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1 Inleiding 

Door uw bedrijf wordt een video case opgesteld aan de hand van een 

callcenter in Veenendaal. Het betreft een vloeroppervlakte van 

circa 50 m2 bij de firma Fleurop. Op de afdeling wordt veel hinder 

ervaren ten gevolge van hoge geluidsniveaus bij het bellen en 

overleggen met collega’s.  

 

Deze zomer is de kantooromgeving verbouwd met een nieuwe 

indeling, waarbij: 

 een nieuw plafond (Ecophon Master E) is aangebracht, 

 wandabsorptie (Ecophon Akusto One SQ) is aangebracht, en 

 bureauschermen (Vepa Inbetween) zijn geplaatst. 

Daarnaast is ingezet op enige gedragsverandering, zoals het 

beperken van het overleg op de kantoorvloer. 

 

Door u zijn metingen gevraagd in de situatie voor en na de 

verbouwing, waarbij het activiteitenniveau wordt bepaald (het 

algemene geluidniveau bij een bezette situatie over meerdere dagen) 

en de nagalmtijd, afstandsverzwakking en clarity for speech worden 

vastgesteld. Strength is wegens omstandigheden niet bepaald. In dit 

rapport zijn de meetresultaten vastgelegd. 
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2 Uitgangspunten 

2.1 Meetsituatie 

De metingen zijn verricht in de situatie voor en na de verbouwing. In 

figuur 1 is de plattegrondindeling voor verbouwing weergegeven. De 

indeling biedt plaats aan 11 werkplekken. In figuur 2 is de 

plattegrondindeling na verbouwing weergegeven. In deze situatie zijn 

15 werkplekken aanwezig. 

 

 

figuur 1 Plattegronindeling voor verbouwing  

 

 

 

figuur 2 Plattegrondindeling na verbouwing  

 

In de nieuwe situatie is de ruimteakoestiek in drie verschillende 

configuraties gemeten, namelijk: 

 nieuw plafond, maar zonder wandpanelen of bureauschermen; 

 nieuw plafond en wandpanelen, maar geen bureauschermen; 

 nieuw plafond, wandpanelen en bureauschermen. 

 

2.2 Meetmethode 

Om het geluidsniveau in de kantoorruimte te bepalen is zowel voor als 

na de verbouwing enkele weken gemeten. Per meetperiode is een 

representatieve week geselecteerd. Gedurende deze dagen is 

gemeten in korte perioden van 5 minuten, waarin het equivalente 

(gemiddelde) geluidsniveau is bepaald. Daarnaast is het maximale 

geluidsniveau (pieken) en het minimale geluidsniveau gemonitord.  
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In de kantoorruimte is ook de nagalmtijd gemeten in beide situaties. 

Deze nagalmtijd is gemeten in overeenstemming met NEN 5077 [1]. 

Tot slot zijn de afstandsverzwakking en de achtergrondgeluidsniveaus 

gemeten in overeenstemming met de NEN-EN-ISO 3382-3 [3].  

 

 

2.3 Richtwaarden 

2.3.1 Geluidsniveaus 

Het heeft de voorkeur om een streefwaarde te stellen aan het 

geluidsniveau in de ruimte voor het beoordelen van het akoestische 

klimaat in de open kantoorruimte. De NPR 3438:2007 [4] geeft 

streefwaarden voor een werkomgeving met betrekking tot beperking 

van de verstoring van communicatie en concentratie. De streefwaarde 

voor het equivalente geluidsniveau in een open kantoorvloer waar 

voornamelijk beeldschermwerk verricht wordt is 45 dB(A). Het 

maximaal toelaatbare equivalente geluidsniveau in een dergelijke 

ruimte waarbij nog redelijk geconcentreerd gewerkt kan worden is 

55 dB(A).  

 

2.3.2 Nagalmtijd  

Een goed akoestisch comfort in een kantoorruimte hangt in grote mate 

samen met de nagalmtijd in de ruimte. In het Handboek Bouwfysische 

kwaliteit voor Gebouwen (Handboek BKG) [5] worden onder andere 

streefwaarden gegeven voor de maximaal toelaatbare nagalmtijd. In 

een ingerichte open kantoorruimte wordt een nagalmtijd van ten 

hoogste 0,5 seconden nog als prettig ervaren. 

