp is het ontvangen van geluid uit de omgeving. Bovendien wordt door de speciale vorm van de oorschelp 

de locatie van de geluidsbron, vooral in verticale richting, gehoord. Wanneer de twee oren, gescheiden door het 
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hoofd, samenwerken, zijn ze bij de meeste mensen in staat om te horen waar de geluidsbronnen zich bevinden 

(horizontale vlak), onder andere door faseverschil en verschil in intensiteit. 

Door de afmetingen van de opening naar de gehoorgang treedt er in deze opening een versterking van 

frequenties om en nabij de 4000 Hz op. Dit is de resonantiefrequentie van de opening. Naast de hoortechnische 

functies beschermen de kleine haartjes in de opening de rest van het oor tegen externe vuildeeltjes. De 

gehoorgang zorgt ervoor dat de geluidsgolven het trommelvlies kunnen bereiken. Doordat de externe 

gehoorgang vergelijkbaar is met een half open buis is de druk bij het trommelvlies maximaal. Zo wordt het 

trommelvlies zeer effectief in trilling gebracht. 

+----L---+ 

- - +- 4- .. NI À= 4L; !I= 4~ 
p~ 

I 
4 3v 

.--N-. --.N À=3L;fl=4L =3/1 

p~ 

I 4 5v 
- N-+ N-N t..= 5L;f5 =4L =5/1 

P~ fn=nfl 
(n =I, 3, 5 ... ) 

Figuur A2.1: Resonantiefrequenties in een half-open 
buis. Bij het gesloten eind is de beweging van de 
luchtdeeltjes minimaal, maar de druk maximaal. Bron: 
Rossing 

Door de afmetingen van de externe gehoorgang (de lengte is ongeveer drie centimeter) wordt geluid van om en 

nabij de 2800 Hz versterkt gehoord. Dit is de resonantiefrequentie van de buitenste gehoorgang. Met f=c/À is dit 

na te rekenen: 343/(4*0,03) = 2858Hz. Ook de externe gehoorgang heeft een beschermende functie naar de 

rest van het oor toe; met oorsmeer worden de toch nog doorgedrongen externe vuildeeltjes opgevangen en 

afgevoerd naar buiten [orkestengehoor.nl] [Rossing]. 

A 2.1.2 Middenoor 

Het middenoor bestaat uit het trommelvlies, de gehoorbeentjes, het ronde en het ovale venster en de buis van 

Eustachius. Het trommelvlies geeft geluidstrillingen door aan de gehoorbeentjes, welke bestaan uit de hamer, het 

aanbeeld en de stijgbeugel. Bij elkaar hebben deze gehoorbeentjes een afmeting van minder dan een centimeter 

en een massa van ongeveer 33 gram. Deze gehoorbeentjes zorgen voor een aanpassing in impedantie: ze geven 

trillingen door van een relatief groot oppervlak (het trommelvlies) naar een relatief klein oppervlak (het ovale 

venster) . De geluiddruk wordt op deze manier tot 30 keer versterkt in het middenoor. 

Aan het laatste gehoorbeentje, de stijgbeugel, zit een spiertje dat de stijgbeugel van het ovale venster wegtrekt 

wanneer de geluiddruk te hoog wordt. Ook aan het trommelvlies zit een dergelijk spiertje; deze zorgt ervoor dat 

het trommelvlies bij te hoge geluidniveaus stijver wordt en zo minder hevig de trillingen aan de gehoorbeentjes 

doorgeeft. Samen zorgen zij ervoor dat het binnenoor beschermd wordt tegen schade door hoge geluid niveaus. 
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Het middenoor laat frequenties die iets lager zijn dan 1000 Hz het beste door. De buis van Eustachius heeft als 

functie de druk aan de binnenkant van het trommelvlies min of meer gelijk te houden met de druk aan de 

buitenzijde [ orkestengehoor .nl] [Rossing]. 

A 2.1.3 Binnenoor 

Het binnenoor, dat bestaat uit het slakkenhuis, zorgt ervoor dat de mechanische vibraties omgezet worden in 

elektrische signalen die hierna door de hersenen geïnterpreteerd worden. Het horen vindt dus plaats in de 

hersenen . Het afgerolde slakkenhuis heeft een lengte van 32 millimeter, een hoogte van 0,5 cm en een breedte 

van 1 cm. Kort gezegd is het slakkenhuis een met vloeistof gevulde buis waarin ongeveer 20.000 haarcellen 

aanwezig zijn. Elk plekje in het slakkenhuis heeft zijn eigen frequentiegebied waarin de haarcellen elektrische 

signalen doorgeven naar het auditieve zenuwstelsel. Vooraan het slakkenhuis, bij het ovale venster, bevindt zich 

het gebied voor de hoogste frequenties (20.000Hz), achteraan bevindt zich het gebied voor de laagste 

frequenties (20Hz). 

Helicotrema 

Oval window 

Figuur A2.3: Schematische weergave van het uitgerolde slakkenhuis. Bron: Rossing 

Er bestaan twee soorten haarcellen in het slakkenhuis. De buitenste haarcellen pikken de trillingen in de vloeistof 

op en geven deze door aan de binnenste haarcellen, welke de mechanische trilling vervolgens omzetten in een 

elektrisch signaal dat via het auditieve zenuwstelsel naar de hersenen wordt gestuurd. De buitenste haarcellen 

werken bovendien als een soort volume regeling in het oor; ze kunnen de lage geluiddrukken versterkt 

doorgeven door de eigenschappen van het basilair membraan mechanisch aan te passen. De binnenste 

haarcellen gaan dan harder trillen en zetten deze trilling om in een elektrisch signaal. Harde signalen kunnen 

omgekeerd ook zachter worden doorgegeven aan de binnenste haarcellen. Echter, bij te harde trillingen kunnen 

de buitenste haarcellen beschadigd raken [orkestengehoor.nl] [Rossing]. 

A 2.2 Auditieve verschijnselen 

Binnen het auditieve systeem van de mens manifesteren zich enkele bijzondere verschijnselen wat betreft de 

verwerking van het aangeboden geluidssignaal. De meeste van deze verschijnselen vinden in de hersenen plaats. 

Hieronder is een kort overzicht te vinden van de meest bekende verschijnselen. 
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A 2.2.1 Maskering 

Maskering is het verschijnsel dat wanneer twee tonen tegelijk optreden, de zwakste toon ten minste een bepaald 

niveau moet hebben om nog gehoord te kunnen worden. Hoe dichter de frequentie van de zwakkere toon bij de 

sterkere toon zit, des te harder moet de zwakkere zijn om nog gehoord te kunnen worden. Dit verschijnsel heet 

"simultane maskering". Bij hardere geluiden wordt het effect van maskering steeds sterker. Frequenties lager dan 

de maskeerder worden veel minder gemaskeerd dan frequenties hoger dan de maskeerder. Ook heeft een 

zuivere of sinusvormige toon een grotere intensiteit nodig om een ruisachtig signaal te maskeren dan andersom 

het geval is. Maskering is een effect dat onder de psycheakoestiek valt. 

Bij hogere geluidniveaus zal het gemaskeerde frequentiegebied steeds groter worden. Lage frequenties hebben 

vooral de neiging om hogere frequenties in de buurt te maskeren en een dichtgesmeerd geluid te veroorzaken . 

Hierdoor verslechtert de muziekverstaanbaarheid (ook door vervorming van harde geluiden). In figuur A2.4 is te 

zien hoe twee tonen (A en B) elkaar in verschillende situaties voor een overlappen. In het gebied waar 

overlapping plaatsvindt treedt maskering op. 

