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Projectomschrijving
Deze opdracht is een advies voor de verbetering van de geluidisolatie van de Balzaal naar de
omgeving. Deze zaal ligt op de eerste verdieping langs de straatzijde. De gevel is nagenoeg
volledig beglaasd maar is tegelijk een geklasseerde gevel. In de zaal worden allerlei
muziekactiviteiten georganiseerd. Om de geluidhinder voor de omwonenden te vermijden,
werd het noodzakelijk om de geluidisolatei van de gevel te beperken.
Het akoestisch advies omvatte de volgende punten:
o

o

o
o

Het nauwkeurig bepalen van de nodige geluidisolatie van het de Balzaal naar de
omgeving:
o Het meten van de geluidisolatie van de gevel en de geluidoverdracht naar de
buren in de huidige situatie.
o Het meten van de geluidproductie in de Balzaal tijdens typische activiteiten.
Adviezen inzake de geluidisolatie van het gebouw naar de omgeving:
o Voorstelling van principe-oplossingen.
o Opmaken van gedetailleerde tekeningen en bestek voor de weerhouden
oplossing.
o Opmaken van uitvoeringsdetails.
Toezicht op de uitvoering.
Controlemeting volgens Vlarem na het beëindigen van de werken.

Het project is een goed voorbeeld van een samenwerking tussen adviseur en architect, om te
komen tot een goede akoestische oplossing in een architecturaal (historisch) gevoelige
context. Hoewel de ingreep duidelijk zichtbaar is, wordt de impact toch als minimaal
ervaren en beschreven door de gebruikers.
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Meting voor en na de werken:
Verschil tussen het geluidniveau in de balzaal en
het geluidniveau voor de overburen van de Sint
Pietersnieuwstraat (verdieping, balkon).

Meting na de werken:
Geluidniveau voor de gevel van de overburen van
de Sint Pietersnieuwstraat (verdieping, balkon)
tijdens het uitvoeren van de proef.
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Bestaande toestand: historische voorgevel met grote houten raampartijen

H ori zont aal k okerprof i el 80x80x4 mm o
l opt door
o ver de vol l edige l en gt eacht er d ebovenreg el van
het raam; st eunt opd evert ic al e kokerprof i elenen
w ordt af gest eund t eg en degevel ; ondersteunt de
verleng deko ofl i js t en het bo venprof iel v an het
voorzet ar am.

H ori zont aal k okerprof i le
8 0x80x4mm steun t de ts ruct uur
v and evoor zetw and af t egende
b ui ten gevel op depunt en
a angedui do p het grondp lan.
N aargel ang de posit i evan de
b uit engevel t . o.v . verti cale
raa mst i jl en , kan de afs et uni ngi ets
v reschoven zi jn t o
. v
. . dev ret ic ale
k okerprofi el en.
B il jkt debev est i ging met d e
st aal pl aat op de koof v anhet
p laf ond t evo sl t aan, da nkomen
d ze eel em en et n et verval l n
e.

Bv
e set i gi ngv anh et hori zont al ekok er prof ei l
8 0x80x4 mm op de gevel doo r eenopgel ast e
k oppl aat ; de bevesti gi ng bevi ndt zi ch achter de
l ambri seri ng.

Bevest i ging van h et horiz ont ale kokerprof i el 80x80x4mm op de
gevel d oor en op gelast eko ppl aat ; de bevesti gi ng bevin dt zic h
acht er del ambris ering.

H ori zont aal k okerprof ei l 80 x80x4mm st eunt de
st ructu ur v and evo orzetw and af t egen de
b ui ten gevel op d ep unt enaangedui dop het
g ro ndpl an.
N aarg elang de posi it ev and ebu it engevel .t o.v.
v ret i ca le raamsti j len, kan dea fs t euning iet s
v erscho venzi jn t . o.v . dev re ti cale kok erprof ielen.
B il jkt deb ev set i gi ngmet d est aal pla at op dekoof
v anh et pl afo ndt e vol staan , dan komendeze
el ement n
e t everv all en.