 

2.3.3 Afstandsverzwakking  

Een op normale toon gevoerd gesprek heeft een niveau van circa 55 

tot 60 dB(A) op 1 m. Op grotere afstand van de spreker daalt dit 

niveau. In het vrije veld (buiten) is de afname 6 dB per 

afstandsverdubbeling. In een open kantoorlandschap is 5 dB per 

afstandsverdubbeling het maximaal haalbare in een situatie zonder 

afschermingen tussen zend- en ontvangpositie. Dit betekent dat tot 

afstanden van 15 à 30 m gesprekken gehoord en deels verstaan 

kunnen worden. Op 15 m afstand is er immers sprake van bijna vier 

afstandsverdubbelingen en dus een verzwakking van 20 dB. Dit 

resulteert dan in een geluidniveau van 35 – 40 dB(A), hetgeen 

doorgaans gelijk ligt aan het heersende achtergrondniveau. Bij een 

situatie tussen werkplekclusters met andersoortige activiteiten is een 

grotere afname wenselijk van 11 dB per afstandsverdubbeling volgens 

het Handboek BKG. 

 

2.3.4 Achtergrondgeluidsniveau  

Voor open kantoorruimten hanteert het Handboek BKG een 

streefwaarde tot 40 dB(A) voor het achtergrondgeluidsniveau. Voor 

gesloten kantoorruimten geldt een streefwaarde van circa 35 dB(A). 

 

2.3.5 Clarity for speech (C50) 

De C50, gedefinieerd volgens de ISO 3382-1:2009 [2] is een afgeleide 

van de Duitse D50 (Deutlichkeit) en geeft een logaritmische 

verhouding weer tussen de energie in de eerste 50 ms ten opzichte 

van de totale energie. Een hoge C50 duidt erop dat veel energie de 

ontvanger binnen 50 ms bereikt. In het algemeen is een hoge C50 een 

aanleiding om aan te nemen dat gesprekken goed hoorbaar zijn. 

Deze parameter is met name relevant voor grote ruimten zonder 

afscherming.  
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3 Meetresultaten geluidsniveaus 

Gedurende enkele weken is voor en na de verbouwing het 

geluidsniveau gemeten. Per meetperiode is een representatieve week 

geselecteerd. Voor de situatie voor verbouwing is onder andere 

gemeten tijdens de drukke periode rondom moederdag. De monitoring 

is uitgevoerd met geluidsmeters die continu het geluidsniveau 

registreren.  

 

In Bijlage A zijn in figuur 12 en figuur 13 de plattegronden van de 

kantoorruimtes voor en na de verbouwing te zien met daarin 

weergegeven de monitoringsposities. 

 

 

3.1 Voor verbouwing 

Als representatieve week is er gemeten vanaf maandag 15 mei tot en 

met vrijdag 19 mei 2017 (werkdag tussen 9:00 en 17:00 uur). In figuur 

3 is het histogram te zien. Het histogram toont de verdeling van de 

equivalente geluidsniveaus. In tabel I is een overzicht van de 

overschrijdingspercentages weergegeven. 

 

 

 

 

 

figuur 3 Histogram equivalent geluidsniveau representatieve werkweek, vanaf 

maandag 15 mei en met vrijdag 19 mei (werkdag tussen 9:00 en 17:00 

uur)  

 

tabel I Percentages overschrijding van 55 en 60 dB(A) voor verbouwing per 

monitoringspositie – representatieve werkweek 

 
55 dB(A) 60 dB(A) 

Monitoringspositie 1 80,6 % 21,3 % 

Monitoringspositie 2 82,7 % 33,3 % 

Monitoringspositie 3 83,0 % 22,3 % 
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Als maat voor de moederdagdrukte is er ook gemeten vanaf vrijdag 12 

mei 11:00 tot en met zondag 14 mei 13:30 uur (werkdag tussen 8:00 

en 21:00 uur). In figuur 4 is het histogram te zien. Het histogram toont 

de verdeling van de equivalente geluidsniveaus. In tabel II is een 

overzicht van de overschrijdingspercentages weergegeven. 

