
Deze tekst handelt over de akoestische aspecten van een 
ingrijpend renovatieproject betreffende de concertzaal van 
het ‘Paleis voor Schone Kunsten Palais des Beaux Arts’ in
Brussel. Deze zaal maakt deel uit van één van de eerste mul-
tifunctionele culturele centra in Europa. Het complex waar-
van Victor Horta de architect was, werd ingehuldigd in 1929.
De concertzaal had een schitterende reputatie die in de loop 
van de tijd wat terugviel. Dit had vooral te maken met enkele
minder gelukkige ingrepen in het verleden, met een dringende
noodzaak voor een grondige opfrissingbeurt  en met de onder-
maatse voorzieningen op het vlak van thermisch comfort en
ventilatie.
Al deze problemen werden aangepakt in de loop van een recent
omvangrijk renovatieproject. Eerst behandelen wij de architec-
turale uitgangspunten, de akoestische reputatie en de ‘podium-
mythe’ die in de discussies en diverse teksten opduikt. Daarna
behandelen wij de doelstellingen en de onderzoeksmiddelen in
het kader van de zaalakoestische analyse samen met de beko-
men resultaten. Tot slot behandelen wij de verbetering van de
akoestische en thermische isolatie van de gebouwomhulling en
vooral ook de manier waarop een stille luchtconditionering
werd gerealiseerd.
Al deze verbeteringen werden gerealiseerd met het grootste
respect voor de architectuur van Victor Horta: het resultaat 
is een herboren en stralende concertzaal met herwonnen 
prachtige akoestiek, klaar voor de 21ste eeuw!

INLEIDING

In 1998 werd ons door de federale overheid, de opdracht van
de akoestische begeleiding toevertrouwd betreffende de aan-
passingswerken aan het Paleis voor Schone Kunsten te
Brussel. Deze werken betreffen in hoofdzaak de zaal Henri 
Le Boeuf en bijhorende toegangs-, bedienings-, en bergings-
ruimten. Het betreft opfrissing van de schilderwerken, ver-
nieuwing bevloering en bestoeling van de zaal, uitbouw van
het orgel, verfraaiing toegangs-, bedienings- bergruimten,
uitbouw van adequate bergingsruimten, aanpassingen dak-
opbouw en aanpassingen van de ventilatievoorzieningen.

Het project lag zeer gevoelig op architecturaal vlak en meer-
dere van deze ingrepen hebben akoestische consequenties.
Er werd ons dan ook de opdracht gegeven om architecturaal
aanvaardbare ingrepen te overleggen met het bouwteam en
om de akoestische eigenschappen van de zaal Henri Le Boeuf
te optimaliseren. Deze tekst schetst het verhaal van deze
opdracht. Komen aan de orde: de architecturale, historische
en akoestische achtergrond; de akoestische reputatie; evalu-
atie en optimalisatie van de zaalakoestische eigenschappen
en de ‘discrete’ introductie van een luchtconditionering-sys-
teem in samenhang met een zeer ingrijpende verbeterings-
operatie op het vlak van thermische en akoestische eigen-
schappen van de dakconstructie. De uitvoering werd gestart
in juni 1999, de zaal werd opnieuw in gebruik genomen in
april 2000. In die tijd werd in een uitermate strak werksche-
ma een werkvolume gerealiseerd voor een bedrag van 10 mil-
joen euro.