,: i g~ ~·l:k:-u-·~"",:::...) ___ o=;A~--8-"---------L-o_w_fr-equency 

t 

l è I 

I J 

Figuur A2.4: Vier situaties waarin een gesimplificeerde reactie van het 
basilaire membraan is geschetst voor twee tonen, A en B. In situatie 
a is nauwelijks sprake van overlapping; weinig maskering zal 
plaatsvinden. In situaties b en c maskeert toon B toon A voor het 
grootste deel. In situatie d is af te lezen dat een meer intense en 
hoger frequente toon A nog steeds toon B niet helemaal maskeert. 
Bron: Rossing 

Naast simultane maskering treedt er ook "forward masking" en "backward masking" op. Bij "foreward masking" 

word een toon gemaskeerd door een ander geluid dat kort voor de toon begint optreedt (20 tot 30 ms). Dit 

suggereert dat recent gestimuleerde haarcellen minder gevoelig zijn dan "uitgeruste" cellen. Bij "backward 

masking" wordt een toon gemaskeerd door een geluid dat korte tijd na de toon optreedt (tot 10 ms). Het 

maskeringseffect wordt hier snel minder naar mate de tijd tussen de toon en de maskeerder toeneemt [Rossing]. 

A 2.2.2 Gevoeligheid van het gehoor 

Een mens kan in principe toonhoogtes horen van 20 Hz tot 20.000 Hz. In de realiteit komt het echter maar zelden 

voor dat een persoon hoort over het volle frequentiebereik. Het gehoor is niet voor alle frequenties even gevoelig. 

Onder de 500Hz wordt het oor steeds ongevoeliger voor lage frequenties. Men vermoedt dat dit komt doordat 
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processen in het menselijke lichaam, bijvoorbeeld de bloedstroming, laagfrequente geluiden produceren. Het zou 

alleen maar lastig zijn om die geluiden constant te moeten horen. Het menselijke oor is het meest gevoelig voor 

frequenties tussen 1000 Hz en 5000 Hz, met 4000 Hz als gevoeligste frequentiegebied. Dit komt door de 

resonantiefrequenties van de buitenste gehoorgang en de gehoorbeentjes. Boven de 5000Hz neemt de 

gevoeligheid weer af. Figuur A2.5 laat de gevoeligheid van het menselijke gehoor over het frequentiegebied zien 

bij verschillende luidheden. Af te lezen is dat het gehoor bij zachtere geluiden minder gevoelig is voor lage 

frequenties. 
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Figuur A2.5: Equalloudness contours. Bron: Rossing 

Bij harde geluiden wordt de gevoeligheid van het oor minder. Hierdoor wordt het oor beschermd tegen 

beschadiging door te hoge geluidniveaus. De gehoordrempel schuift tijdelijk op. Bij lang aanhoudende hoge 

geluidniveaus duurt het echter enige tijd voordat de gehoordrempel weer helemaal teruggeschoven is. Bij hele 

grote verschuivingen is volledig herstel soms niet meer mogelijk. Figuur A2.6 laat zien hoeveel de gehoordrempel 

gemiddeld opschuift bij een bepaald geluidniveau en een bepaalde duur van de blootstelling eraan [Rossing]. 
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Figuur A2.6: Tijdelijke verschuiving van de gehoordrempel bij een 
bepaald geluidniveau gedurende een bepaalde tijd. Bron: Rossing 

A 2.2.3 Adaptatie 

Bijlagen 

Het oor is in staat om zich aan te passen aan het volume van geluiden die het opvangt. Het middenoor met de 

gehoorbeentjes is hiervoor verantwoordelijk. Zo is het mogelijk om 's nachts in bed de zacht zoemende 

vleugeltjes van een mug luid en duidelijk te horen en overdag de veel hardere geluiden van druk verkeer en 

muziek op de radio op een redelijk aanvaardbaar niveau waar te nemen. Het dynamische bereik van het 

menselijke oor, het vermogen om zich snel aan te passen aan wisselende geluidssterkten, is dus erg groot. 

Echter, de adaptatie is niet oneindig en bij te langdurig te harde geluiden kan men schade oplopen aan het 

gehoor [ orkestengehoor. nl]. 

A 2.2.4 Vervorming van het auditieve signaal 

Vanaf een bepaald geluidniveau beschermt het auditieve systeem van de mens zich tegen mechanische 

beschadiging door de spiertjes van de gehoorbeentjes en het trommelvlies aan te spannen. Hierdoor wordt de 

trillingsoverdracht van het trommelvlies naar het ovale venster in de hand gehouden. Het gevolg is dat details in 

het auditieve signaal verloren gaan. Hoe harder het geluid is dat het oor binnenkomt hoe meer vervormd het 

signaal wordt doorgegeven aan de hersenen. Hoewel het getrainde oor zeer kleine toonhoogte verschillen kan 

waarnemen, wordt dit moeilijker naarmate de vervorming van het auditieve signaal groter wordt. Vooral voor 

muzikanten kan dit een vervelend verschijnsel zijn [orkestengehoor.nl]. 

A 2.3 Gehoorschade 

Muzikanten zijn afhankelijk van een goed functionerend gehoor. Een verlies van zuivere tonen door gehoorschade 

zorgt voor moeilijkheden met herkenning, lokalisatie en luidheid van geluiden. Wanneer er ook nog typische 

muzikanten gehooraandoeningen, zoals Tinnitus (een niet uit te zetten constante brom- of fluittoon in het oor), 

de kop opsteken kunnen zich nog verdere problemen voordoen met toonhoogteperceptie, timbre (klankkleur) en 

een kleiner dynamisch bereik van de oren. 
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A 2.3.1 Enkele feiten 

De laatste jaren is gebleken dat het aantal jongeren dat een verhoogde gehoordrempel heeft stijgt ten gevolge 

van het luisteren naar versterkte en luide muziek. Ongeveer de helft van de jonge muzikanten in popbands 

vertoont een verhoogde gehoordrempel van 15 á 20dB. Dit is bijna 20% meer dan bij jonge orkestleden. Bij veel 

van de orkestleden bevindt zich de gehoorschade bij 6000Hz en in slechts één oor. Bij popmuzikanten bevindt de 

gehoorschade zich in het begin typisch bij 4000Hz. Daarna verspreidt het zich naar boven en beneden in het 

frequentiegebied . Ook ligt de gehoordrempel bij popmuzikanten nog wat hoger dan bij klassieke muziek 

muzikanten. Met betrekking tot de popmuziek zijn hoofdzakelijk percussie en geluid via luidsprekers de 

boosdoeners [Fearn] . 

Het aantal jongeren (tussen 25 en 30 jaar) in Nederland met geringe gehoorschade veroorzaakt door popmuziek 

bedraagt ongeveer 117.000 in 2002. Ongeveer 64.000 mensen hebben in datzelfde jaar geringe gehoorschade 

opgelopen door het luisteren naar popmuziek via koptelefoons [lit.]. 

Ongeveer 21% van de bezoekers van popconcerten kampt met dezelfde problemen als de muzikanten. 

Opmerkelijk is dat muzikanten die regelmatig repeteren en/ of optreden en zich dus regelmatig in ruimtes met 

hoge geluidniveaus bevinden, minder last van een verhoogde gehoordrempel hebben dan de bezoekers van de 

concerten, die op veel minder regelmatige basis met dezelfde geluidniveaus in aanraking komen [Fearn]. 

A 2.3.2 Veel voorkomende typen gehoorschade 

Regelmatige blootstelling aan harde geluiden kan gehoorschade veroorzaken. Een zeurende piep in de oren na 

een avondje disco of een bezoek aan een concert is soms na een dag of twee pas weer verdwenen. Dit is een 

teken dat er haarcellen in het slakkenhuis beschadigd zijn geraakt. 

Het herstellen van de beschadigde haarcellen kost veel energie. Na blootstelling aan een te hoog geluidniveau 

kan de schade aan de haarcellen zelfs onherstelbaar zijn. Het gevolg hiervan is dat geluidgolven minder goed in 

elektrische signalen kunnen worden omgezet, waardoor bepaalde frequentiegebieden in het gehoor achteruit 

gaan. In de figuren A2.7 en A2.8 worden gezonde en beschadigde haarcellen getoond. 

