
 

Antwoorden College 3 - Akoestiek & Isolatie 

1. Wat is het verschil tussen isolatie en akoestiek? 

Isolatie is het binnen- en buiten houden van geluid om overlast/overspraak te 

voorkomen. Akoestiek is hoe de ruimte de klank van het geluid beïnvloed. 

2. Hoe bestrijd je geluidsoverlast veroorzaakt door contactgeluid? 

Door de geluidsbron te ontkoppelen bijvoorbeeld door neopreen, rubber of bouwvilt. 

3. De mate van geluidsisolatie is voornamelijk afhankelijk van de dikte van een muur. Waar 

of niet waar? 

Niet waar, het gaat voornamelijk om de massa (het gewicht). 

4. Is de isolatiewaarde van een bouwmateriaal voor alle frequenties hetzelfde? 

Nee, het laag bijvoorbeeld is beduidend lastiger te isoleren als het hoog. Een 

“gemiddelde” waarde voor isolatie zegt weinig, belangrijk is hoe goed een 

bouwmateriaal het doet bij de lagere frequenties. 

5. Kunnen lichtgewicht materialen geschikt zijn om geluid isoleren? 

Nee, je hebt massa nodig. Indirect kan het wel ietsje bijdragen, bijvoorbeeld steenwol 

die de galm in een spouwmuur reduceert. 

 

6. Wat zijn vaak de zwakke plekken wat geluidsisolatie betreft in een kamer? 

a) Vloer en plafond 

b) Deuren en ramen 

c) Muren 

 

7. Welk materiaal is NIET geschikt voor geluidsisolatie? 

a) Houtwolcementplaat 

b) Gipsplaat 

c) MDF 

 

 

 



 

 

8. Met welk materiaal kun je kieren en naden goed afdichten? 

a) glaswol of steenwol 

b) pur-schuim 

c) kit zoals siliconenkit of butyleenkit 

Deze kit is blijvend elastisch. Pur schuim wordt vaak gebruikt maar is zeer slecht voor 

geluidsisolatie (als het opdroogt: licht en stijf, zeer slechte eigenschappen bij 

geluidsisolatie). 

9. Welke bouwconstructie geeft de ultieme isolatie? 

Kamer in een kamer, ontkoppeld van de bestaande structuur. 

10. Wat is een “echovrije kamer” en waarvoor dient deze? 

Dat is een ruimte waar alle reflecties van oppervlaktes worden geabsorbeerd. Hier 

kunnen bijvoorbeeld speakers en dergelijke getest worden. Er is geen invloed van de 

akoestiek. 

11. Waarom zijn juist vroege reflecties zo schadelijk voor het geluidsbeeld? Leg dit uit aan 

de hand van het “effect van Haas”. 

De vroege reflecties hebben een zeer korte vertragingstijd. Door het effect van Haas 

kan je brein dit niet onderscheiden en als echo waarnemen. Het resultaat is dat 

golfvormen van de twee geluidsbronnen worden samengevoegd met de resulterende 

fase kleuring van dien. 

12. De frequentiekarakteristiek in een ruimte is op elke plek verschillend. Juist of onjuist? 

Juist. Zeker in ruimtes met een slechte akoestiek is het erg belangrijk waar je jouw 

luidsprekers en mix-stoel gaat plaatsen. 

13. Om een ruimte minder galmend te krijgen kan ik: 

a) zeil op de vloer leggen 

b) een dik gordijn ergens in de ruimte ophangen 

c) diffusors in de ruimte plaatsen 

 



 

 

14. Noem een nadeel van absorbers van glaswol of polyether (foam). 

a) deze materialen zijn erg brandgevaarlijk 

b) deze absorbers absorberen met name de lage tonen 

c) ze absorberen wel de hoge en middentonen, maar niet de lage 

15. Wat doet een “diffusor” module met het geluid? 

Een diffusor weerkaatst (verstrooid) de energie van het geluid allerlei kanten op. 

Hierdoor worden storende vroege reflecties onschadelijk gemaakt. 

16. Als een ruimte 6 meter lang is, wat zijn dan de frequenties van de eerste 5 staande 

golven voor deze afmeting? 

Afgerond: 28Hz – 57Hz – 86Hz – 115Hz – 144Hz etc. Dus: je deelt de snelheid van het 

geluid (340 m/sec) door 2x de afmeting van de ruimte. Dan heb je de eerste staande 

golf. De andere staande golven zijn veelvouden van die eerste staande golf 

frequentie. 

17. Hoe ontstaat een kamfiltereffect? 

Doordat een (min of meer) identiek signaal een klein beetje vertraagd wordt in tijd 

t.o.v. de originele golfvorm. Dit kan ontstaan bijvoorbeeld door vroege reflecties, 

bijvoorbeeld van je werkblad. Maar ook digitaal kan een vertraging ontstaan: 

bijvoorbeeld bij het opnemen hoort de zangeres zichzelf via de koptelefoon enkele 

milliseconden later terug vanwege AD/DA conversie bijvoorbeeld. 

18. Noem twee belangrijke redenen waarom je in kleine ruimtes meer problemen hebt met 

de akoestiek dan in grote ruimtes. 

Meer last van vroege reflecties, wanden en plafond zijn per slot van rekening 

dichterbij.  

Meer last van staande golven: er zitten meer “gaten” in dat patroon, waardoor er 

meer grilligheid ontstaat in het staande golven patroon. 

19. Bij een “Live End Dead End” ontwerp plaatst men de luidsprekers: 

a) tegen de “dood” gemaakte kant van de ruimte 

b) tegen de reflecterende kant van de ruimte 

c) je hebt de vrije keuze om ze tegen eender welke kant te plaatsen 

 



 

20. Beschrijf het studio ontwerp van het “Reflection Free Zone” principe. 

Bij dit ontwerp zijn de wanden qua geometrie zo geplaatst dat de vroege reflecties 

langs de luisterpositie heen worden geleid: vandaar de naam “reflection free” zone 

(daar waar de geluidstechnicus zit). 

 

 