H oriz ont aal kok erprofi el 80 x80x4mm steunt de st ruct uur van de
v oorzet wand af tegen de bui teng ev le op dep unte naa ngedui d oph et
grond pl an.
N aargel ang dep osit i evan d ebui t en gevel t o
. . v. verti cale raamsti jl n
e, k ande
af steun in gi ets verschoven zi jn t o
. . v. d evert ci al e kokerprofi elen.
Bl i k
j t d ebevest igi ng met de st aalp laat op dek oof va nhet plaf ondt e
v ols t aan, dan komen dezeel ementen t ev erval el n.
L- profi el 80- 60 -6mm bevesti gdop
d e ein dw and , on derst eunt de
st al en bepla ti ng.

V oegdi cht ing t ussenraa mst i jl en
kok erp rofi el met een zw elband
af gew erkt met een sil ic on n
e voeg.

L- profi el 80- 60 6- mm bevesti gdop
de ei ndw an d, o nders t eunt de
sta len bepl at ing.

V ert i ca al kokerprof iel 80 x80x4mm
ond rest eunt h et hori zont aal
kok erp rofi el en de vert i cale vaste
raa ms it lj n
e.
R aamsti lj en bevesti gd vi aeen
opgel ast esta alpl aat d ikt e10 mm.

Voegd ic ht in g tussen raamsti lj en
kokerprof iel met eenz wel band
af gewerkt m et een si il conenvo g
e.
D oorlop n
e deh outen l at ( b.v.
mul it pl ex ) voor de ondersteun ing
van deraamst ji l

Vert ic aal kok rep rof i le 80x80x4mm
o ndersteunt het hori zont aal
kokerprof iel n
e d evert ic al e vast e
raamsti jl en.
R aamst ji el n bevest igd vi a en
o pgelast est aalp laa t dikt e 10mm.

H ori zont aal kokerprof iel 80x 80x4mm o
l opt door
o ver de vol el di ge l en gte acht er de bovenregel van
h et raam; st eunt op de verti cal eko kerprofi elen en
w ord t a g
f esteu nd t egen d egevel; ondersteunt de
v rel engde koof l ij st en het bovenp ro if el van het
v oorzetr aam.

H ori zon at al k okerprofi el 80x80x 4mm l oopt door
over dev oll edi gel engt ea chter deb ovenregel van
het raa m; steun t op deve tr i cale kokerprof i elenen
w ordt af gest eun d et g en de gevel ; onders t eunt de
verle ngdek oof li js t en het bovenprof i el van het
voorzet raam.

R aamprof i leen met een
d ubbele aan ls ag, tel kens
v oorzien va neen rubber
l i pprof ie.l

Hori zont aal kokerprof i le 80x80x4mm o
l o pt door
over de vol l edige l en gt eacht er d ebovenr eg le van
het raam; st eunt op d evert ic al e kokerprof ei l en en
wo rdt a f gest eund t egen d egevel; ondersteunt de
verlengde koo fl ij st en het bove nprofi el va nh te
voorzetr aam.

V ert ic a al kokerprof iel 80x80 x4mm
ond rest eunt h et hori zont aal
kok erp rofi el en de vert i cale vaste
raamst i ejl n.
R aamsti jl en bevesti gd vi aeen
opgel ast esta alpl aat d ikt e10 mm.

Hori zont aal ko kerprof i le 80x80x4mm o
l opt door
over devol l edi gel engt eacht er d ebo venreg el van
het raam; st eunt opd evert ic al e kokerprof ei l en en
wo rdt af gest eund t ege n degevel; ondersteunt de
verleng dekoo fl i js t en het bo venprof iel v anh et
voorzet ar am.

Bevesti gi ng van het h orizon at el kokerprof iel 80x 80x4mm opde
gevel d oor een opgel ast eko ppla at; deb ev set i gin gb ev indt z ic h
acht er de l ambris ering.
H orizo nta al kok erprof i el 80x8 0x4mm ts eunt d est ructuu r van devoorzetw andaf
t egen de bu it en gevel op de pu nt en aangeduid op hetgrondpl an.
N aargel ang dep osit ie van de bui tenge vel t. o. v. v ret i ca le raamsti ejl n, kan de
af steun ing i ets verschoven zi jn .t o. v. de verti cal ek okerprof i leen.
Bl ji kt de bevesti gi ng met de staa lpl aat op dekoo f van het p laf ond t evol ts aan, dan
komen deze leement ent ev ervall en.