Figuur A2.7: Microscopische opname van gezonde 
haarcellen. Bron: orkestengehoor.nl 

Figuur A2.8: Microscopische opname van beschadigde 
haarcellen. Bron: orkestengehoor.nl 

10 



ONE LOUDER Bijlagen 

Mensen met blijvende gehoorschade hebben daar de rest van hun leven last van. De mate van beschadiging kan 

zo groot zijn dat lichamelijke en psychologische problemen de kop op doen. 

Onderstaande aandoeningen kunnen bovenop het verlies van bepaalde frequenties komen en zijn nog een 

grotere handicap in het dagelijkse leven. De aandoeningen die bij muzikanten het meeste voorkomen zijn 

Tinnitus en Hyperacusis [orkestengehoor.nl]. 

Cocktail-party effect 

Het cocktail-party effect ontstaat door een sterk verschil in gevoeligheid tussen het linker en het rechteroor. 

Wanneer men zich in een rumoerige omgeving bevindt wordt het lastig om geluiden van elkaar te onderscheiden. 

Mensen met deze aandoening vinden het lastig om hun gesprekspartner te verstaan tijdens bijvoorbeeld een 

borrel of een feestje; vandaar de naam. Bij het maken van muziek kan deze aandoening ook voor problemen 

zorgen. Zo kan het zijn dat instrumenten van andere orkestleden moeilijker gehoord worden, waardoor 

samenspel bemoeilijkt wordt [orkestengehoor.nl]. 

Diplacusis 

Diplacusis is de aandoening waarbij in het linker en het rechter oor twee verschillende toonhoogtes gehoord 

worden waar er maar één gehoord zou moeten worden. De tonen worden verkeerd geïnterpreteerd, wat zeer 

lastig is in het geval dat de patiënt (beroeps)muzikant is. 

Bij oude mensen en bij lange blootstelling aan harde geluiden verslechteren in eerste instantie de hoge tonen in 

het gehoor. Dit komt omdat de haarcellen die vooraan in het slakkenhuis liggen de meeste geluidsenergie voor 

hun rekening krijgen. Voordat een laagfrequente geluidsgolf gedetecteerd wordt achter in het slakkenhuis 

passeert deze immers eerst de haarcellen die verantwoordelijk zijn voor de hogere frequenties. Het is dus niet 

altijd zo dat de frequenties die de gehoorschade veroorzaken ook de frequenties zijn die slechter worden gehoord 

[ orkestengehoor.nl] . 

Distortie 

Bij deze aandoening worden geluiden vervormd waargenomen, zonder dat het geluidniveau daartoe aanleiding 

geeft [ orkestengehoor. nl]. 

Hyperacvsis 

Mensen die last hebben van Hyperacusis hebben voor (scherpe) geluiden een verlaagde pijngrens door een 

verhoogde gevoeligheid voor deze geluiden. Het gehoor werkt op zich normaal, maar het elektrische signaal dat 

via het auditieve zenuwstelsel naar de hersenen wordt gestuurd is te veel versterkt. Het dynamische bereik van 

de oren, het vermogen om zich snel aan te passen aan wisselende geluidssterkten, is verloren. Bij ernstige 

gevallen kan het zo zijn dat de pijngrens van 130 á 140dB terug loopt tot 80 á 90dB. 

Geluiden die wij als normaal beschouwen worden door mensen met Hyperacusis als pijnlijk hard ervaren. 

Hierdoor wordt het normaal functioneren van mensen die deze aandoening in ernstige mate hebben haast 

onmogelijk. Onder orkestleden heeft ongeveer 25% van de blazers last van deze aandoening 

[ orkestengehoor.nl] . 
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Tinmtus 

Tinnitus is de wetenschappelijke benaming voor oorsuizingen. Dit is de meeste voorkomende soort gehoorschade 

zoals die bij muzikanten gevonden wordt. Naar schatting heeft ongeveer 40% van de beroepsmusici last van deze 

aandoening. Mensen die last hebben van Tinnitus horen voortdurend een suis, brom en/of een of meerdere 

piepen in hun hoofd. Deze geluiden zijn niet afkomstig van een externe geluidsbron maar ontstaan in het oor zelf. 

De beschadigde haarcellen maken een soort kortsluiting waardoor er constant elektrische signalen worden 

doorgegeven aan het auditieve zenuwstelsel. 

Het lastige aan deze aandoening is dat het geluid niet uit te zetten is. Vooral in stille omgevingen, zoals vlak voor 

het slapen gaan, kunnen patiënten er veel last van hebben. In niet al te ernstige mate van Tinnitus kunnen de 

geluiden genegeerd worden door voor een zacht achtergrondgeluid te zorgen (büvoorbeeld een zacht muziekje 

om in slaap te vallen). De aandoening kan echter zo ernstig zijn dat patiënten grote fysieke en psychologische 

klachten kunnen ondervinden. De aandoening is meestal een neveneffect van al bestaand verlies van gehoor 

[ orkestengehoor. nl]. 

A 2.3.3 Psychische en fysieke effecten van gehoorschade 

Geluid kan invloed hebben op het menselijke lichaam. Zo is het vrijwel zeker dat hard geluid een verhoogde 

bloeddruk kan veroorzaken. Dit kan weer bijdragen aan het ontstaan van hartziekten. Ook zijn er aanwijzingen 

dat geluid een bijdrage kan hebben aan nervositeit, slaapproblemen en maagdarmstoornissen. 

Naast een vermindering van de spraakverstaanbaarheid kunnen ook klachten van verminderde concentratie 

optreden. Ook vermoeidheid en een afname van productiviteit en/of kwaliteit van werkzaamheden kunnen een 

hinderlijke bijkomstigheid zijn van gehoorschade. Voor muzikanten zijn bovengenoemde effecten extra ingrijpend, 

omdat zij voor hun werk afhankelijk zijn van hun gehoororgaan. Zeer laag geluid (tussen 20Hz en 100Hz) wordt 

niet alleen door het gehoor gehoord, maar wordt ook waargenomen door een gevoel van druk in het hoofd en de 

gehoorgangen en door trillingen in buik, borst, armen en benen [orkestengehoor.nl] [Rossing]. 

A 2.3.4 Arbo-wet 

In de Arbo-wet staat geschreven dat langdurig geluid (meer dan 8 uur) van meer dan 80 dB( A) gedurende vijf 

dagen per week voor 20 werkjaren cellen in het oor kan laten afsterven. Dit leidt tot het verlies van 

hoorvermogen. Er zijn dus twee factoren van belang: de sterkte van het geluid en de tijd dat je eraan wordt 

blootgesteld. De eerste factor, de sterkte van het geluid, is de bepalende factor. Elke 3 dB(A) harder dan 80 

dB(A) verdubbelt de intensiteit van het geluid. Dit betekent dat iemand geluid van 83 dB( A) 4 uur lang zonder 

gehoorschade kan ondergaan. Deze verdubbeling wordt door de meeste personen, zeker bij hard geluid, haast 

niet opgemerkt. Dit maakt het verblijven in ruimtes met constante harde geluiden dan ook gevaarlijk. Wanneer 

wordt doorgeteld kan de conclusie getrokken worden dat iemand een geluid van bijvoorbeeld 120 dB(A) slechts 

minder dan een minuut kan verdragen voordat er gehoorschade optreedt [orkestengehoor.nl]. 

In de tabel op de volgende pagina worden enkele voorbeelden gegeven van geluidniveaus bij verschillende 

activiteiten [arbo.nl). 
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Tabel A2.1: Geluidniveaus bij verschillende activteiten 

L.. [dB(A)] Voorbeelden 
80 Rumoerig kantoor, kamerrnuziekorkest, klassieke gitaar van dichtbij 
90 Druk stadsverkeer, Schreeuwend praten, gejuich bij sportevenement, fluitspel van dichtbij 

100 Vuurwerk op 20 meter, trombone van dichtbij 
110 Groot rockconcert, schreeuwen in iemands oor, walkman op zijn hardst 
120 Luidste menselijke stem, autoclaxon op 1 meter 
130 Donderslag 
140 Pijngrens, propellervliegtuig van dichtbij, straalvliegtuig op 300 meter 
150 Onherstelbare gehoorschade, startend straalvliegtuig van dichtbij, niveau bij luidsprekers groot rockconcert, 

vuurwerk op minder dan 1,5 meter. 
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A3 Akoestiek van kleine ruimtes 

Repetitieruimtes voor popbandjes zijn vaak nog kleiner dan de gemiddelde huiskamer. Een volume kleiner dan 

60m3 is hierbij geen uitzondering. Hoewel er in de literatuur genoeg te vinden is over repetitieruimtes en 

concertzalen bestemd voor orkesten, is er nog weinig te vinden over repetitieruimtes voor popmuziek. 