ARCHITECTURALE CONTEXT – UITGANGSPUN-
TEN VAN VICTOR HORTA

Het ‘Paleis voor Schone Kunsten / Palais des Beaux Arts’ is
gelegen in het centrum van Brussel. Het werd in 1929 inge-
huldigd als één van de eerste multifunctionele culturele cen-
tra in Europa. Sindsdien speelde het een hoofdrol in het cul-
tureel leven in België. Het ontwerp is het laatste grote werk
van de gerenommeerde Belgische architect Baron Victor
Horta (1861-1947). Zijn architectuurstijl is deze van art
nouveau, het paleis heeft de latere art déco-stijl. De concert-
zaal was natuurlijk een grote uitdaging die Horta met een
sterk ego benaderde.
Het nalezen van teksten van Victor Horta [1] leverde een
boeiend zicht op zijn werkwijze en op de principes aangaan-
de dit ontwerp. Horta vertrekt voor de vormgeving vanuit
een rechthoekige zaal. Hiermee volgde hij grote voorbeelden
(Wiener Musikverein Saal, Concertgebouw Amsterdam).
Een stedenbouwkundige beperking in de hoogte – het com-
plex mocht het zicht vanuit het koninklijk paleis op de
Brusselse benedenstad niet belemmeren ! – bracht Horta tot
een eerder platte vorm. Het ontwerp heeft een licht gebogen
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plafond, een relatief sterk oplopend publieksvlak en een
‘omarmende’ opstelling van de toehoorders. De zaal wordt
trouwens door sommigen beschreven als een ‘horse shoe’
type. 2100 plaatsen was een uitgangspunt voor een rendabe-
le uitbating. De verdere basis van zijn vormgeving is de
glooiende lijn ‘als een vioolkist’. Horta schrijft dat hij groot
vertrouwen had in zijn voorstel maar suggereert toch de
mogelijkheid om met de afwerkingsmaterialen een en ander
bij te werken indien dit nodig zou zijn. De opdrachtgever
Henri Le Boeuf bleek er echter minder gerust in. Hij zette
Horta enigszins tegen diens zin, aan tot een contact met
Gustave Lyon en verzocht hem later ook om zijn plannen ter
beoordeling aan Lyon voor te leggen. Gustave Lyon was in die
tijd akoestisch raadgever in verband met de Salle Pleyel te
Parijs. Horta vergenoegt er zich echter achteraf over dat zijn
basisvorm volledig afwijkt van de basisvormgeving die Lyon

voorstelt bij gelegenheid van een voordracht over een nieuwe
zaal. Het goedkeurend rapport van Lyon stelt Le Boeuf dan
wel gerust, maar Horta benadrukt dat hij geenszins gebruik
heeft gemaakt van suggesties van Lyon. Zijn relatie tot Le
Boeuf was niet goed en hij bestreed de gedachte dat extern
advies een bepalende rol zou gespeeld hebben. Hij vermeldt
dat de uitvoering van de ruwbouwwerken op het moment
van het rapport reeds ver gevorderd was en hij bekent dat
Lyon ook niet op de hoogte was van sommige specifieke ele-
menten (beglazing in plafond, orgel). Horta spreekt daaren-
tegen met lovende woorden over Eugène Ysaÿe1 die hem
inspireerde voor het omvattend opstellen van het publiek: ‘je
dois me sentir enveloppé…’
Horta benaderde het ontwerp gevoelsmatig en spreekt er
graag over in de termen van een muziekinstrument. Zo
gebruikt graag de termen resonantiekast, resonantie-
tafel,…maar heeft in wezen vooral aandacht voor de nagalm.
Hij wijst er terecht op dat overdadige geluidabsorptie moet
vermeden worden maar drukt zijn twijfels uit over de
betrouwbaarheid van de formules. Enige wetenschappelijke
benadering is hem niet bekend en ook van het advies van
Lyon wordt hij niet wijzer: hij vraagt naar de berekeningen,
maar vermeldt fijntjes dat hij nooit iets ervan te zien heeft
gekregen.
Dit alles brengt hem op een niet onderbouwde veronderstel-
ling van een resonantiekast onder het podium die het geluid
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Foto 2: Zicht in de richting van de koninklijke loge 
(na renovatie)

Foto 1: Zicht naar het podium toe, foto tijdens
de renovatie, merk de ‘kroonluchter’ met dag-
lichtinval

Figuur 2: Langsdoorsnede Figuur 1: Dwarsdoorsnede 

1 Eugène Ysaÿe, violist, stond in 1937 aan de wieg van de eer-
ste grote internationale wedstrijd voor viool, die overigens
ook zijn naam droeg. Deze wedstrijd werd opgevolgd door
de muziekwedstrijd die in 1951 gecreëerd werd onder de
impuls van H.M. Koningin Elisabeth. Deze Internationale
Muziek-wedstrijd Koningin Elisabeth voor violisten, pia-
nisten, componisten en, sinds kort, ook zangers, groeide
uit tot één van de grote internationale muziekwedstrijden.