 

 

figuur 4 Histogram equivalent geluidsniveau tijdens moederdag drukte, vanaf 

vrijdag 12 mei 11:00 tot en met zondag 14 mei 13:30 uur (werkdag 

tussen 8:00 en 21:00 uur)  

 

tabel II Percentages overschrijding van 55 en 60 dB(A) voor verbouwing per 

monitoringspositie – met moederdag drukte 

 
55 dB(A) 60 dB(A) 

Monitoringspositie 1 75,1 % 42,4 % 

Monitoringspositie 2 84,5 % 43,1 % 

Monitoringspositie 3 82,7 % 31,7 % 

 

3.2 Na verbouwing 

Als representatieve week is er gemeten vanaf maandag 30 oktober tot 

en met vrijdag 3 november 2017 (werkdag tussen 9:00 en 17:00 uur). 

In figuur 5 is het histogram te zien. Het histogram toont de verdeling 

van de equivalente geluidsniveaus. In tabel III is een overzicht van de 

overschrijdingspercentages weergegeven. 

 

 

figuur 5 Histogram equivalent geluidsniveau representatieve werkweek, vanaf 

maandag 30 oktober tot en met vrijdag 3 november 2017 (werkdag 

tussen 9:00 en 17:00 uur)  
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tabel III Percentages overschrijding van 55 en 60 dB(A) na verbouwing per 

monitoringspositie – representatieve werkweek 

 
55 dB(A) 60 dB(A) 

Monitoringspositie 1 72,1 % 14,2 % 

Monitoringspositie 2 69,1 % 12,1 % 

Monitoringspositie 3 0,8 % 0,0 % 

 

 

3.3 Vergelijking situatie voor en na verbouwing 

Na de verbouwing is de bezetting van de kantoorruimte veranderd. De 

bezetting in het linker gedeelte van de ruimte is ongeveer verdubbeld 

na de verbouwing, terwijl de rechterruimte tijdens de meting buiten 

gebruik was. Voor de vergelijking zijn daardoor met name de linker en 

middelste monitoringspositie relevant (respectievelijk positie 1 en 2), 

die zich allebei in de linkerruimte bevinden. 

 

tabel IV Percentages overschrijding van 55 dB(A) per monitoringspositie 

 
voor verbouwing na verbouwing 

Monitoringspositie 1 80,6 % 72,1 % 

Monitoringspositie 2 82,7 % 69,1 % 

Monitoringspositie 3 83,0 % 0,8 % 

 

 

tabel V Percentages overschrijding van 60 dB(A) per monitoringspositie 

 
voor verbouwing na verbouwing 

Monitoringspositie 1 21,3 % 14,2 % 

Monitoringspositie 2 33,3 % 12,1 % 

Monitoringspositie 3 22,3 % 0,0 % 

 

beoordeling 

Op basis van de (tijdens de nameting) verdubbelde bezetting kan een 

theoretische geluidstoename van 3 dB worden verwacht. Er is echter 

een reductie van 1-2 dB gemeten bij de linker en middelste 

meetpositie. Op de rechtermeetpositie was de bezetting in de 

nasituatie gedurende de meetperiode afwezig en is de reductie als 

gevolg daarvan 16 dB. 

 

Wel is een duidelijk verschil in overschrijding van de 55 dB(A) en 

60 dB(A) grenswaarde merkbaar. Ondanks de verdubbeling van de 

bezetting in de linkerruimte is het percentage van de tijd gedurende 

welke het geluidsniveau boven 55 dB(A) uitkomt, afgenomen met 

ongeveer 10 procentpunt. Voor de 60 dB(A) grens is op de linker en 

middelste meetpositie een afname van respectievelijk 7 % en 21 % 

gemeten.  

 

Op basis hiervan verwachten wij dat het percentage van de tijd dat 

men nog enigszins geconcentreerd kan werken op deze kantoorvloer 

beduidend is verbeterd. 
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4 Meetresulaten nagalmtijd 

Naast het geluidsniveau is ook de nagalmtijd van de ruimte met de 

oude en de nieuwe inrichting gemeten.  

 

4.1 Voor verbouwing 

Voor de situatie voor verbouwing is nagalmtijd gemeten van 0,4 

seconde, gemiddeld over de gehele kantoorruimte en over de 

octaafbanden van 250 tot en met 2.000 Hz. In figuur 6 is de gemeten 

nagalmtijd per octaafband te zien, per kantoorgedeelte en gemiddeld 

over de gehele kantoorruimte. 

 

  

figuur 6 gemeten nagalmtijd per octaafband voor verbouwing 

 

 

4.2 Na verbouwing 

Voor de situatie voor verbouwing is eveneens een nagalmtijd gemeten 

van 0,4 seconde, gemiddeld over de gehele kantoorruimte en over de 

octaafbanden van 250 tot en met 2.000 Hz. In figuur 7 is de gemeten 

nagalmtijd per octaafband te zien, per kantoorgedeelte en gemiddeld 

over de gehele kantoorruimte. 

