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industriële lawaai- en trillingsbeheersing, de bouwen zaalakoestiek en de elektro-akoestiek, tot de
geluidreglementering. De docenten bespreken dit
telkens vanuit hun eigen betrokkenheid. Zij zijn
experts uit België en Nederland die verbonden zijn
aan universiteiten, onderzoeksinstellingen, bedrijven,
adviesbureaus en ministeries.

De Hogere Cursus Akoestiek wordt dit jaar voor
de veertigste maal ingericht door het Nederlands
Akoestisch Genootschap (NAG), de Belgische
Akoestische Vereniging (ABAV) en de Expertgroep
Akoestiek & Trillingen (ie-net).
Deze cursus is ontstaan uit de behoefte aan een
gedegen aanvullende opleiding op het vlak van de
akoestiek.
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In de toch ruime bestaansperiode van deze cursus,
is het vakgebied inmiddels uitgegroeid tot een
sterk ontwikkelde, maatschappelijk relevante en
zeer levendige branche. De fysische inzichten en de
theoretische benaderingen zijn inmiddels immers
vertaald in krachtige rekenhulpmiddelen, nauwkeurige
en veelzijdige meetinstrumenten zijn nu op de markt
en ook advies ondersteunende software wordt ruim
aangeboden.
De betrokken wetgeving heeft bovendien het
akoestisch advies- en controlewerk sterk op het
voorplan gebracht.
Het is de bedoeling dat deze Hogere Cursus Akoestiek
hier op inspeelt. Hij biedt immers een grondslag aan
voor het opbouwen van eigen expertise in één van
de toepassingsgebieden. Daarom komen ook erg
uiteenlopende aspecten aan de bod. Deze gaan van de
nodige fysische inzichten in de geluid- en trillingsleer,
over de betere kennis van de geluidperceptie,
de kennis van meet- en signaaltechnieken, de

Deze akoestische opleiding is zo uitgegroeid tot
een vaste waarde voor het betrokken bedrijfsleven
en voor de overheid in Nederland en België. In dit
verband wordt trouwens de mogelijkheid geboden om
een diploma te bekomen na het succesvol afleggen
van examens over de algemene vakken en over
de vakken van één of meerdere van de richtingen:
lawaaibeheersing, bouwakoestiek of elektro-akoestiek.
Prof. dr. ir. Gerrit Vermeir
Bestuurslid Belgische Akoestische Vereniging - ABAV
Wetenschappelijk coördinator
Dr. ir. Filip Verbandt
Voorzitter Expertgroep Akoestiek & Trillingen - ie-net
Dr. ir. Ysbrand Wijnant
Voorzitter Nederlands Akoestisch Genootschap - NAG
Prof. dr. ir. Frans A. Bilsen
Curatoriumlid

ALGEMENE INLICHTINGEN
ORGANISATIE, INLICHTINGEN EN
ALGEMENE COÖRDINATIE
ie-net vzw
Ingenieurshuis
Christine Mortelmans, coördinator
Toon de Bruyn, projectassistent
Desguinlei 214
2018 Antwerpen 1
Tel. +32 (0)3 260 08 63 - 260 08 65
Fax +32 (0)3 216 06 89
BTW 0435.567.909 RPR Antwerpen
e-mail:
christine.mortelmans@ie-net.be
toon.de.bruyn@ie-net.be
www.ie-net.be/akoestiek40

PLAATS
Ingenieurshuis
Desguinlei 214, 2018 Antwerpen
Betalend parkeren op de Desguinlei en omliggende
straten. Grote middenparking is gratis.