In dit hoofdstuk worden de akoestische eigenschappen van kleine ruimtes onder de loep genomen. Aan de hand 

hiervan worden bouwkundige oplossingen voor de potentiële problemen besproken. Een belangrijk onderdeel 

hiervan is het beheersen van de nagalmtijd door middel van absorptie. Tenslotte wordt besproken welke 

zaalakoestische parameters geschikt zijn om kleine ruimtes mee te kwalificeren. 

A 3.1 Akoestische eigenschappen van kleine ruimtes 

Een ruimte met een volume van minder dan 400m3 mag akoestisch klein genoemd worden als het onmogelijk is 

om verder weg van de dichtstbijzijnde muur te zijn dan 4 á 5 meter, bijvoorbeeld een ruimte van 10*10*4 meter 

(lengte * breedte * hoogte). In dergelijke ruimtes zijn, akoestisch gezien, een aantal bijzondere dingen aan de 

hand. Het verdient daarom aandacht om de akoestische eigenschappen en potentiële problemen van zulke kleine 

ruimtes nader te bekijken. 

A 3.1.1 Ruimtelijkheid 

In kleine ruimtes is het onmogelijk om een gevoel van ruimtelijkheid te krijgen zoals in een concertzaal, omdat 

deze ruimtelijkheid afhankelijk is van late reflecties. Late reflecties zijn reflecties die tenminste 80 milliseconde na 

het directe signaal het oor bereiken. In kleine ruimtes zijn er alleen vroege, dicht op elkaar gepakte reflecties. 

Onze hersenen beschouwen geluiden die later dan 30ms na het directe geluid binnenkomen als reflecties .. Binnen 

de 30 ms wordt het als 'kleuring' gehoord. Reflecties die tussen 30ms en SOms na het directe geluid binnen 

komen mogen als vroeg beschouwd worden. Echter, het hangt van de definitie van bepaalde parameters af wat 

precies de bovengrens van de vroege reflecties is. 

A 3.1.2 Luidheid 

Kleine ruimtes kunnen al snel luid klinken doordat zeer vroege, energierijke reflecties bijdragen aan het 

geluidniveau in de ruimte. De luidheid onder aanname van een diffuus geluidsveld kan als volgt gedefinieerd 

worden [Martin en Hak]: 

T 
G=lûlg-+45 [dB] 

V 

waarin : 
V 
T 

= het volume van de ruimte [m] 
= de nagalmtijd van de ruimte [s] 

(A3.1) 

Binnen de galmstraal overheerst de sterkte van het directe veld. Op een afstand van de bron tot de ontvanger die 

precies de galmstraal is hebben het directe veld en het galmveld een gelijke sterkte. De galmstraal kan met 

onderstaande formule berekend worden [Martin en Hak]: 
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rg ~ 0, o6Jf [m] 

waarin: 
V 
T 

= het volume van de ruimte [m] 
= de nagalmtijd van de ruimte [s] 

Bijlagen 

(A3.2) 

In een kleine ruimte, zoals een repetitieruimte voor popmuziek, zal het vaak zo zijn dat de bandleden zich niet 

buiten de galmstraal kunnen bevinden. 

A 3.1.3 Eigenmodes 

Naast dat een kleine ruimte snel te luid klinkt, klinkt deze ook eerder 'gekleurd' doordat staande golven tussen 

twee evenwijdige wanden kunnen ontstaan. De laagste frequentie van een staande golf in een ruimte is de 

golflengte die precies een halve keer tussen de grootste afstand tussen twee parallelle vlakken in een ruimte 

past. Naast de staande golven in axiale (ééndimensionale) richting bestaan er ook eigenmodes in tangentiale 

(tweedimensionale) en oblique (driedimensionale) richting. Echter deze laatste twee bevatten vaak beduidend 

minder energie en zullen daarom niet snel een probleem vormen. Voor rechthoekige ruimtes kunnen de 

eigenfrequenties berekend worden met [Martin en Hak]: 

(A3.3) 

waarin: 
n = het rangnummer van de eigenmode in de x-richting van de ruimte 
m = het rangnummer van de eigenmode in de y-richting van de ruimte 
s = het rangnummer van de eigenmode in de z-richting van de ruimte 
c = de geluidsnelheid (340 m/s) in m/s 
I = de lengte van de ruimte in m 
b = de breedte van de ruimte in m 
h = de hoogte van de ruimte in m 

Het rangnummer, dat kan variëren tussen 0 en 3, staat voor het aantal buiken van de staande golf tussen de 

wanden. Wanneer twee rangnummers gelijk aan nul zijn is er sprake van een axiale mode. Wanneer één 

rangnummer gelijk is aan nul is er sprake van een tangentiale mode. Wanneer geen enkel rangnummer gelijk is 

aan nul is er sprake van een oblique mode [Martin en Hak]. 

Extreem kleine ruimtes, zoals spraakcabines, kunnen een hele vlakke laagfrequente responsie hebben omdat ze 

opereren binnen hun drukzone, waar geen eigenfrequenties bestaan [Newell]. De drukzone is de zone in de regio 

onder de laagste eigenfrequentie van de ruimte. Echter hiervan zal waarschijnlijk geen sprake zijn bij de te 

inventariseren repetitieruimtes. 
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A 3.1.4 Flutterecho's 

Naast staande golven kunnen er ook flutterecho's ontstaan. Dit zijn reflecterende golven tussen twee harde 

parallelle vlakken. In kleine ruimtes zijn ze te horen als een soort metalige nagalm. Bij grotere afstanden tussen 

de twee parallelle wanden kan deze metalige klank overgaan in een hoorbaar ritmische nagalm [Martin en Hak]. 

Een 'voordeel' van kleine ruimtes is dat resonanties meestal maar kort duren en door opeenvolgende tonen 

gemaskeerd kunnen worden [Newell]. 

A 3.2 Neutrale ruimtes 

Wanneer aan popmuzikanten gevraagd wordt hoe een repetitieruimte er akoestisch uit moet zien, wordt vaak het 

antwoord "zo dood mogelijk" gegeven. Wellicht berust dit antwoord op een misverstand en bedoelt men eigenlijk 

een "zo neutraal mogelijke" ruimte. 

Neutrale ruimtes hebben namelijk het voordeel dat ze heellicht het karakter van een instrument of versterker 

verrijken, zonder de aanwezigheid van de ruimte aan de geluiden op te dwingen. Dit is weer nodig om de 

muzikant zich op zijn gemak te laten voelen, waardoor hij beter zal presteren. Vooral in opnamestudio's is dit van 

belang . Ondanks dat er op de versterkers van de instrumenten vaak een boel te regelen is, zoals de naklank van 

een akkoord, klinkt en voelt een 'dode' ruimte onnatuurlijk omdat er zo goed als geen reflecties van wanden, 

vloer en plafond zijn. 

Neutraliteit is gemakkelijker in grote ruimtes te verkrijgen dan in kleine. In kleine ruimtes zijn alleen 

opeengepakte, vroege reflecties aanwezig . Late reflecties komen er niet voor. Naast dat een kleine ruimte snel te 

luid klinkt, klinkt deze ook eerder 'gekleurd' doordat staande golven tussen twee evenwijdige wanden kunnen 

ontstaan. Omdat deze zogenaamde eigenfrequenties vooral in kleine ruimtes niet verspreid zijn over een groter 

frequentiegebied worden ze hoorbaar als een soort gonzen van de ruimte; een ongelijke frequentie responsie. 