zou versterken. Het gebogen betonnen ondervlak van de
ruimte onder het podium, de ondersteuning van het podium
met houten stellages,… brengen hem op deze gedachte.
Meer dan één paragraaf wordt hier overigens niet aan
besteed. Toch werd in de discussies enorm aangestuurd op de
vermeende rol van het podium.
Verder is vooral ook volgende vermelding opgevallen: ‘arrêt
du son par le recouvrement d’un tapis qui constitue avec le
velours des fauteuils et le public, une “zone d’absorption”
complète’. Dit suggereert dat er wel degelijk tapijt aanwezig
zou geweest zijn in het begin. Het heeft wat overredings-
kracht gekost om zoals verder blijkt hiervan af te wijken. In
de sfeer van de monumentenzorg gingen immers stemmen
op voor het maximaal behoud van tapijt.

DE AKOESTISCHE REPUTATIE VAN DE ZAAL

Als belangrijke en meest gerichte referenties vermelden wij
hier: Leo L. Beranek, Music Acoustics and Architecture, 1962
[2] en Leo L. Beranek, Concert and Opera Halls: how they
sound, 1996 [3]. Beide werken behandelen de verkenning,
beschrijving en beoordeling van respectievelijk 54 en 76 con-
cert- en operazalen in respectievelijk 16 en 22 landen. Een
groot aantal zalen wordt in beide werken besproken, het is
derhalve boeiend om de evolutie van in de bespreking van de
zaal Henri Le Boeuf te onderzoeken.
In het werk van 1962 beschouwt Beranek lovend in volgende
zinsneden: ‘one of the better concert halls’,‘richness of bass,
quality of violin tones’, ‘..a feeling of acoustical intimacy that
focused attention on the performance’ ‘loudness at low fre-
quencies was impressing’. Hij schrijft dit op basis van een
bezoek in 1961 en citeert ook F. Winckel (1957) ‘same level as
Vienna, Boston, Amsterdam’. Dit laatste geeft alle redenen
aan de verantwoordelijken om te stellen dat de concertzaal
van het PSK één van de beste van de wereld is.
Deze beoordeling is enigszins verrassend omdat de concert-
zaal van het PSK een eerder beperkt volume heeft, ten gevol-
ge van de voornoemde stedenbouwkundige beperkingen: wij
berekenden een volume van 12500 m3 voor  2119 zitplaatsen,
of slechts 5,9 m3/persoon. Dit is het allerlaagste cijfer in de
reeks besproken concertzalen in het boek van Beranek !
Technisch vermeldt Beranek: ‘stage: wood parket on wood
boards, supported by concrete posts and wood beams;
seating: front of backrest and top of seat-bottom upholste-
red’. De nagalmtijd die vermeld wordt is nominaal 1,42 s voor
de bezette zaal.
In zijn werk van 1996, na bezoek in 1988, is Beranek meer
gereserveerd maar vermeldt verder een ongewijzigde techni-
sche beschrijving: ‘..I sat in the first row of the first 
balcony…the trumpets and tympani were often too loud…’;
‘..it does not have the singing tone of the classical rectangular
halls…’; ‘..it is not as highly regarded for music of the
Romantic Period as for that of the Classical Period.’
In het hoofdstuk van Fricke in hetzelfde werk krijgt de zaal de
subjectieve waardering goed, evenwel voorafgegaan door 24
andere zalen !  Beranek formuleert zonder verdere beschou-
wingen zijn verrassing over de tegenstrijdigheid met de
appreciaties in zijn werk van 1962. Als nagalmtijden wordt
gemeld 1.42 s bezet, 1.92 s onbezet.
Maar één en ander is Leo Beranek ontgaan. In het begin van
de jaren 70 werd een groot deel van de bestoeling immers ver-
nieuwd en vervangen door zachte zetels die rondom een stof-
bekleding hebben en naar aanleiding van de tragische brand

in 1967 van het Brussels warenhuis ‘à l’Innovation’ (eveneens
een werk van Horta) werd het originele houten podium ook
vervangen door een volle betonplaat met houtafwerking. De
nagalmtijd was dus tussen de beide bezoeken van Beranek in
zeker gedaald, uiteraard vooral door de verhoogde absorptie
in de publiekzone. Beranek publiceert echter identieke cij-
fers voor de onbezette zaal. Het lijdt geen twijfel dat de min-
der gunstige appreciaties samenhingen met de gedaalde
nagalmtijd en bovendien was er tegen het eind van de jaren
90 een wat aftandse toestand ontstaan. Deze deed de reputa-
tie natuurlijk ook geen goed.