DATA EN LESUREN
September 2013: 23 - 30
Oktober 2013: 7 - 14 - 21
November 2013: 4 - 18 - 25
December 2013: 2 - 9 - 16
Januari 2014: 6 - 13 - 20 - 27
Februari 2014: 3
De lessen starten telkens om 10.15u en eindigen
om 16.45u

WETENSCHAPPELIJKE COÖRDINATIE

LOCATIE

Prof. dr. ir. Gerrit Vermeir
Afdeling Bouwfysica
Afdeling Akoestiek en Thermische Fysica
KU Leuven
Celestijnenlaan 200 D bus 2416
B-3001 Heverlee
Tel.: 00 32 (0)16 32 71 28
Fax: 00 32 (0)16 32 79 84
e-mail: gerrit.vermeir@bwk.kuleuven.be

Het Ingenieurshuis is te situeren aan de Antwerpse
binnensingel, direct naast en evenwijdig met de
Antwerpse Ring, in de nabijheid van Antwerp Expo,
cultuurcentrum de Singel, de PIDPA en station
Antwerpen-Zuid; er is ruime parkeergelegenheid
voor het gebouw. Bovendien is er vanaf het
Centraal Station en vanuit de omliggende
agglomeratie een vlotte tram/bus verbinding tot
stopplaats deSingel, vandaar is het nog 5 minuutjes
te voet.

DOELGROEP
De cursus is afgestemd op academici,
afgestudeerden H.T.S.-, respectievelijk technisch/
industrieel ingenieurs, die in hun studie niet
voldoende met het vak werden geconfronteerd
en ook op alle personen die door hun ervaring
een gelijkwaardige vorming hebben verworven.
Voor de start van de cursus zal elke deelnemer
een algemene wis-en natuurkundige inleiding
ontvangen, teneinde zich voor te bereiden op deze
lessencyclus.
Het aantal toegelaten cursisten is beperkt.

CURSUSTEKSTEN
Van alle lessen worden uitvoerige teksten
ter beschikking gesteld van de deelnemers.
Cursusteksten kunnen niet afzonderlijk aangekocht
worden.

AANMELDING
On-line via www.ie-net.be/akoestiek40
bij voorkeur vóór 16 september 2013.

OPENBAAR VERVOER HEEN
Trein
- Aankomst Antwerpen Centraal (vanuit
Roosendaal/Essen)
- Trein van Antwerpen Centraal naar Antwerpen
Zuid
Tram
- Lijn 2 : Richting Hoboken in metrostation
“Diamant” (Centraal Station)
- Lijn 6 : Richting Olympiade in metrostation
“Diamant” (Centraal Station)
Afstaphalte : “de Singel”

OPENBAAR VERVOER TERUG
Trein
- Van Antwerpen Zuid naar Antwerpen Centraal
- Van Antwerpen Centraal naar Roosendaal/Essen
Tram
- Lijn 2 : Richting Linkeroever
- Lijn 6 : Richting Luchtbal
Afstaphalte : “Diamant” (Centraal Station)
voor meer info
www.b-rail.be
www.delijn.be

info en inschrijven

www.ie-net.be/akoestiek40
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Partners

40ste Hogere Cursus Akoestiek
23 september 2013 - 3 februari 2014
PROFIEL

MEMBER OF
THE EUROPEAN
ACOUSTICS
ASSOCIATION
Secretariaat
NAG
Postbus 1475
3430 BL Nieuwegein
secr@nag-acoustics.nl
Tel.: 030-850 97 07
Fax: 030-234 17 54
www.nag-acoustics.nl

Het NAG is een organisatie met als
doelstelling de bevordering van de
ontwikkeling en de toepassing van de
akoestische wetenschap en techniek. Het
NAG is opgericht in 1934 en telt ca. 500 leden
uit vele werkgebieden van de akoestiek en
ruim 20 sponsoren van overheidsorganisaties,
adviesbureaus en industrie. Het NAG werkt
nauw samen met akoestische verbanden
in andere landen, waaronder de European
Acoustics Association (EAA), de Belgische
Akoestische Vereniging (ABAV) en is
betrokken bij de organisatie van congressen
en cursussen op het gebied van de akoestiek.

