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1. Lage tonen simulatie

Principe: 

• Psycho-akoestiek: lage toon vervangen door combinatie van twee 
hogere tonen

• Verschilfrequentie hoge tonen = frequentie lage toon

Toepasbaarheid:

• Live muziek binnen inrichting of podium buiten: niet bruikbaar

• Mechanische muziek: wel bruikbaar

Voordeel:

• Behoud van beleving aan zendzijde (inrichting) en gelijktijdig

• Lagere geluidimmissie: geluidisolatie is hoger voor hoge tonen

• Relatief goedkoop als “geluidisolerende” voorziening

Nadeel: 

• Mogelijke aantasting kwaliteit muziekgeluid
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1. Lage tonen simulatie, vervolg

Meest effectief:

• Als reeds zwaar geïsoleerd is

• Vervanging lage tonen dan over beperkt frequentiegebied nodig

• Reductie geluidimmissie: tot ca. 5-10 dB(A)

Voorbeeld: Bass Creator, tevens een (programmeerbare) geluidbegrenzer

• Apparatuur is “direct” leverbaar

• Kosten ca. € 5.000 ex BTW inclusief inregelen

• Vergelijk 1 dB(A) bouwkundig kost € 6.000 ex BTW

• Ca. 50 maal toegepast ca. 60 % tevreden afnemers

Let op: 

• Maatwerkvoorschrift (Activiteitenbesluit) vereist met o.a. 

muziekspectrum binnen inrichting
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Bass Creator: programmeerbare geluidsbegrenzer met 

mogelijkheid tot creëren van kunstbassen
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2.Geluidsbegrenzers

Principes: 

• Via microfoon in ruimte

• inbouw in installatie: begrenst totale elektrische signaal muziek

• inbouw in installatie: programmeerbare “computer-equalizer” beperkt 

elektrische signaal muziek spectraal

• Begrenzing spectrale en totale geluidniveau, tevens genereren kunstbassen

Toepasbaarheid:

• Live muziek binnen inrichting of podium buiten: niet bruikbaar

• Mechanische muziek: wel bruikbaar
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2.Geluidsbegrenzers: mechanisch, via microfoon
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Bass Creator met laagfrequent begrenzing: 

geluidniveau binnen inrichting
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3.Weergave van geluid

Line Array:

Principe: 

• Bundeling van geluid in verticale kegel door 6-20 mid en hoog speakers 
op elkaar 

• Altijd combinatie met laagfrequente subs

Effectief:

• Vooral in verticale vlak, “pannenkoek” van geluid

• Minder geluiduitstraling naar achterzijde en naar zijkanten van podium
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Effect Line

Array op 

geluidveld
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Line Array (16 speakers) tijdens test op TT circuit Assen



12Achterzijde Line Array tijdens test op TT circuit Assen



13
125-2000 Hz: verschil geluidniveau voor en achter bij meting aan Line Array

Weergave door Line array
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4. Cardioide subs

Principe: 

• Combinatie van 6-30 laagfrequente subs in één opstelling

• Altijd combinatie met midden- en hoogfrequente systemen, bijv. Line Array

Effectief:

• Aan de voorzijde versterking van laagfrequente geluid

• Aan de zijkant en achterkant verzwakking van laagfrequente geluid

• Minder geluiduitstraling naar achterzijde en zijkanten podium



15Opstelling van 27 cardioide subs tijdens test op TT circuit Assen

Cardioide

subs
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Effect 

cardioide

subs op 

geluidveld



1731-125 Hz: verschil geluidniveau voor en achter bij cardioide subs

Cardioide sub
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5. Afscherming op podium door baffles

Principe: 

• Combinatie van laag- en hoogfrequente afscherming met baffles

• Dikke baffles van mineraalwol verpakt in wol (brandwerend) 

Effectief:

• Aan de achter- en zijkant van het podium op laag-, midden- en 

hoogfrequente geluiduitstraling

• Minder geluidemissie naar achterzijde en naar zijkant van podium

Toepassing:

• Podia, tenten
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Low frequency TexLnt baffles met wollen bekleding om mineraalwol platen
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Test met low frequency baffles op TT circuit Assen
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Meting geluidisolerend effect tentdoek podium zonder en met low

frequency baffles (let op: lab meting)
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6. Actieve handhaving door monitoring

Waar: 

Museumplein (Koninginnedag) en North Sea Jazz Festival 2007/2008

Principe:

• Regeling op geluidniveaus bij gevel bepalende woning

• Meting van 5 minuut L
eq

in dB(A) en dB(C) per tertsband bij woninggevel

• Momentane registratie bij mengtafel PA installatie tijdens act

• Mogelijkheid tot beluisteren signaal

• Continue registratie over gehele dag t.b.v. verantwoording achteraf

• Bijregeling verschillende podia aan de hand van totale geluidniveau, het 

beluisterde signaal en het tertsbandspectrum door operator PA tijdens act

• Meting en toezicht door verantwoordelijke bureau, in dit geval Teamprojects

Geluidnorm (5 minuten L
eq

):

• 85 dB(A) equivalent geluidniveau op 2 m voor gevel (midden, hoogfrequent)

• 100 dB(C) equivalent geluidniveau op 2 m voor gevel (laagfrequent)
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Opstelling 

museum plein 

met podium, 

meetpunt nr. 

7, meetpunt 

mengtafel en 

van Gogh

museum

Front of house (FOH) 

meetpunt, mengtafel

Podium Museumplein
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Aanzicht podium 

Museumplein met 

twee Line Arrays
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Aanzicht podium Museumplein met 

cardioide subs (onder podium achter 

doek)



26

Meetopstelling geluid 

Museumplein 7 met 

geluidmeter en zender
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Momentane registratie muziekgeluidniveau in dB(A) en tertsen bij 

mengtafel (bovenste FOH) en gevel Museumplein nr. 7 (onder Gevel)

Bepalende tertsen 

voor totale dB(A) 

niveau
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Continue registratie muziekgeluidniveau in dB(A) bij mengtafel 

(bovenste lijn) en gevel Museumplein nr. 7 (onderste lijn)

5 dB(A)

13 dB(A)
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7. Monitoring en handhaving trillingen Museumplein

Doelen: 

• Bescherming schilderijen van Gogh

• Beperking trillinghinder omwonenden (o.a. Raad van state uitspraak)

• Bron: gelijktijdig springen publiek, subsone componenten in muziek

Principe: 

• Meting trillingniveaus op schilderijwand in het van Gogh t.p.v. vloer en wand

• Momentane registratie binnen van Gogh tijdens act

• Momentane registratie bij mengtafel PA installatie tijdens act

• Continue registratie over gehele dag t.b.v. verantwoording achteraf

• Bij overschrijding norm: op basis van protocol stilleggen van de act

• Meting en toezicht door verantwoordelijke bureau, in dit geval

Kupers & Niggebrugge, in aanwezigheid handhavende instantie
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Trillingsnorm in dit geval afwijkend van SBR richtlijnen:

• V
eff

maximaal 1,8 mm/sec, waarschuwing bij 1,2 mm/sec

• Meting tussen 1 en 100 Hz, geen frequentieweging

• Meting op vloer en wand



31Situering Van Gogh museum ter hoogte van podium

Van Gogh



32Meetopstelling trillingsniveaus in Van Gogh
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Registratie trillingsniveaus (snelheid in mm/sec) op wand binnen Van 

Gogh Resultaten: 2007 probleem door trillingen van springen, 2008 niet
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Registratie trillingsniveaus op wand en vloer van Gogh museum