DE PODIUM-MYTHE

In het hele dossier werd door sommigen een uitermate nef-
aste rol toegewezen aan  de betonplaat die sinds de jaren 70
het podium draagt. Dit is geïnitieerd door vage beschouwin-
gen van Horta rond het podium, verder ook door diverse 
losse beweringen die technisch niet hard gemaakt kunnen
worden en door andere, maar geenszins verwante podium-
verhalen zoals dit van Carnegie Hall. Men ging, en gaat, zelfs
zover om de getaande reputatie van de jaren ‘90 hieraan te
koppelen. De verschillen met 1961 zijn echter zonder enige
twijfel de stoelen en niet het podium. De podiumconstructie
kan trouwens, gezien de relatief beperkte oppervlakte, niet in
verband gebracht worden met enige impact op de zaalakoes-
tiek. Ons standpunt was dan ook dat 3.5 tot 4 cm hout op
afstandsbalken een goede constructie is, en dat de onderlig-
gende spatie geen rol van betekenis speelt. Om redenen van
uitbating dienden evenwel beweegbare treden geïnstalleerd
en zo diende de betonplaat om die redenen verwijderd te
worden. Maar de mythe, die blijft leven…

ZAALAKOESTISCHE ASPECTEN

Doelstellingen
De opdracht was zaalakoestich gezien duidelijk af te lijnen: er
kon alleen gedacht worden aan een optimalisatie van de
nagalmtijd door een maximale reductie van de absorptie in
de publiekzone. De nieuwe stoelen mochten alleen een stof-
bekleding hebben ter hoogte van de delen in contact met het
lichaam en het tapijt op de parterre en de corbeille diende
vervangen door parket rechtstreeks op de draagvloer. Verder
werd gerekend op een afname van de residuele absorptie
door het opheffen van allerhande ondichtheden, loszittende
panelen,…
De luchtgeluidisolatie diende op verschillende punten geop-
timaliseerd. Vooral het dak en een aanpalende zaal kwamen
daarbij aan de orde. Voor het dak ging het trouwens om een
noodzakelijke verbetering van zowel thermische als akoesti-
sche eigenschappen. In de loop van het project werd door de
instanties uiteindelijk ook geopteerd voor behoud van de
daglichtinval via de decoratieve ‘palm’ en luchter die Horta
daartoe voorzien had. Deze daglichtinval was in de loop van
de jaren in de vergeethoek geraakt door een permanente ver-
duistering.
Verder diende geadviseerd te worden voor een uitermate stil-
le werking van de te implementeren HVAC installatie.

Hulpmiddelen in het zaalakoestisch onderzoek
Bij de aanvang werd een omstandig ‘getuige-bestand’ opge-
steld op basis van impulsresponsiemetingen. Dit zou vooral
dienen als vergelijkingspunt ter beoordeling van het eindre-
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sultaat. Uit deze metingen werden de representatieve waar-
den voor de nagalmtijd bij aanvang afgeleid.
Verder werd een zeer gedetailleerd zaalakoestisch model
opgesteld. Dit model bestaat dan ook uit maar liefst 4739
vlakken en 4704 hoekpunten. Deze grote aantallen zijn een
gevolg van het feit dat omzeggens geen enkel oppervlak van
de zaal vlak is. Verder werd ook gestreefd naar een goede 3-
dimensionele weergave van zaal. Dit model werd geijkt naar
de gemeten nagalmtijden toe. Hiermee bedoelen wij dat de
ingevoerde materiaalkarakteristieken op een aangepaste wij-
ze afgestemd werden tot voldoende overeenstemming met de
gemeten nagalmtijden vóór renovatie bekomen werd. Voor
de simulatie gebruikten wij onze eigen programmacode EPI-
KUL [o.a. 4].
Deze computersimulatie is aangewend in discussies rond de
evolutie van de nagalmtijden, discussies rond het effect van
een mogelijke verhoging van de lichtpalm voor luchtinlaat en
vooral in de voorspelling van de geluidniveaus ten gevolge
van de talrijke inblaasroosters en de afzuiging via de licht-
stroken of de zogenaamde ‘cordons’.
Het nieuwe stoelontwerp werd met grote zorg uitgevoerd en
de nieuwe bestoeling werd ook nagemeten in een proefop-
stelling in de nagalmkamer. De gebruikte opstelling betrof
vier rijen van drie stoelen binnen een houten omkadering
van 1,2 m hoog. Oude en nieuwe stoelen werden vergeleken.
De oude stoelen werden gemeten met tapijt op de grond. De
proeven zijn uitgevoerd met en zonder publiekbezetting van
de stoel. Kort na de in gebruik name werd een finale evalu-
atie uitgevoerd op dezelfde meetposities als bij de initiële
metingen.