WAT BIEDT HET NAG
Het NAG biedt een forum waarin u
- de actuele stand van kennis kunt bijhouden
over uiteenlopende akoestische thema’s en
nieuwe ontwikkelingen;
- kennismaakt en contact houdt met
vakgenoten en specialisten;

DOELSTELLING

ABAV
BELGISCHE
AKOESTISCHE
VERENIGING
Secretariaat
C.S.T.C.-W.T.C.B.
(ir.-arch. Debby Wuyts)
Av. P. Holoffe 21
B-1342 Limelette
Tel.: +32 (0)2 655 77 11
www.abav.be

De Belgische Akoestische Vereniging
(ABAV), opgericht in 1966, is een nationale
vereniging zonder winstgevend doel. Zij
verenigt alle personen (van universiteiten,
onderzoekslaboratoria, studiebureaus,
industriëlen...) die enige activiteit
uitoefenen in het domein van de akoestiek
in de breedste zin, zoals fysische akoestiek,
industriële lawaaibestrijding, bouwakoestiek,
bescherming van het leefmilieu,
elektroakoestiek, hygiëne bij het werk,...
Deze vereniging groepeert vandaag 146
effectieve leden en 60 steunende leden.
De Belgische Akoestische Vereniging heeft
als doel
• een bestendige mogelijkheid te bieden aan
Belgische akoestici, tot welke discipline zij
ook mogen behoren, om uitwisselingen te
doen op wetenschappelijk gebied
• nauwe banden te leggen en te onderhouden
met gelijkaardige buitenlandse en
internationale verenigingen
• onder zijn leden de wetenschappelijke
inlichtingen, behorende tot de akoestiek
in de meest brede zin van het woord, te
verzamelen en te verspreiden, onder de

IE-NET

IE-NET

Ingenieurshuis
Desguinlei 214
B-2018 Antwerpen
Tel.: +32 (0)3 260 08 40
Fax: +32 (0)3 216 06 89
e-mail : info@ie-net.be
www.ie-net.be
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ie-net is de koepelvereniging van alle
ingenieurs in Vlaanderen en is een
initiatief van de Koninklijke Vlaamse
Ingenieursvereniging (KVIV) en de Vlaamse
Ingenieurskamer (VIK). ie-net plaatst
technologie, techniek en wetenschap op het
voorplan. De activiteiten van ie-net richten
zich niet alleen tot de ingenieurs maar ook
tot iedereen met een passie voor techniek,
technologie en ingenieurswetenschappen.

DOELSTELLING IN 3 KRACHTLIJNEN
ie-net brengt de toegevoegde waarde van de
ingenieur aan een duurzame welvaartscreactie
en de maatschappij in zijn geheel in beeld.
Daarnaast verzorgt ie-net verdiepings- en
verbredingsprogramma’s voor ingenieurs
en technisch geïnspireerden zodat ze
kennis en ervaring continu op peil kunnen
houden, aangepast aan de noden van de
job, de behoeften van het bedrijfsleven en
de persoonlijke interesses, met een focus
op totale talentontwikkeling voor iedere
ingenieur. Als derde krachtlijn zet ie-net

- inzicht krijgt in de akoestische markt;
- zelf uw onderzoek en ervaring kunt
presenteren en aan een breder deskundig
publiek kunt voorleggen.

ACTIVITEITEN VAN HET NAG
- viermaal per jaar technisch-wetenschap
pelijke lezingendagen;
- publicaties behorende bij de presentaties;
- jaarlijks een almanak met praktische
informatie voor de leden en belang
stellenden;
- mede-organisatie van congressen op het
gebied van de akoestiek;
- stimuleren van cursussen en opleidingen op
het gebied van de akoestiek.

LIDMAATSCHAP
Wilt u zich aanmelden als lid? Als u
professioneel met akoestiek bezig bent is
het lidmaatschap waardevol om kennis op te
bouwen en contact te leggen met collega’s in
het vakgebied. Het lidmaatschap geeft recht
op

vorm van voordrachten, colloquia, ronde
tafel gesprekken, cursussen,...
• meer algemeen, maatregelen te treffen die
tot de ontwikkeling en uitstraling leiden van
de akoestische wetenschap.

