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Onderzoek akoestische klachten 
appartementencomplex “De Kolonel”
In opdracht van het bestuur van de huurdersvereniging naar aanleiding van klachten van bewoners met 
betrekking tot de akoestiek in het gebouw is een klankbordgroep samengesteld.

Leden van de Klankbordgroep zijn :  J. Ittmann.
                                                            N. de Knegt.
                                                            R. Reijmers.
                                                            M. Zeestraten.

Opdracht:
Opdracht aan deze groep is het opstellen van een advies om de akoestiek te beïnvloeden ten einde het 
woongenot te verbeteren.
De scope beperkt zich tot de overlast van normale geluiden in entree, trappenhuis en gangen welke 
zodanig doorklinken in het gehele gebouw dat hiervan in de appartementen overlast wordt ervaren.
Tevens is er door dit euvel op een aantal plaatsen in deze ruimtes bijna niet normaal met elkaar te 
communiceren.
Dit voorstel zal ter beoordeling en uitvoering aan de verhuurder Vesteda worden verstrekt.

Het complex:
Het complex bestaat uit een woongebouw met (parkeer)kelder bestaande uit 4 bouwlagen. 
In de kelder is een parkeergarage aanwezig (gebruiksfunctie voor het stallen van motorvoertuigen). 
Tevens bevinden zich hier een aantal bergingen en een technische ruimte.
Zowel berging als parkeergarage wordt middels deuren (voorzien van isolatie glas) gescheiden van de 
entree trappenhuis.
Op de begane grond zijn een 10-tal grondgebonden woningen gesitueerd, een ruimte voor het parkeren 
van een scootmobiel e.d. en tevens de entree (eerst een tussenruimte voor postbussen) van het 
woongebouw en de opgang uit de parkeergarage/berging.
Op de 1e verdieping zijn 11 appartementen aanwezig, op de 2e verdieping zijn 10 appartementen 
aanwezig en op de 3e verdieping zijn een 6-tal appartementen aanwezig. Alle verdiepingen zijn via het 
trappenhuis en de liften te bereiken. In geval van nood kunnen 2 brandtrappen worden gebruikt. 

Materiaal:
De parkeergarage is voorzien van openingen met grote stalen roosters, een stalen nooduitgang, heeft 
een elektronisch te bedienen toegangsdeur en heeft een klinkerbestrating.
De bergingen zijn voorzien van houten deuren en een betonnen vloer en zijn via twee stalen deuren te 
verlaten, waarbij 1 slechts dient als nooduitgang.
De vloer van de 1e entree (postbussen) is voorzien van vloerbedekking, de overige begane grond is 
volledig voorzien van vloertegels/plavuizen.
Vloeren van de 1e, 2e en 3e verdieping zijn volledig voorzien van vloerbedekking.
Bovenzijde van de trappen zijn van beton.
Onderzijde van de trappen zijn voorzien van fijn spuitwerk.
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Wanden entree parkeergarage/berging zijn nog van kaal gestort beton.
Wanden 1e entree zijn deels voorzien van houtwerk en fijn spuitwerk.
Wanden entree, liften hal en gangen begane grond zijn voor een klein deel van houtwerk voorzien en 
het overige bestaat uit fijn spuitwerk. 
 De afdeklaag van alle wanden en plafonds op de 1e, 2e en 3e verdieping bestaat uit fijn spuitwerk.
Alle inpandige deuren van de woningen zijn vervaardigd uit hout in stalen kozijnen.
Deuren en kozijnen van de entree zijn van hout en voorzien van isolerende beglazing.

Conclusie en aanbevelingen:
De verkorte versie van de conclusie is dat de geluidsabsorptie in entree, trappenhuis en gangen niet 
zonder maatregelen aan de eisen voldoet.
Om hieraan wel te voldoen is het noodzakelijk in deze ruimtes geluid absorberende wandpanelen aan te
brengen.
Als belangrijkste aan te passen plaatsen denken wij aan aanpassing van het paneel (schaapskudde) bij 
de entree met geluid isolerend materiaal, een akoestisch fotopaneel te plaatsen op de muur tussen de 
liften, een mos- of akoestische fotowand op de muur parallel aan de trapopgang te plaatsen evenals 
akoestische fotopanelen in de gang bij de huisnummers 15 t/m 21 (begane grond) en op de drie 
etages/verdiepingen. 
Mogelijk speelt het akoestische probleem op de etages/verdiepingen minder omdat de gangen zijn 
voorzien van vloerbedekking, zodat hier kan worden volstaan met het plaatsen van fotopanelen zonder 
geluidsabsorberende achterzijde. Onderzoek door de verhuurder zal dat moeten uitwijzen.
Tevens zal het vullen van de reeds aangebrachte bloembak onderaan het trappenhuis met kunststof 
planten een geluidreductie tot gevolg hebben.