Evaluatie van de zaalakoestische resultaten: akoestiek en
architectuur ondersteunen elkaar

Vele ogen en oren zijn speciaal op deze zaal gericht. Deze zaal
is bijv. ook het toneel van de prestigieuze jaarlijkse
Internationale Muziek-wedstrijd Koningin Elisabeth van
België. Een verbetering van de akoestische voorwaarden was
een zo frequent geuit verlangen dat de akoestische begelei-
ding vooral noodzakelijk bleek om niet te vervallen in irrele-
vante en verlammende randdiscussies, twijfels en verkeerde
interpretaties.
Dank zij het vertrouwen dat met de opdrachtgever de
Federale Regie der Gebouwen en met de architecten kon
opgebouwd worden, zijn wij erin geslaagd om het project op
dit punt te gidsen, om verantwoordelijken te overtuigen en

gerust te stellen… en vooral om de voorspelde resultaten te
bereiken.
Deze komen erop neer dat een wijziging van de nagalmtijd
(Figuur 3) kon gerealiseerd worden die ook in de bezette zaal
grofweg neerkomt op een toename van de nagalmtijd die
groter is dan het ‘difference limen’.
Om het werk terug te plaatsen binnen de context van het
beoordelingsschema van Beranek werd zijn evaluatie uitge-
voerd voor de situatie vóór en na de renovatie van 1999-2000.
Het is gebleken dat de zaal na renovatie opklimt van een
waardeoordeel 76% (goed) naar de beoordeling EXCEL-
LENT (82%) [5]. De subjectieve beoordeling is zonder meer
positief. Deze auteurs beseffen ten volle dat dit bijkomend en
zeker niet in de minste mate toe te wijzen aan de stralende
architectuur die prachtig geaccentueerd  werd door de zeer
gevoelige en respectvolle renovatie.

DE VERBETERING VAN DE GELUIDISOLATIE VAN
HET DAK

Een hoofdbekommernis bij de renovatie van de zaal was de
verbetering van de geluidisolatie van het dak. Het bestaande
dak is een dubbele constructie met als kern een stalen gebin-
te. Het grote volume tussen het plafond van de zaal en de
dakafwerking is toegankelijk en fungeert als plenum en tech-
nische ruimte voor takels. Op de bovenzijde van de staal-
structuur was een eenvoudige gewapende beglazing aange-
bracht, een dakafwerking als van een serre (foto 3, genomen
tijdens de renovatie, maar met de oorspronkelijke dakbegla-
zing nog gedeeltelijk aanwezig). Het plafond van de zaal is
opgehangen aan de staalstructuur, of beter, vormt haast een
geheel met de onderzijde van het complexe stalen gebinte.
Het plafond is gedeeltelijk beglaasd: boven het podium onder
de vorm van een ‘lantaarn’ (foto 4, zicht van boven het pla-
fond), centraal als een ‘palmvormige’ beglazing (Foto 5, zicht
van uit de zaal). Verder zijn in het trapsgewijs verspringende
plafond 3 rijen luikjes, de ‘cordons’, die indirecte verlichting
van het plafond bevatten.
De lucht- en contactgeluidisolatie van dit geheel is zwak,
door de lichte materialen, en door de grote openingen.
De luikjes meten samen ongeveer 20 m2. Bijgevolg waren er
frequent klachten over vliegtuiggeluid en geluid van regen-
val.
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Figuur 3: Nagalmtijden voor en na de renovatie.