Wanneer de bovenstaande effecten optreden is de ruimte niet meer diffuus te noemen. Omdat deze effecten 

vooral in kleine ruimtes hinderlijk kunnen opvallen zijn het in het bijzonder dit soort ruimtes die moeilijk diffuus, 

en dus enigszins neutraal, te maken zijn [Newell]. 

A 3.3 Bouwkundige moeilijkheden en mogelijkheden 

Al in de ontwerpfase kan er rekening gehouden worden met de typische problemen die zich voordoen bij kleine 

ruimtes. Kleuring van de ruimte door staande golven kan voor een deel voorkomen worden door hoogte-, 

breedte- en lengteverhoudingen van een ruimte in de zogenaamde 'gouden proporties' te ontwerpen. Deze 

verhoudingen veroorzaken meer eigenfrequenties die over een breder gebied verspreid worden, waardoor de 

ruimte 'rijker' klinkt en dus minder gekleurd wordt. Voorbeelden van 'gouden proporties' zijn 1:1,6:2,37 of 

1:1,4:1,9 of 1:1,28:1,54. Hiermee wordt al in de ontwerpfase een relatief neutrale ruimte opgezet. 

Een tweede ontwerpmogelijkheid is het niet parallel plaatsen van wanden en van vloer en plafond. Hiermee 

worden flutterecho's voorkomen en in mindere mate ook staande golven ten gevolge van eigenmodes. Echter wat 

geometrisch niet meer parallel is kan voor lage frequenties akoestisch gezien nog steeds parallel zijn. 

Onregelmatig gevormde ruimtes hebben geen last meer van axiale modes, maar kunnen nog wel last hebben van 
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tangentiale en oblique modes. Deze laatste twee bevatten echter veel minder energie dan de tangentiale en 

zullen minder snel een probleem in de akoestiek van de ruimte vormen. 

Bijlagen 

Ook de luidheid speelt een grote rol in kleine ruimtes. Het reduceren van de nagalmtijd kan helpen om het 

geluidniveau in een ruimte te reduceren. Hierbij is ook de plafondhoogte van belang: een laag plafond zorgt voor 

de hele vroege, harde reflecties. Bij een plafondhoogte van ongeveer vier meter is de kans op ernstige kleuring 

van de ruimte door deze hoogte een stuk kleiner. De aanbevolen nagalmtijd van een leskamer in een 

muziekschool is ongeveer 0,7 s. Voor slagwerk moet dit gehalveerd worden vanwege de hogere geluidniveau's. 

Wellicht is een repetitieruimte voor popmuziek om die reden nog het meest met een lesruimte voor slagwerk te 

vergelijken. De nagalmtijd kan gereduceerd worden door voldoende en juiste absorptie in de ruimte aan te 

brengen . In paragraaf A 3.3.1 zal dit onderwerp wat uitgebreider besproken worden. 

Helaas zijn een beperkt budget en onwetendheid vaak aanleiding voor verkeerde oplossingen . Een te kleine dikte 

van het absorberend materiaal absorbeert alleen de hogere frequenties en veroorzaakt juist een verdere 

verkleuring van de ruimte. Hierdoor heeft de ruimte uiteindelijk een te kort aan helderheid en levendigheid (de 

bovenste harmonische tonen zijn 'weggeabsorbeerd') en krijgt het een soort dikheid die de power en body uit het 

geluid haalt. Het zijn dan ook voornamelijk de moeilijk te absorberen lage frequenties die grotendeels 

verantwoordelijk zijn voor slechte communicatie, moeilijk samenspel. Uiteindelijk zou dit kunnen zorgen voor 

toenemend gehoorverlies bij muzikanten, die steeds genoodzaakt zijn in te kleine ruimtes te repeteren [Newell]. 

A 3.4 Absorptie 

Voldoende geluidsabsorptie in een ruimte helpt de nagalmtijd en het geluidniveau tijdens het gebruik in de hand 

te houden. Uit de formule van Sabine is af te leiden dat de nagalmtijd afhankelijk is van het volume van de 

ruimte en de totale absorptie [Martin en Hak]: 

V 
T=- [s] 

6 · A 

waarin : 
T 
V 
A 

= de nagalmtijd van de ruimte in s 
= het volume van de ruimte in m3 

= de totale absorptie in de ruimte in m2 

De formule is geldig in een diffuus geluidveld. Naast de hoeveelheid is de plaatsing van het absorberend 

materiaal van invloed op de nagalmtijd. Dit is uit bovenstaande formule niet af te leiden. 

(A3.4) 

Er zijn een aantal verschillende absorptie-systemen te onderscheiden. Omdat de werking verschillend is, is het 

belangrijk om te weten hoe de verschillende systemen in de ruimte aangebracht moeten worden om hun werking 

zo effectief mogelijk te laten zijn. 
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A 3.4.1 Poreuze absorbers 

De effectiviteit van dit type absorber wordt groter naar mate de te absorberen frequentie hoger wordt. De 

drukgradiënt, de snelheid van drukveranderingen, stijgt met de frequentie . Trillende luchtdeeltjes in de poriën 

van het materiaal worden afgeremd door wrijving tussen de luchtdeeltjes onderling en de wrijving van de 

luchtdeeltjes met de stilstaande poriewanden. Het gevolg is dat de in het poreuze materiaal doorgedrongen 

geluidsgolf wordt verzwakt. Hierbij is het belangrijk dat de overgang van lucht naar absorptiemateriaal niet te 

makkelijk en niet te moeilijk mag verlopen voor een optimale absorptie. Om deze overgang geleidelijker te laten 

verlopen gebruikt men in speciale meetkamers wigvormige absorptiematerialen met een grote lengte. 

Als het materiaal op een luchtspouw voor een harde wand geplaatst wordt is de absorptiekarakteristiek vrijwel 

gelijk aan die van een laag materiaal ter dikte van het aanwezige materiaal plus de spouwdiepte. Vergroten van 

de laagdikte heeft tot gevolg dat er al bij lagere frequenties efficiënt geabsorbeerd kan worden [Hak]. 

Enkele bekende voorbeelden van poreuze absorbers zijn houtwolcementplaten, glaswolplaten, steenwolplaten en 

opencellig kunststofschuim. 

A 3.4.2 Resonerende absorbers 

In tegenstelling tot de poreuze absorber wordt de effectiviteit bij dit type absorber groter naarmate de frequentie 

lager wordt. De werking is gebaseerd op het meetrillen van een dun, gesloten paneel aangebracht op een 

luchtlaag voor een hard vlak. De spouw wordt veelal gevuld met glas- of steenwol. Dit meetrillen zorgt voor een 

omzetting van geluidenergie in warmte en daarmee voor geluidabsorptie. Het is in feite een massa-veer systeem 

waarbij het paneel de massa en veer de achterliggende luchtlaag is. De absorptie is het meest effectief rond de 

resonantiefrequentie van het paneel (bij loodrechte inval) [Hak]: 

1 ~1,4ps 60 fo =- -- ~ ,---; [Hz] 
2n m·d vm·d 

waarin: 
Ps 
m 
d 

= de statische luchtdruk (ongeveer 105 Pa) in Pa; 
= de massa per oppervlakte-eenheid van het paneel in kg/m2 

= de dikte van de luchtlaag in m 

(A3.5) 

Voor het beheersen van lage frequenties is letterlijk veel ruimte nodig (afmetingen golflengtes); voor het effectief 

absorberen van een bepaalde frequentie is 1/4À van de frequentie nodig in dikte van het materiaal (plus 

eventuele spouw). De deeltjessnelheid aan de wand is namelijk gelijk aan 0 m/s, maar deze kan op enige afstand 

van de wand aanzienlijk zijn. 

Verstijven van het paneel geeft hetzelfde effect als het dunner maken van de luchtlaag [Hak]. 