 

 

figuur 7 gemeten nagalmtijd per octaafband na verbouwing 

 

Het toevoegen van absorptiemateriaal in de vorm van wandpanelen 

heeft met name in de hoge frequenties (1-4 kHz) effect. Hierbij moet 

opgemerkt worden dat de nieuwe situatie ook ander meubilair bevat, 

bijvoorbeeld met minder open kasten, waardoor de nagalmtijd in de 

nasituatie iets hoger uit kan vallen dan verwacht mag worden. De 

bureauschermen hebben nauwelijks een toegevoegde invloed op de 

nagalmtijd, als de wandpanelen al aanwezig zijn. De invloed van de 

bureauschermen afzonderlijk is niet onderzocht. 
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4.3 Vergelijking situatie voor en na verbouwing 

In figuur 8 is in één grafiek de gemeten nagalmtijd per octaafband te 

zien ter vergelijking van de situatie voor en na de verbouwing. 

 

 

figuur 8 gemeten nagalmtijd per octaafband vergelijking situatie voor en na 

verbouwing 

 

beoordeling  

Volgens het Handboek BKG is, voor een ingerichte open 

kantoorruimte, een nagalmtijd van maximaal 0,5 seconden wenselijk. 

In de voorsituatie bedroeg de nagalmtijd 0,4 seconden in het 

frequentiebereik 250 – 2.000 Hz. In de nasituatie zonder panelen of 

schermen is dit eveneens 0,4 seconden. Toevoeging van schermen 

en/of panelen reduceert de nagalmtijd verder tot ongeveer 0,3 

seconden. Hiermee voldoet de nagalmtijd nog steeds aan de 

streefwaarde. 
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5 Meetresultaten afstandsverzwakking 

De geluidsverzwakking is gemeten vanaf een bronpositie in de hoek 

van het kantoorvertrek naar de overige werkplekken toe, zowel voor 

de situatie van voor als na de verbouwing. Daarnaast zijn de 

achtergrondgeluidsniveaus gemeten. Wanneer spraakgeluid in het 

achtergrondgeluidsniveaus opgaat, is het minder verstaanbaar en 

daarmee minder hinderlijk. 

 

5.1 Voor verbouwing 

De geluidsverzwakking is gemeten vanaf een bronpositie in de hoek 

van het kantoorvertrek naar de overige kantoorwerkplekken, zoals 

weergegeven in figuur 9.  

 

 

figuur 9 Meetlijnen voor bepaling geluidsverzwakking (per 

afstandsverdubbeling) voor verbouwing 

 

tabel VI geluidsverzwakking ten opzichte van bronpositie, met hierin een aantal 

ontvangposities R, op een afstand x vanaf het referentiepunt, 

waarvoor een gecorrigeerd A-gewogen spraakgeluidsniveau Lp,A,s 

bepaald is. Meetpunten op minder dan 4 meter afstand zijn indicatief. 

ontvangpositie  x [m] Lp,A,s [dB(A)] afname tov R0 

R0 ref. pos. 1m  1 57,4  

R1 4,3 50,4 7,0 

R2 4,5 51,3 6,1 

R3 2 52,9 4,5 

R4 3,3 50,4 7,0 

R5 5,1 50,2 7,2 

R6 7,3 38,9 18,5 

R7 7,3 39,8 17,6 

R8 10,1 39,5 17,9 

R9 10,6 39,8 17,7 

R10 11 40,5 16,9 

 

De pijlen tonen de richting van de meting van het bronpunt naar de 

overige werkplekken, de in rood weergegeven getallen zijn de 

achtergrondgeluidsniveaus.  

 

De gemeten geluidsverzwakking per werkplek ten opzichte van de 

bronpositie is weergegeven in tabel VI. De geluidsverzwakking per 

afstandsverdubbeling is berekend op 6,4 dB voor de lijn langs de 

gevel inclusief de scheidingswand halverwege de ruimte. Als enkel het 

R3:  

36 

R2: 

33 

R1: 

31 

R4: 

32 

R5: 

33 

R6: 

33 
R8: 

29 

R7: 

32 
R9: 

32 

R10: 

31 



 

M+P.ECOP.17.01.1 | 12 december 2017 13 

gedeelte voor de scheidingswand wordt beschouwd, bedraagt de 

geluidsverzwakking per afstandsverdubbeling 2,0 dB.  