Toelichting:
Akoestische fotopanelen:
Dit is een paneel dat je aan de wand kunt hangen met isolatiemateriaal er achter om de nagalmtijd in de 
ruimte te verminderen. Het geluid wordt door zo’n paneel opgenomen waardoor de geluidsgolven 
geremd en geabsorbeerd worden. Vergelijk het met gordijnen e.d.

Zo’n fotopaneel bestaat uit een aluminium zwart of zilverkleurig frame dat gevuld is met akoestisch 
materiaal en een fotoprint aan het front. Dat materiaal is gemaakt van gerecyclede spijkerbroeken en 
een geluid-doorlatend materiaal. Op de achterkant zit een kunststof plaat die de middentonen dempt.
Hoeveel materiaal je nodig hebt, hangt af van de oppervlakte. Je kan zo’n paneel zo groot maken als 
nodig.

De akoestische vulling voldoet aan de eisen van brandklasse B/S1/DO. 
Daarnaast is de toplaag van de fotoprint ook brandwerend (fire retardant).

We hebben hierbij het voorstel om fotopanelen aan te laten brengen met foto’s van de kazerneterreinen 
erop, mogelijke info via “DE SMEDERIJ” te Ede (Militair Historisch Informatiepunt).
We wonen uiteindelijk op een voormalig militair terrein en ons gebouw heet niet voor niets “De 
Kolonel” en staat aan de Bergansiuslaan (https://nl.wikipedia.org/wiki/Petrus_Leonardus_Bergansius).
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Een bedrijf dat dergelijke panelen vervaardigt is: 
                                                                PR-Runner te Lichtenvoorde                                                        
                                                                Lammers Akoestiek te De Klomp (tussen Ede en Veenendaal)

De panelen zijn in elke grootte te verkrijgen en te monteren op iedere wand. Het textieldoek bestaat 
vaak uit polyesterstof van 210 gram dat B1 (brandveilig) gecertificeerd is. De druktechniek bestaat uit 
een digitale sublimatieprint.

Moswand:
Ten einde een geluidabsorptie in het trappenhuis tot stand te brengen is het mogelijk gebruik te maken 
van de grijs-blauwe wand waarop een houten bord met mos (moswand) aan te brengen; deze zijn ook 
geluiddempend. Dit materiaal is ook brandvertragend, in meer dan 40 kleuren te verkrijgen, geen water 
benodigd, heeft een hoge akoestische demping, is 100% natuurlijk en milieuvriendelijk en heeft geen 
onderhoud nodig,

Een bedrijf dat hiermee werkt is o.a. Moswens te Asten.

Bloembak:
Op de grens van het trappenhuis en de gang van de nummers 15 t/m 21 is een lege bak gemaakt bij de 
bouw met de intentie er planten in plaatsen.
Zowel planten als kunstplanten zullen geluid absorberen.
Echter het gebruik van normale grond en planten zou doorslag van water via de muur naar appartement 
21 kunnen betekenen, in combinatie met de onwenselijkheid iets met een wekelijkse zorg te plaatsen. In
dit kader bevelen wij dan ook aan gebruik te maken van kunstplanten, welke geen verzorging vragen en
welke juist geïmpregneerd kunnen worden, waardoor zij brandvertragend zijn. 
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Een bedrijf, dat hiermee werkt, is b.v. Fa Mekelen/Plantenman aan de Hakselseweg te Ede.

Naschrift:
Wij als klankbordgroep van de bewoners van “De Kolonel” hopen dat de akoestiek op deze wijze 
binnen niet al te lange tijd aanzienlijk verbetert, waarbij de gebruikte materialen bijdragen aan de 
uitstraling van het complex “De Kolonel”.
Mochten echter de voorgestelde plannen niet voldoende zijn, dan gaan we er van uit dat aanvullende 
plaatsing van geluidsabsorberende panelen in de gangen (links en rechts van het trappenhuis) op de drie
verdiepingen voldoende moet zijn.
De berekening en/of inschatting hiervan, evenals een berekening van de grootte van de benodigde 
panelen en mogelijke modificatie van het paneel “De schaapskudde” in de entree laten we over aan de 
verhuurder en/of aan een door de verhuurder in te huren partij.

De klankbordgroep is te allen tijde bereid om zijn ideeën toe te lichten en ziet hiervoor dan ook met 
plezier een uitnodiging tegemoet.

Hopende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben, zien wij uw antwoord graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,

                         

De klankbordgroep van appartementencomplex “De Kolonel” 
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