Foto 3: Bestaande dakbedekking in enkelvoudige
gewapende beglazing.  ðaarboven verrijdbare  tijde-
lijke werfoverkapping



De renovatie lost deze problemen op, en komt tegelijk tege-
moet aan de vraag om de daglichttoetreding via de ‘lantaarn’
en de ‘palm’ in ere te herstellen. Op de dwarse doorsnede van
de zaal worden de belangrijkste maatregelen aangeduid
(figuur 4). De glazen dakbekleding werd volledig verwijderd

en vervangen door een nieuw dak. Dit is een sandwichcon-
structie met een zware brandwerende beplating langs de bin-
nenzijde, een kern in minerale wol, een buitenbeplating en
een zinken dakbekleding. Een deel van het dak is beglaasd, en
hiervoor werd een volledig ontdubbeld dakvenster gebouwd,
met ingebouwde zonnewering en verduistering (foto 6). De
volledige thermische isolatie en de luchtdichtheid worden in
dit pakket gerealiseerd. De akoestische isolatie wordt gereali-
seerd door dit nieuwe pakket, in combinatie met het bestaan-
de plafond. De ‘luikjes’ in de ‘cordons’ van het plafond fun-
geren in de gerenoveerde zaal als afzuigroosters (zie deel
ventilatie), en vormen een mogelijk zwak punt in de geluidi-
solatie. Daarom werden rondom alle luikjes geluiddempers
geplaatst, die de geluidisolatie van het plafond verhogen tot
de gestelde eisen (zie deel ventilatie).

DE NIEUWE VENTILATIE EN LUCHTBEHANDE-
LING VAN DE ZAAL

De bestaande ventilatie van de zaal was niet afgestemd op het
aantal zitplaatsen en op het intensieve gebruik van de zaal.
Een beperkt volume verse lucht werd aangevoerd door vloer-
roosters en plafondroosters. Het volume tussen het plafond
en de dakbedekking werd niet als plenum gebruikt, hoewel
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Foto 4: ‘Lantaarn’ voor daglichttoetreding boven
het podium; zicht van boven het plafond

Foto 5: ‘Palmvormige’ beglazing in het plafond voor
daglichttoetreding boven de zaal; zicht van uit de
zaal

Figuur 4: Geluidisolatie: doorsnede van de vernieuw-
de dakopbouw

Foto 6: Nieuw dak: beglaasd deel: dubbele raamcon-
structie

Figuur 5: Ventilatie: schema van de luchttoevoer
naar de parterre
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door de luchtopenheid van het geheel wel een zeker 
‘lekdebiet’ langs het dak ontsnapte. Vooral tijdens lange eve-
nementen, zoals de Internationale Muziekwedstrijd
Koningin Elisabeth, liep de temperatuur in de zaal hoog op.
De nieuwe luchtbehandeling is een systeem met volledig
geconditioneerde lucht als medium. Het volumedebiet
bedraagt 90000 m3/h, waarvan 50-100% verse lucht is. Het
geïnstalleerde koelvermogen bedraagt 1000 kW. De techni-
sche ruimte is ingeplant op grote afstand van de zaal.
De lucht wordt toegevoerd door een netwerk van bestaande
bouwkundige kanalen en schachten, aangevuld met nieuwe
stalen kanalen (figuur 5, toevoer parterre). Nagenoeg het
volledige debiet wordt toegevoerd onder de zetels, in bouw-
kundige plenums onder de parterre en onder de verschillen-
de balkons (foto 7). De lucht wordt op lage snelheid ingebla-
zen door een zeer groot aantal vloerroosters (foto 8) of
trederoosters.
De lucht wordt afgevoerd via de ‘luikjes’ in de ‘cordons’ van
het plafond van de zaal. Om de ruimte boven het plafond als
plenum te kunnen gebruiken, werd de nieuwe dakafwerking
zorgvuldig luchtdicht uitgevoerd, en werden alle ‘luikjes’
opengemaakt. De afzuiging gebeurt centraal in het plenum
(foto 9). Een deel van de verbruikte lucht wordt rechtstreeks
naar buiten gevoerd; een deel wordt opnieuw naar de lucht-
groep geleid.

In de volgende paragrafen gaan we dieper in op de akoestische
studie van de ventilatie.