 

In Bijlage A zijn in figuur 14 de resultaten als grafiek weergegeven.  

 

De achtergrondgeluidsniveaus werden tijdens de meting bepaald door 

het plaatselijke wegverkeer. Bij het passeren van een auto of 

vrachtwagen is duidelijk een toe- en een afname van het 

geluidsniveau waar te nemen. In een stille kantooromgeving werkt dit 

achtergrondgeluidsnvieaus niet als geluidsmaskering, maar zal het 

eerder leiden tot hinder vanwege het fluctuerend karakter.  

 

 

5.2 Na verbouwing 

De geluidsverzwakking is gemeten vanaf een bronpositie in de hoek 

van het kantoorvertrek naar de overige kantoorwerkplekken, zoals 

weergegeven in figuur 10. De pijl toont de richting van de meting van 

het bronpunt naar de overige werkplekken, de in rood weergegeven 

getallen zijn de achtergrondgeluidsniveaus.  

 

De gemeten geluidsverzwakking per werkplek ten opzichte van de 

bronpositie is weergegeven in tabel VII. De geluidsverzwakking per 

afstandsverdubbeling is berekend langs de gevel, voor de drie 

relevante situaties. Als enkel het gedeelte voor de scheidingswand 

wordt beschouwd, bedraagt de geluidsverzwakking per 

afstandsverdubbeling 4,6 dB indien geen panelen of schermen zijn 

toegepast. Toepassing van wandpanelen leidt tot een D2,S = 8,4 dB. 

Voor de situatie met bureauschermen en wandpanelen is dit 7,0 dB. 

Voor de meetlijn inclusief scheidingswand bedraagt de D2,S 

respectievelijk 10,3, 12,3 en 12,3 dB. Opmerkelijk is dat de 

afstandsverzwakking minder hoog is nadat de bureauschermen ook 

toegevoegd zijn, ten opzichte van de situatie waarin enkel de 

wandpanelen zijn toegevoegd. Hierop wordt ingegaan in paragraaf 

5.3.  

 

In Bijlage A zijn in figuur 15 tot en met figuur 17 de resultaten als 

grafiek weergegeven.  

 

Het gemeten achtergrondgeluidsniveau is met ongeveer 30 dB(A) 

vergelijkbaar met de voorsituatie en relatief laag. De metingen werden 

beïnvloed door wegverkeer. 

 

 

figuur 10 Meetlijn voor bepaling geluidsverzwakking (per afstandsverdubbeling) 

na verbouwing. Gemeten is langs de gevel, zowel tot aan de 

scheidingswand (gedeelte) als langs de gehele gevel (totaal). Tevens 

zijn de overige ontvangposities R aangegeven. 

 

 

 

 

gedeelte totaal 
R1: 

35 

R2: 

29 

R4: 

33 

R5: 

31 

R3: 

27 

R6: 

27 

R7: 

30 
R8: 

31 

R9: 

33 
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tabel VII geluidsverzwakking ten opzichte van bronpositie, met hierin een aantal 

ontvangposities R, op een afstand x vanaf het referentiepunt, 

waarvoor een gecorrigeerd A-gewogen spraakgeluidsniveau Lp,A,s 

bepaald is. Meetpunten op minder dan 4 meter afstand zijn indicatief. 

ontvangpositie x [m] 
Lp,A,S - geen 
schermen of 

panelen 

Lp,A,S - enkel 
panelen 

Lp,A,S - schermen 
en panelen 

R0 ref. pos. 1m 1 57,4 57,4 57,4 

R1 2,8 52,2 53,8 50,6 

R2 3,9 48,1 48,7 47,0 

R3 4,4 47,1 47,5 45,5 

R4 6,1 46,9 44,2 42,7 

R5 6,5 45,4 43,6 43,1 

R6 4,4 48,3 48,3 46,2 

R7 8,6 33,2 31,6 30,1 

R8 10,7 33,7 31,6 28,0 

R9 10,9 35,3 32,8 29,3 

 

5.3 Vergelijking situatie voor en na verbouwing 

Geluidsverzwakking per afstandsverdubbeling is niet goed meetbaar 

wanneer er geen lange meetlijnen met meerdere meetpunte mogelijk 

zijn op de kantoorvloer. Resultaten kunnen daardoor afwijkingen 

vertonen, wanneer zij op te weinig meetpunten gebaseerd zijn (te 

korte meetlijnen). De geluidsafname naar verschillende punten op de 

werkvloer geeft in zo’n geval meer inzicht. 