A 3.4.3 Geperforeerde panelen 

Een geperforeerde plaat op enige afstand voor een akoestisch hard vlak kan opgevat worden als een aantal 

Helmholtz-resonatoren met een gezamenlijk luchtvolume. Een Helmholtz-resonator is een afgesloten luchtvolume 
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dat via een kanaal in verbinding staat met buiten. Het is te vergelijken met een massa-veer systeem, waarbij de 

luchtmassa in hals periodieke trilling uitvoert op het luchtvolume dat als veer fungeert. Absorptie ontstaat door de 

wrijvingsverliezen in of bij het kanaal. De panelen moeten dus van de wand af geplaatst worden. De 

resonantiefrequentie (bij loodrechte inval) van een Helmholtz-resonator is te berekenen met de volgende formule 

[Hak]: 

c ~ fo =- -- [Hz] 
2n 1· V 

waarin : 
c 
5 
I 
V 

= de geluidsnelheid (340 m/s) in m/s 
= de dwarsdoorsnede van de kanaalopening in m2 

= de kanaallengte in m 
= het luchtvolume achter de plaat in m3 

(A3.6) 

De wrijvingsverliezen kunnen worden vergroot door het aanbrengen van poreus materiaal in of achter het kanaal. 

Als er weinig demping in een resonator aanwezig is, dan is de absorptie hoog in een smal frequentiegebied . Bij 

toenemende demping wordt de absorptiepiek lager maar breder. 

De resonantiefrequentie (bij loodrechte inval) voor een met ronde gaten geperforeerde plaat kan berekend 

worden met de volgende formule [Hak]: 

f o =~ p [Hz] 
2n (t+l,6r)d 

waarin: 
p = de perforatiegraad; de verhouding tussen het open en het totale vlak 
t = de plaatdikte in m 
r = de straal van de gaten in m 
d = de spouwdiepte in m 

(A3.7} 

Is de perforatiegraad 30% of meer dan zal het Helmholtz-effect nagenoeg niet optreden. Een perforatiegraad 

lager dan 20 a 25% geeft de meeste absorptie bij de middenfrequenties. 

Het verpakken van een poreus materiaal in een folie verandert de eigenschappen van de geluidsabsorptie. Bij 

zwaardere folies gaat dit systeem zich steeds meer als een paneelresonator gedragen [Hak]. 

A 3.5 Zaalakoestische parameters in kleine ruimtes 

Zoals uit bovenstaande is af te leiden zijn de meeste van de gebruikelijke zaalakoestische parameters, 

bijvoorbeeld de Clarity (Cs0}, niet van toepassing op kleine ruimtes. Deze parameters maken vaak gebruik van 

een of andere verhouding van vroege en late reflecties. Aangezien er in kleine ruimtes geen late reflecties 
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voorkomen heeft het geen zin om dit soort parameters toe te passen bij het akoestisch inventariseren van 

oefenruimtes voor popmuziek. 

Bijlagen 

Wel is het nuttig om de nagalmtijd van de repetitieruimtes te bepalen. Hieraan is te zien hoe een ruimte zich in 

bepaalde frequentiegebieden gedraagt ten opzichte van andere ruimtes. In combinatie met het volume van een 

ruimte is onder andere af te leiden of een ruimte droog of juist levendig klinkt. In het volgende deel wordt dan 

ook de nagalmtijd als een van de instrumenten ingezet om de geïnventariseerde repetitieruimtes te kwalificeren. 
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Bijlage B Fact sheets per repetitieruimte 
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81 dB's - Ruimte 6 

Plattegrond 

Afmetingen ruimte en toegepaste materialen 

Lengte Breedte Hoogte Volume Afwerkino (materialen} 
[m] [m) [m] [mJ] Vloer plafond Wanden 

5,25 4,88 2,81 72 Tapijt (op steen- Houten balken Stucwerk op 
achtige vloer) Akoestisch plafond steenachtig materiaal 

Houtwolcementplaten 

Foto's 
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Nagalmtijd en bass ratio 
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* 
s;zs- r 

NagalmUjd, gemiddeld over de meetposities Nagalm tijd, gemiddeld over de meetposities 

2.5 2.5 

2.0 2.0 

~ .!!. 

" 1.5 " 1.5 

~ ~ 
" ! 1.0 ~ 1.0 

1- 1-

0.5 

0.0 0.0 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 25 50 100 200 400 800 1800 3150 6300 

flli<] ''"'' 
l--no--T20 --nol I- - T1 0 - - T20 --~ 

Nagalmtijd per meetpositie Nagalmtijd per meetpositie 

3.5 

3.0 3.0 

2.5 2.5 

:!: 2.0 :!: 2.0 

~ 1.5 ~ 1.5 

1.0 1.0 

0.5 0.5 

0.0 0.0 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 6000 25 50 100 200 400 600 1600 3150 6300 

l(li<] l(li<] 

~-- S1R1 - - S1 RJ--S1R4 --S1 R!i - - S2R1 --S2R21 S1RJ S1R4 S1R5 S2R1 S2R2 S2R4--S2R51 

--S2R4 - - S2R5 

24 



ONE LOUDER 

Geluidniveau 

Gemiddeld geluidniveau 
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82 dB's- Ruimte 14 

Plattegrond 

Afmetingen ruimte en toegepaste materialen 

Lengte Breedte Hoogte Volume Afwerkir:!9__(_materialel!)_ 
[m] [m] [m] [mJ] Vloer plafond Wanden 
6,61 4,98 2,95 97 Tapijt (op steen- Houten balken Stucwerk op 

achtige vloer) Akoestisch plafond steenachtig materiaal 
Houtwolcementplaten 

Foto's 
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Nagalmtijd en bass ratio 
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Bass ratio = 3.3 

NagaJmdjd, gemiddeld over de meetposities 
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83 De Oefenruimte - Ruimte 1 

Plattegrond 

·1'7 i-

Afmetingen ruimte en toegepaste materialen 

Lengte Breedte Hoogte Volume Afwerkinq (materialen) 
[m] [m] [m] [ml] Vloer plafond Wanden 

6,17 4,09 2,50 63 Tapijt (op steen- Grindtegels in stalen Houtwolcementplaten 
achtige vloer) frame Vloerbedekking op 

houten deuren 
Kalkzandsteen 
Gipsplaten 
Verwarming 

Foto's 
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Nagalmtijd en bass ratio 
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Bass ratio 1.2 

Nagalm tijd, gemiddeld over de meetpotitlea 
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84 De Oefenruimte - Ruimte 2 

Plattegrond 

t 

Afmetingen ruimte en toegepaste materialen 

Lengte Breedte Hoogte Volume Afwerking (materialen) 
[m] [m] [m] [m3] Vloer plafond Wanden 

6,36 3,89 2,38 59 Tapijt (op steen- Houtwolcementplaten Houten deuren 
achtige vloer) Kalkzandsteen 

(geverfd) 
Vloerbedekking op 
houten deuren 
Gipsplaten 
Verwarming 

Foto's 
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Nagalmtijd en bass ratio 
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Bass ratio= 0.7 

Nagalmtijd, gemiddeld over de meetpaaities 
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Geluidniveau 

I 
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Equivalent gelulddrukniveau 
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BS joe Odeon- Grote ruimte 

Plattegrond 

Afmetingen ruimte en toegepaste materialen 

Lengte Breedte Hoogte Volume AfwerkinQ (materialen) 
[m] [m] [m] [ml] Vloer plafond Wanden 

4,96 4,65 2,49 57 Tapijt (op steen- Houtwolcementplaten Houtwolcementplaten 
achtiQe vloer) VerwarminQ 

Foto's 
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Nagalmtijd en bass ratio 
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Ba ss ratio 4. 5 

Na.gaJmtljd, gemiddeld per meetpositie 
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86 joe Odeon - Kleine ruimte 

Plattegrond 

Afmetingen ruimte en toegepaste materialen 

Lengte Breedte Hoogte Volume Afwerkinq (materialen) 
[m] [m] [m] [mJ] Vloer plafond Wanden 

