
 

Vragen college 3 - Akoestiek & Isolatie 

1. Wat is het verschil tussen isolatie en akoestiek? 

2. Hoe bestrijd je geluidsoverlast veroorzaakt door contactgeluid? 

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

of niet waar? 

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

5. Kunnen lichtgewicht materialen geschikt zijn om geluid isoleren? 

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? 

 



 

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

de hand van het “effect van Haas”. 

 

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

 

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? 

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

golven voor deze afmeting? 

17. Hoe ontstaat een kamfiltereffect? 

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

de akoestiek dan in grote ruimtes. 

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. 

 

 

 