 

In de voor- en nasituatie zijn weinig werkplekken op dezelfde plek 

gebleven. Ter vergelijking kan wel naar ontvangpositie 5 en 8 uit de 

voorsituatie gekeken worden, ten opzichte van ontvangpositie 4 en 8 

uit de nameting. De verschillen zijn weergegeven in tabel VII. 

 

tabel VIII geluidsverzwakking [dB] richting twee werkplekken in voor- en 

nasituatie 

 voor 
na - geen 

schermen of 
panelen 

na - enkel 
panelen 

na - schermen en 
panelen 

R4/R5 7 10 13 15 

R8 18 24 26 29 

 

Hieruit blijkt dat naar beide werkplekken in elke variant van de 

nasituatie een verbetering plaatsvindt ten opzichte van de voorsituatie. 

Elke toegevoegde maatregel heeft hierin een aanvullend effect. Het 

behaalde effect met alle maatregelen bedraagt circa 8-11 dB. 

 

Een vergelijking tussen de varianten van de nasituatie laat dit 

eveneens zien. De gemeten reducties zijn weergegeven in tabel IX. 

Hieruit blijkt dat de panelen met name op de wat grotere afstanden en 

voorbij de scheidingswand (waar reflecties relevanter worden) een 

extra reductie van ongeveer 2-3 dB leveren ten opzichte van de 

nasituatie met enkel het nieuwe plafond. Het toevoegen van 

bureauschermen vergroot dit effect nog met 2-3 dB, omdat hierdoor 

ook de directe weg van het geluid afgeschermd wordt. 
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tabel IX extra geluidsverzwakking door toedoen van maatregelen, ten opzichte 

van enkel een nieuw plafond 

 panelen 
panelen en 
schermen 

R1 -1,6 1,6 

R2 -0,6 1,1 

R3 -0,4 1,6 

R4 2,7 4,2 

R5 1,7 2,3 

R6 0,0 2,1 

R7 1,7 3,1 

R8 2,0 5,7 

R9 2,4 5,9 

 
beoordeling 

De geluidsverzwakking per afstandsverdubbeling is een grootheid die 

moeilijk meetbaar is in kleine kantoorruimten zonder ononderbroken 

zichtlijnen. In plaats daarvan is gekeken naar de geluidsverzwakking 

naar verschillende werkplekken. Hieruit blijkt, ten opzichte van de 

voorsituatie, een reductie van circa 5 dB voor de scheidingswand en 

een reductie van circa 10 dB achter de scheidingswand. Dit betekent 

dat gesprekken in dezelfde ruimte nog goed hoorbaar zullen zijn, maar 

minder duidelijk dan voorheen. In de naastgelegen ruimte wordt een 

gesprek op normale toon dusdanig gedempt dat het niveau in de 

nieuwe situatie in de buurt komt van het achtergrondniveau. 

 

Uit de metingen blijkt dat elke nieuwe maatregel afzonder effect heeft 

op het vergroten van de geluidsreductie naar omliggende 

werkplekken. 
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6 Meetresultaten Clarity for speech  

De clarity for speech (C50) is gemeten in de situatie na het plaatsen 

van het nieuwe plafond. Er zijn enkel de drie varianten in de nasituatie 

met elkaar vergeleken. De metingen zijn uitgevoerd naar meetposities 

zoals opgenomen in figuur 11. 

 

 

figuur 11 Meetposities voor de bepaling van de C50 

 

De meetresultaten voor de C50 zijn opgenomen in tabel X. 

 

 

 

 

tabel X meetresultaten C50 

ontvangpunt plafond plafond en panelen plafond, panelen en bureauschermen 

R1 14,9 17,0 14,7 

R2 10,8 14,4 14,1 

R3 7,9 12,3 12,6 

R4 9,5 10,7 11,5 

R5 7,6 10,4 9,1 

R6 9,7 11,7 11,5 

R7 -0,3 2,2 3,2 

R8 1,1 4,5 4,6 

R9 0,0 2,5 2,2 

 

beoordeling 

In het algemeen stijgt de C50 als er meer absorptiemateriaal wordt 

toegevoegd. De spraakverstaanbaarheid op korte afstand neemt 

hierdoor toe. In het algemeen is dit onwenselijk in een callcenter, waar 

spraakverstaanbaarheid in de regel leidt tot afleiding.  