Het geluidniveau veroorzaakt door het grote aantal bronnen

werd berekend met het zaalakoestisch model. Elke bron
wordt ingevoerd (Figuur 6) en het geluiddrukniveau wordt
berekend op een groot aantal punten, om de meest kritische
situatie in te schatten. Het geluidvermogenniveau van de
bronnen wordt toegekend op basis van de berekening van het
ventilatorgeluid en meetresultaten van het stromingsgeluid
in de roosters. De resultaten van de berekeningen worden
vertaald in bestekeisen onder de vorm van maximaal toelaat-
bare waarden van het stromingsgeluid in de roosters om een
geluidniveau NR 15 in de zaal niet te overschrijden (Figuur
7). Het ventilatorgeluid wordt door geluiddempers mini-
maal 5 dB(A) onderdrukt onder het stromingsgeluid.
Om de geluidisolatie van het plafond te verzekeren en tegelijk
de afzuiging via de ‘luikjes’ mogelijk te maken, werden
geluiddempende omkastingen voor de ‘luikjes’ ontworpen
(Figuur 8). In deze suskasten wordt de luchtstroom 180°
omgeleid langs geluidabsorptie in minerale wol. De lucht-
snelheid loopt in de suskasten op van 1,2 m/s ter hoogte van

de ‘luikjes’ tot 3 m/s in de vernauwing.
Een prototype van deze geluiddempers werd getest in het
laboratorium (foto 10). De prestaties worden weergegeven
in figuur 9 en figuur 10. De geluidverzwakkingsindex,
betrokken op de werkelijke oppervlakte van de opening, ver-
hoogt van Rw = 3 dB tot Rw = 20 dB. Het stromingsgeluid bij
het werkelijke debiet blijft beperkt tot Lw = 19 dB(A), voor 2
luikjes, zijnde 1 lopende meter in het plafond. Daarmee blijft
het stromingsgeluid, veroorzaakt door de afzuiging, beperkt
tot NR 8 op de meest kritische posities in de zaal. De geluid-
dempers werden los geïnstalleerd op alle ‘luikjes’ naar het
plenum in de zaal, en zijn eenvoudig te openen, om de ver-

Foto 7: Bouwkundig plenum onder de parterre

Foto 8: Vloerroosters van de parterre

Foto 9: Centrale afzuiging in het plenum boven de
zaal. 

Figuur 6: Rekenmodel met de geluidbronnen van de
ventilatie op de parterre
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lichtingarmaturen op het plafond te kunnen vervangen 
(foto 11).
Het eindresultaat van deze inspanningen is zeer gunstig, met
een maximaal geluidniveau van de ventilatie van NR 13 
hetzij 19 dB(A) (figuur 11).

Figuur 7: Maximaal toelaatbaar stromingsgeluid in
de vloerroosters van de parterre

Figuur 8: Geluiddempende omkasting van de ‘luikjes’:
horizontale en verticale doorsnede

Figuur 9: Geluidverzwakkingsindex van de ‘luikjes’,
zonder en met geluiddemper

Figuur 10: Stromingsgeluid van 1 lopende meter ‘luik-
jes’.



24 BOUWFYSICA, VOL . 14, 2002, NO. 1

CONCLUSIES

De drie akoestische doelstellingen: optimalisatie van zaal-
akoestiek, aanzienlijke verbetering van de geluidisolatie
tegen het buitenlawaai en geruisloze introductie van een vol-
waardige klimaatregeling konden met succes gerealiseerd
worden. Schijnbaar zeer uiteenlopende gevoeligheden van
architecturale, historische, muzikale, technisch, en akoesti-
sche aard convergeerden tot een zeer bevredigend eindresul-
taat. De functionele eigenschappen van de zaal Henri Le

Boeuf zijn geactualiseerd en de architectuur heeft een her-
wonnen glans door de zorgzame en respectvolle aandacht
voor de architecturale detaillering.
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Foto 10: Prototype van de geluiddemper voor de afzui-
ging via de ‘luikjes’

Figuur 11: Ventilatiegeluid in de zaal, gemeten bij het
volle debiet (nr 11 zonder ventilatie, nr 12 midden par-
terre, nr 13 op het podium)

Foto 11: Geluiddempers voor de afzuiging via de ‘luik-
jes’, geïnstalleerd in het plenum (één element geopend
ter illustratie)