H ori zontaa l kokerprofi el 80x 80x4mm l oopt door
o ver de vol el di ge lengt e acht er de bovenregel van
h et raam; st eunt op de verti cal eko kerp ro if elen n
e
w ord t af ge steu nd t egen de gevel; onderst eunt de
v erl engde koof l ji ts enh et bovenp ro if el van het
v oorzetraam.

Vert ic aal kokerp rofi el 80x80x4mm
onderst eunt het h oriz ontaal
kokerprof i el end evert ic al e vaste
raamst ji el n.
Raa ms it jl enb ev esti gd via een
opgel aste staal pl aat di kt e10mm.
V al kk est aal pla at di kt e6mm, slui t de
spouw af, onzi cht baar achter de
l ambris eri ng; l oopt over devol el di ge
hoo gte.

Vl akke st aalp laat di kte 6mm, slui t de
spouw a ,f onzi chtba ar a cht er de
l ambris eri ng; l oopt over de vol el di ge
hoogt e.

Vast ra am ( omwi l le vand e
kl ein eaf meti ngen, nog
eenvoud g
i t eku is en via h et
opend ar aiend raam).
G lasl at ten l angs deb inne nzijde
(om wi l e van demon at ge van
de begl azing) .

D raai n
e deraamst jli :
b reedt ex h oogt e=
5 0x60mm mini maal

Enkel v oudi ge gelaagde
beglazi ng:
Rw ≥ 42 dB
Rw + C ≥ 41 dB
Rw + C rt ≥39 d B

V aste raamsti jl :
b reedt ex di epte=
2 5x60mm mini maal

E nkel vo udi gegel aagde
b egl azi ng:
R w ≥ 42 dB
R w + C ≥ 41d B
R w + C rt ≥39 dB

Raa mp rofi el n
e met een
dubbel e aansl ag, t elkens
voorzi en van een u
r bber
lp
i prof i el.

V oegdi cht ing t ussenraa mst i jl enen
k okerprof iel met en zw elba nd afg ew erkt met
een sil i conenvoeg.

En kel vou di gegelaa gde
begl azi ng:
R w ≥42 dB
R w +C ≥ 41 dB
R w +C rt ≥ 39d B

S at nd vleu gel: w ordt
v astgezet met een
espag nole t slui t ing i n de
v o
l er eni n de bovenregel.
B eweg ende vl eugel : wordt
v astgezet met een
i nbraak werende slu it ing
o pmi nste ns 3 punt en over
d eh oogte.

E nkel vo udi ge gelaagde
begl azing:
R w ≥ 42 dB
R w + C ≥ 41 dB
R w + C rt ≥39 dB

Enk elv oud g
i egelaagde
begl azi ng:
Rw ≥ 42 dB
Rw + C ≥ 41 dB
Rw + C rt ≥ 39d B

V oegdi chti ng t ussen raa mst i jl n
e en kokerpro fi el met een
z wel band af gewerkt met eensi il conenvoeg.

Vast eraamsti jl :
breedt e x diepte =
25x60mm mi nim aal
D raai enderaa mst ij l:
b reed et xh oogt e=
5 0x60mm mi nim aal

Raa mp ro if el n
e met een
dubbel ea ansl ag, t elkens
voo zr ien van een u
r bber
l ip profi el.

Overzichtstekening van de nieuwe voorzetramen
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E nkel vo udi gegel aagde
beglazi ng:
R w ≥ 42 dB
R w + C ≥ 41d B
R w + C rt ≥39 dB

Voegd ic ht i ng tussen raamsti jl n
e
kokerprof i el met een zwel band
af gewerkt met een si l ci onenvo eg.
V ast eraamsti jl :
b reedt e xd iepte =
2 5x60mm mi nim aal
D raai enderaa mst ij :l
b reed et xh oogt e=
5 0x60mm mi nim aal

R aamprofi el enmet een
dub bele aansl ag, t elkens
voo zr ien van een rubb er
l ip profi el.

L- prof i le 80- 60-6 mm bevest g
i d op
de ei nd wa nd, ondersteunt de
st alen bepl at ing.
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Bevestiging van het horizontale kokerprofiel
80x80x4mm op de gevel door een opgelaste
kopplaat; de bevestiging bevindt zich achter de
lambrisering.