 

Achter de scheidingswand (R7 t/m R9) is de C50 beduidend lager dan 

voor de scheidingswand (R1 t/m R6). Ook hier geldt echter dat het 

toevoegen van absorptie leidt tot het wegnemen van reflecties, die 

spraak minder verstaanbaar zouden kunnen maken.  

 

R1 R2 R4 

R5 R3 

R6 

R7 R8 

R9 
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7 Conclusies 

7.1 Geluidsniveaus 

In de nasituatie is de bezetting vrijwel verdubbeld, wat tot een 

theoretische geluidstoename van 3 dB leidt. In plaats daarvan is een 

afname van circa 2 dB gemeten. Dit betekent een gecorrigeerde 

reductie van ongeveer 5 dB op het gemiddelde geluidsniveau in de 

ruimte. Lokaal, bijvoorbeeld in de afscherming van de 

bureauschermen, kan deze reductie nog hoger zijn. 

 

Ook het aantal overschrijdingen van de 55 dB grenswaarde is sterk 

afgenomen, waardoor vaker de mogelijkheid geboden wordt om 

geconcentreerd te werken. 

 

7.2 Nagalmtijd 

Volgens het Handboek BKG is, voor een ingerichte open 

kantoorruimte, een nagalmtijd van maximaal 0,5 seconden wenselijk. 

In de voorsituatie bedroeg de nagalmtijd 0,4 seconden in het 

frequentiebereik 250 – 2.000 Hz. In de nasituatie zonder panelen of 

schermen is dit eveneens 0,4 seconden. Toevoeging van schermen 

en/of panelen reduceert de nagalmtijd verder tot ongeveer 0,3 

seconden. Hiermee voldoet de nagalmtijd nog steeds aan de 

streefwaarde. 

 

7.3 Afstandsverzwakking 

Op basis van de geluidsverzwakking naar verschilende werkplekken 

kan geconstateerd worden dat elke toegepaste maatregel (plafond, 

wandpaneel en bureauscherm) effect heeft. De combinatie van 

maatregelen levert een extra geluidsverzwakking van 8-11 dB op ten 

opzichte van de voorsituatie. De vergelijking tussen de verschillende 

gemeten varianten van de nasituatie toont aan dat met het toevoegen 

van wandpanelen (in aanvulling op het nieuwe plafond) een reductie 

van ongeveer 2-3 dB behaald kan worden. Deze reductie is meetbaar 

wanneer reflecties een grotere rol gaan spelen, dat wil zeggen op 

grotere afstand en achter de scheidingswand. Het toevoegen van 

bureauschermen vergroot de reductie in het algemeen met 2-3 dB. 

 

7.4 Speech clarity 

Door het toevoegen van absorptiemateriaal worden hinderlijke 

reflecties beperkt. Als gevolg stijgt de C50, wat aanleiding geeft om 

aan te nemen dat de spraakverstaanbaarheid verbetert. In een 

callcenter is dit een onwenselijke situatie, omdat dit leidt tot afleiding.  
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figuur 12 Plattegrond met monitoringposities (blauw = 1, oranje = 2, groen = 3) 

voor verbouwing 
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figuur 13 Plattegrond met monitoringposities (blauw = 1, oranje = 2, groen is 3) 

na verbouwing 
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figuur 14 resultaten geluidsverzwakking voorsituatie (links: gedeelte langs gevel 

voor scheidingswand, rechts: gedeelte langs gevel inclusief 

scheidingswand) 
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figuur 15 resultaten geluidsverzwakking nasituatie – zonder schermen of 

panelen (links: gedeelte langs gevel voor scheidingswand, rechts: 

gedeelte langs gevel inclusief scheidingswand) 
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figuur 16 resultaten geluidsverzwakking nasituatie – zonder schermen, met 

panelen (links: gedeelte langs gevel voor scheidingswand, rechts: 

gedeelte langs gevel inclusief scheidingswand) 
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figuur 17 resultaten geluidsverzwakking nasituatie – zonder schermen, met 

panelen (links: gedeelte langs gevel voor scheidingswand, rechts: 

gedeelte langs gevel inclusief scheidingswand) 
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