4,93 3,27 2,47 47 Tapijt (op steen- Houtwolcementplaten Houtwolcementplaten 
achtige vloer) Verwarming 

Foto's 
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Nagalmtijd en bass ratio 
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Bijlagen 

Bass ratio = 5.4 

Nagalmtijd, gemiddeld over de meetposities 
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87 Muziekschool Veldhoven - Popruimte 

Plattegrond 

Afmetingen ruimte en toegepaste materialen 

Lengte Breedte Hoogte Volume Afwerki Q9J_ materialen}_ 
[m] [m] [m] [mJ] Vloer plafond Wanden 

6,02 3,05 3,10 65 Tapijt (op steen- Houtwolcementplaten Houtwolcementplaten 
achtige vloer) Reflectors (hout) 

Houten deur 

Foto's 
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Nagalmtijd en bass ratio 
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Bass ratio = 2.0 

Nagalmtijd, gemiddeld over de meetposities 
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88 Stichting JAM - Grote ruimte 

Plattegrond 

Afmetingen ruimte en toegepaste materialen 

Lengte Breedte Hoogte Volume Afwerkinq (materialen) 
[m] [m] [m] [mJ] Vloer plafond Wanden 

6,45 3,65 2,40 57 Tapijt (op houten Mutiplex plaatwerk Mutiplex plaatwerk 
vloer) (geverfd) (geverfd) 

Opencellig schuim 
(d::::2cm) 
Houten deur 

Foto's 
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Nagalmtijd en bass ratio 
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Bass ratio = 1.8 

Nagalmtijd, gemiddeld over de meetposities 

2.5 

2.0 

:!: 
" 1.5 

! 
J 1 0 

0.5 

0.0 

25 50 100 200 400 800 1600 3150 6300 

f[HII 

T10 TlO TJO I 

Negalmtijd per repeUUerulmte 

:iS 

3.0 

2.5 

~ 2.0 

~ 
1- 1.5 

1.0 

0.~ 

0.0 

25 50 100 200 400 600 1600 3150 6300 

f[HII 

--S1R10 --S1R13 -s1FO --S1R4 --S1 R'5 --SlRl 



ONE LOUDER 

Geluidniveau 
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Equivalent gelulddrukniveau 

120 

110 -l---------rn=----------1 1--I-rl---' 

~ 100 

~ 90 

! 80 

70 

60 
OearOJt Colected f.A8ss 

band 

Marleen & Kale 
Pa er den 

Payback 

ja c:rurr.rer • SassiSt o Gciwis t1 o Gitarist2 • Zanger{ es) • Toetsenist •SW.er I 

120 

110 

;;; 100 
:!!. 

~ 00 

l 80 

~ 70 

"' 60 

50 
12.5 25 

Gemiddeld tertsbanden spectrum per ruimte 

50 100 200 400 800 1600 3150 6300 12500 

f(H<l 

--0...0..1 

- t.Uieen 911 de kale Paerdefl --Payback 

--Sticht.ng JAMgerriddeld 



ONE LOUDER Bijlagen 

89 Stichting JAM - Kleine ruimte 

Plattegrond 

Afmetingen ruimte en toegepaste materialen 

Lengte Breedte Hoogte Volume Afwerking (materialen) 
[m] [m] [m] [mJ] Vloer plafond Wanden 

6,51 3,50 2,40 57 Tapijt (op houten Mutiplex plaatwerk Mutiplex plaatwerk 
vloer) (gevetfd) (gevetfd) 

Opencellig schuim 
(dz2cm) 
Houten deur 

Foto's 
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Nagalmtijd en bass ratio 

Bass ratio = 1.8 
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810 Stichting Pop Ei - Ruimte B 

Plattegrond 

T 

-

Afmetingen ruimte en toegepaste materialen 

Lengte Breedte Hoogte Volume Afwerking (materialen}_ 
[m] [m] [m] [mJ] Vloer plafond Wanden 

5,86 5,22 3,80 116 Tapijt (op steen- Prefab beton platen Houtwolcementplaten 
achtige vloer) op houten balken Baksteen (geverfd) 

Reflectors (hout) Kunststof platen (op 
houtachtige 
ondergrond) 
Verwarming 

Foto's 
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Nagalmtijd en bass ratio 
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Ba ss ratio = 1. 7 

Nagalmtijd, gemiddeld over de meetposities 
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811 Stichting PopEi - Ruimte C 

Plattegrond 

Afmetingen ruimte en toegepaste materialen 

Lengte Breedte Hoogte Volume Afwerking (materialen) 
[m] [m] [m] [mJ] Vloer plafond Wanden 

9,33 3,93 2,65 94 Tapijt (op steen- Gipsplaten Houtwolcementplaten 
achtige vloer) (op baksteen) 

Baksteen (geverfd) 
Vezelplaten (bruin, 
flexibel) 
Houten deur 
Verwarming 

Foto's 
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Nagalmtijd en bass ratio 
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Ba ss ratio = 1. 9 

Nagalmtijd, gemiddeld over de ruimte 
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812 Stichting PopEi - Ruimte F 

Plattegrond 

Afmetingen ruimte en toegepaste materialen 

Lengte Breedte Hoogte Volume Afwerking (materialen) 
[m] [m] [m] [m3] Vloer plafond Wanden 

9,18 5,54 3,56 175 Tapijt (op steen- Gipsplaten Zwaar gordijntof 
achtige vloer) Verlaagde Vezelplaten (bruin, 

geperforeerde platen flexibel) 
Kunststof platen (op 
houtachtige 
ondergrond) 

Foto's 
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Nagalmtijd en bass ratio 
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Bass ratio = 1.5 

Negalmdjd, gemiddeld over de meetpooldes 
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813 Willem 11- Ruimte 2 

Plattegrond 

Afmetingen ruimte en toegepaste materialen 

Lengte Breedte Hoogte Volume Afwerking (materialen) 
[m] [m] [m] [mJ] Vloer plafond Wanden 

4,60 3,60 2,42 40 Polyurethaan (op Tapijt Tapijt (op steen-
steenachtige vloer) achtige ondergrond) 

Opencellig schuim 
(d:::2cm) 

Foto's 
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Nagalmtijd en bass ratio 
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Bass ratio = 1.5 

NagalmUjd, gemiddeld over do mootpollUes 
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Bijlage C Meetapparatuur 
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C1 Meetapparatuur bij nagalmmetingen 

Laptop 

Merk 

Type 

Serienummer 

: Jewel 

: CL-50 

: MDC56S-I 

Zaalakoestisch software pakket 

Naam : DIRAC 3.1 

Build : 1704 

Externe Geluidskaart 

Merk : Triton 

Type : SN pro 001 

Versterker 

Merk 

Type 

Serienummer 

Bolbron 

Merk 

Type 

Serienummer 

: Bruel & Kjaer 

: 2706 

: AA000118 

: Acoustics Engineering 

: Pyrite OS12 

:SN 0202 

Sound Level Meter (microfoon) 

Merk : Rion 

Type 

Serienummer 

: NL-21 

: 00310414 

C2 Meetapparatuur bij geluiddrukniveau metingen 

Sound Level Meter (microfoon) 

Merk 

Type 

Serienummer 

: Rion 

: NL-32 

: 01110084 
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Bijlage D Vragenlijst beleving 
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ALGEMEEN 

1. Welk(e) instrument( en) bespeel je in deze band? 

2. Hoe zou je de muziekstijl die je met deze band speelt noemen? 

3. Hoe lang repeteer je al in deze ruimte (in maanden of jaren)? 

4. Hoeveel uur repeteer je effectief (dus zonder pauze) op een normale 
repetitieavond/middag? 

5. Hoeveel repetities heb je met deze band in de maand? 

Bijlagen 

6. Hoe vaak heb je in het afgelopen jaar met deze band en eventueel andere bands 
opgetreden? 

7. In welke van onderstaande categorieën zou jij je band indelen? 
o beginnende amateurs 
o ervaren amateurs 
o semi-professioneel 
o professioneel 

BELEVING 

8. Wat vind je van de grootte van deze repetitieruimte? 
o veel te groot 
o een beetje aan de grote kant 
o precies goed 
o een beetje aan de kleine kant 
o veel te klein 

9. Kun je je eigen partij goed horen tijdens een repetitie in deze ruimte? 
o ja, heel goed 
o ja, redelijk 
o nee, niet echt 
o nee, helemaal niet 

10. Kun je de andere instrumenten goed horen tijdens een repetitie in deze ruimte? 
o ja, heel goed (ga door naar vraag 12) 
o ja, redelijk 
o nee, niet echt 
o nee, helemaal niet 
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11. Welk(e) instrument( en) kun je minder goed horen tijdens een repetitie in deze 
ruimte? 