Horizontaal kokerprofiel 80x80x4mm steunt de
structuur van de voorzetwand af tegen de
buitengevel op de punten aangeduid op het
grondplan.
Naargelang de positie van de buitengevel t.o.v.
verticale raamstijlen, kan de afsteuning iets
verschoven zijn t.o.v. de verticale kokerprofielen.
Blijkt de bevestiging met de staalplaat op de koof
van het plafond te volstaan, dan komen deze
elementen te vervallen.

L-profiel 80-60-6mm bevestigd op
de eindwand, ondersteunt de
stalen beplating.
Voegdichting tussen raamstijl en
kokerprofiel met een zwelband
afgewerkt met een siliconenvoeg.
Doorlopende houten lat (b.v.
multiplex) voor de ondersteuning
van de raamstijl

Draaiende raamstijl:
breedte x hoogte =
50x60mm minimaal
Vaste raamstijl:
breedte x diepte =
25x60mm minimaal

Verticaal kokerprofiel 80x80x4mm
ondersteunt het horizontaal
kokerprofiel en de verticale vaste
raamstijlen.
Raamstijlen bevestigd via een
opgelaste staalplaat dikte 10mm.

Enkelvoudige gelaagde
beglazing:
Rw ≥ 42 dB
Rw + C ≥ 41 dB
Rw + Ctr ≥ 39 dB

Horizontaal kokerprofiel 80x80x4mm loopt door
over de volledige lengte achter de bovenregel van
het raam; steunt op de verticale kokerprofielen en
wordt afgesteund tegen de gevel; ondersteunt de
verlengde kooflijst en het bovenprofiel van het
voorzetraam.

Raamprofielen met een
dubbele aanslag, telkens
voorzien van een rubber
lipprofiel.

Voegdichting tussen raamstijlen en
kokerprofiel met een zwelband afgewerkt met
een siliconenvoeg.

Detail van de nieuwe voorzetramen: aansluitingen in planzicht

Nieuwe dubbele beplating in
houtvezelcement dikte 2x18mm
komt op de bestaande dunne
multiplex plaat van 10mm dikte.

Nieuwe multiplex dikte 18mm komt precies op de
hoogte van de bestaande multiplex, maar verder
naar binnen, zodat hij minimaal 60mm uitsteekt
voor het voorzetraam.
Tweede multiplex dikte 18mm onder de
(verlengde) bestaande multiplex, komt precies tot
aan het voorzetraam.

In de holte in het plafond wordt
tegen de gevel over een hoogte
van 1m en over de volledige
lengte een dubbele laag minerale
wol aangebracht, dikte 2x75mm
minimaal, mechanisch bevestigd
of verlijmd op de bestaande
multiplex plaat dikte 10mm.
Geplooide staalplaat dikte 4mm,
in Z-vorm, verstevigt de
multiplex, sluit de voegen af,
verbetert de geluidisolatie van de
aansluiting.

Voegdichting tussen bovenregel raam en
multiplex met een zwelband afgewerkt met
een siliconenvoeg.
L-profiel uit geplooide staalplaat 60-60-2mm
verstevigt de hoek en laat toe om een
grodijnrail op te hangen. De bevestiging
gebeurt gelijktijdig op de multiplex plaat en
op het vaste raamkader.

BALK

Horizontaal kokerprofiel
80x80x4mm steunt de structuur
van de voorzetwand af tegen de
buitengevel op de punten
aangeduid op het grondplan.

Horizontaal kokerprofiel
80x80x4mm loopt door over de
volledige lengte achter de
bovenregel van het raam; steunt
op de verticale kokerprofielen en
wordt afgesteund tegen de gevel;
ondersteunt de verlengde
kooflijst en het bovenprofiel van
het voorzetraam.

Voegdichting tussen bovenregel
raam en kokerprofiel met een
zwelband afgewerkt met een
siliconenvoeg.

Verticaal kokerprofiel
80x80x4mm ondersteunt het
horizontaal kokerprofiel en de
verticale vaste raamstijlen.

Vaste bovenregel:
breedte x hoogte =
60x50mm minimaal
Draaiende bovenregel:
breedte x hoogte =
60x50mm minimaal
Enkelvoudige gelaagde
beglazing:
Rw ≥ 42 dB
Rw + C ≥ 41 dB
Rw + Ctr ≥ 39 dB

Detail van de nieuwe voorzetramen: aansluitingen in doorsnede
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