12. Heb je last van te luide instrumenten tijdens een repetitie in deze ruimte? 
o Ja 
o nee (ga door naar vraag 14) 

13. Welk(e) instrument( en) zijn volgens jou te luid tijdens een repetitie in deze 
ruimte? 

14. Lukt het je om, tijdens een repetitie, het volume van je instrument of versterker 
goed af te stellen ten opzichte van de rest? 
o ja, heel goed 
o ja, redelijk 
o nee, niet echt 
o nee, helemaal niet 

15. Heb je het idee dat 'strak spelen' (goed samenspel) tijdens een repetitie in deze 
ruimte gemakkelijk gaat? 
o ja, heel goed 
o ja, redelijk 
o nee, niet echt 
o nee, helemaal niet 

16. Heeft je instrument of versterker een volumeregeling? 
o Ja 
o nee (ga door naar vraag 18) 

17. Hoe vaak moet je tijdens een repetitie in deze ruimte je volumeregeling 
aanpassen (volumeaanpassing voor solo's niet inbegrepen)? 
o alleen voordat we beginnen 
o alleen tijdens het eerste nummer 
o tijdens de eerste paar nummers 
o om de paar nummers 
o 1 keer per nummer 
o Tijdens elk nummer een paar keer 

18. Heeft je instrument of versterker een loonregeling? 
o ja 
o nee (ga door naar vraag 21) 

19. Lukt het je om tijdens een repetitie de toonregeling van je instrument of 
versterker goed af te stellen in deze repetitieruimte? 
o ja, heel goed 
o ja, redelijk 
o nee, niet echt 
o nee, helemaal niet 

61 



ONE LOUDER Bijlagen 

20. Hoe vaak moet je tijdens een repetitie in deze ruimte je toonregeling aanpassen? 
o alleen voordat we beginnen 
o alleen tijdens het eerste nummer 
o tijdens de eerste paar nummers 
o om de paar nummers 
o 1 keer per nummer 
o Tijdens elk nummer een paar keer 

21. Wat vind je van het totale geluidvolume dat in deze band wordt gebruikt? 
o veel te hard 
o iets te hard 
o niet te hard en niet te zacht 
o iets te zacht 
o veel te zacht 

GEHOORBESCHERMING 

22. Draag je wel eens gehoorbescherming tijdens de repetitie? 
o Altijd (ga door naar vraag 24) 
o bijna altijd 
o soms wel, soms niet 
o bijna nooit 
o nooit 

23. Wat is de belangrijkste reden dat je geen gehoorbescherming draagt? 
o het zit niet lekker 
o het speelt niet lekker 
o nooit aan gedacht 
o anders, namelijk: 

24. Wat voor gehoorbescherming draag je? 
o van die gele (voor 2 Euro bij de kruidenier) 
o universele oordoppen (niet kneedbaar) voor muzikanten (bijvoorbeeld 'Alpine') 
o watjes 
o kneedbare oordoppen (siliconen of klei) 
o aangemeten gehoorbescherming 
o anders, namelijk: 

25. Wat is de belangrijkste reden dat je gehoorbescherming draagt? 
o het totale repetitievolume is vaak te hard 
o mijn instrument heeft geen volumeregeling 
o ik denk dat ik al gehoorschade heb opgelopen 
o één of meerder instrumenten zijn te luid aanwezig 
o de meeste bandleden dragen gehoorbescherming 
o geen van bovenstaande redenen, maar gewoon uit voorzorg 
o anders, namelijk: 
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26. Denk je dat je wellicht gehoorschade hebt opgelopen door het repeteren en/ of 
optreden? 
o ja, vrijwel zeker 
o ik denk het wel 
o ik denk het niet 
o nee, vrijwel zeker niet 

27. Zijn er andere activiteiten in je dagelijks leven waarbij je met hoge 
geluidniveaus in aanraking komt? 
o ja, namelijk: .......................................................................................................................................................................................................................... . 
o nee (ga door naar vraag 29) 

28. Draag je wel eens gehoorbescherming tijdens die activiteit( en)? 
o altijd 
o bijna altijd 
o soms wel, soms niet 
o bijna nooit 
o nooit 

29. Heb je wel eens een audiogram laten maken? (Een audiogram is een grafiek 
waarin je gehoordrempel is af te lezen voor de belangrijkste frequentiebanden. 
Deze wordt gemaakt aan de hand van een gehoortest.) 
o Ja 
o nee 

30. Wat is de reden dat je wel of geen audiogram hebt laten maken (en wat was 
eventueel de uitslag)? 

ENKELE STELLINGEN 

31. Om lekker te repeteren moet alles zo hard mogelijk staan. 
o helemaal mee eens 
o gedeeltelijk mee eens 
o gedeeltelijk mee oneens 
o helemaal mee oneens 

32. Zacht repeteren helpt ons beter samenspelen omdat we elkaar's partijen beter 
kunnen horen. 
o helemaal mee eens 
o gedeeltelijk mee eens 
o gedeeltelijk mee oneens 
o helemaal mee oneens 

33. Luid repeteren werkt beter omdat dat meer op een optreden lijkt. 
o helemaal mee eens 
o gedeeltelijk mee eens 
o gedeeltelijk mee oneens 
o helemaal mee oneens 
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34. Tijdens het repeteren draait het vooral om de 'kick' van het muziek maken. 
o helemaal mee eens 
o gedeeltelijk mee eens 
o gedeeltelijk mee oneens 
o helemaal mee oneens 

35. Om goed te kunnen repeteren maakt het niet uit hoe de oefenruimte zelf ldinkt. 
o helemaal mee eens 
o gedeeltelijk mee eens 
o gedeeltelijk mee oneens 
o helemaal mee oneens 

36. De grootte van de oefenruimte doet er niet toe om goed te kunnen repeteren. 
o helemaal mee eens 
o gedeeltelijk mee eens 
o gedeeltelijk mee oneens 
o helemaal mee oneens 

OORDEEL OVER DE REPETI"riERUIMTE 

37. Ben je tevreden over hoe deze repetitieruimte klinkt? 
o ja, heel erg (ga door naar vraag 39) 
o ja, redelijk (ga door naar vraag 39) 
o nee, niet echt 
o nee, helemaal niet 

38. Waarom ben je niet tevreden over hoe deze repetitieruimte ldinkt? 

39. Kun je aankruisen welke van de onderstaande begrippen van toepassing zijn op 
hoe deze repetitieruimte klinkt? (meerdere antwoorden mogelijk) 
0 schel 0 druk 0 bedompt 
0 galmend 0 gonzend 0 traag 
0 dof 0 ZUiver 0 licht 
D helder 0 boemerig 0 blikkerig 
0 scherp 0 luid 0 dik 
0 bonkerig J donker 0 wollig 
0 hol 0 metalig 0 droog 
0 modderig 0 strak 0 anders, namelijk: ............................... .. 
0 zacht 0 gesmoord 

40. Ben je tevreden over de prestatie van je instrumenten/of versterker die je 
gebruikt? 
o ja, heel erg (ga door naar vraag 42) 
o ja, redelijk 
o nee, niet echt 
o nee, helemaal niet 
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41. Waarom ben je niet tevreden over de prestatie van je instrumenten/of 
versterker? 

42. Wil je verder nog iets opmerken over je oefenruimte? 

Bedankt voor je medewerking! 
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