LIDMAATSCHAP
De vereniging bestaat uit effectieve leden,
ereleden, steunende leden, geassocieerde
leden en student-leden. Ereleden zijn de
persoonlijkheden aan wie deze titel wordt
toegekend door de algemene vergadering op
voorstel van de beheerraad. De steunende
leden zijn de fysische of juridische personen
die aan de Vereniging een financiële steun
verlenen van tenminste € 115,- per jaar. De
effectieve leden zijn de fysische personen
toegelaten tot deze hoedanigheid door de
beheerraad. De geassocieerde leden zijn
de fysische personen die interesse hebben
voor de activiteiten van de vereniging. De
jaarlijkse bijdrage van de effectieve leden en
geassocieerde leden bedraagt € 40 per jaar.
De student-leden zijn de fysische personen die
interesse hebben voor de activiteiten van de
vereniging en die hun studies voortzetten in
een onderwijsrichting dat een diploma aflevert

- het gratis bijwonen van de lezingendagen
en ‘tegen gereduceerd tarief bijwonen
van lezingendagen van andere Europese
akoestische verenigingen’;
- inzage in de NAG publicaties via het alleen
voor leden toegankelijke deel van de
website;
- jaarlijkse toezending van de NAG Almanak;
- internettoegang tot alle artikelen van Acta
Acustica;
- 20 % korting op publicaties van John Wiley
& Sons;
- Eén exemplaar van de heruitgave van het
Sound Absorbing Materials van C. Zwikker
en C.W. Kosten (door NAG uitgegeven in
najaar 2011).
De kosten voor het lidmaatschap bedragen
€ 55,- per jaar, voor studenten € 27,50 per
jaar. Aanmelding is mogelijk via de website
www.nag-acoustics.nl of door contact op te
nemen met het NAG-secretariaat.

in relatie tot de activiteiten van de vereniging.
Hun bijdrage is € 15,- per jaar. Sinds
2011 omvat het lidmaatschap eveneens
het elektronisch abonnement op het
tweemaandelijks tijdschrift Acta Acustica
united with Acustica (AAuA), Journal van de
European Acoustical Association (EAA) waar de
ABAV lid van uitmaakt.

ACTIVITEITEN
Jaarlijks zijn er een viertal initiatieven. Dit
zijn studienamiddagen, bedrijfsbezoeken en
de jaarvergadering met vrije mededelingen.
Actuele thema’s, lopend onderzoek,
commerciële en technische informatie rond het
brede vakgebied komen daarbij aan de orde.
De vereniging richt sommige initiatieven ook
in in samenwerking met andere verenigingen
(ie-net Expertgroepen, SRBII, NAG,...). Ook
op het internationale vlak werden/worden
initiatieven in samenwerking genomen (in
1993 met IINCE, 1996 met EAA, 2002 met SFA
(F), 2010 met IOA (GB),...).

zich actief in om techniek, technologie en
wetenschappen te promoten bij jongeren
zodat zij hierover enthousiast worden en
kiezen voor ingenieursstudies.

Deze realisaties zijn de vrucht van de
inspanningen van de permanente staf en een
uitgebreide groep van vrijwillig actieve leden
die op hun expertisevlakken daartoe bijdragen.

REALISATIE

LIDMAATSCHAP

ie-net realiseert deze doelstelling door een
• Alle burgerlijk en bio-ingenieurs, lid van de
waaier aan activiteiten en projecten.
KVIV, en industrieel ingenieurs, lid van de
• “ILYA”, het magazine waarin ie-net “de
VIK, zijn lid van ie-net vzw.
ingenieur” centraal stelt en de katern
• Bedrijven en organisaties kunnen een
“ingenieur in beweging” met een beeld
bedrijfslidmaatschap onderschrijven waarbij
op alle activiteiten, verenigingsnieuws en
er een voordeel ontstaat op de totale dienst
carrièreontwikkeling van ingenieurs
verlening van ie-net naar bedrijven toe.
• kenniscentrum van de ingenieur
BEKENDMAKING EN
• “dynamiek” en “roadmap Vlaanderen”
• verdiepings- en verbredingsprogramma’s,
COMMUNICATIE
opleiding en vorming vinden plaats onder de
De werking, activiteiten en projecten
noemer “academie”
worden bekend gemaakt bij de leden, de
• netwerkactiviteiten om de onderlinge
ingenieurscommunity en alle belangstellenden
banden tussen de ingenieurs en de andere
maatschappelijke stakeholders te versterken. in wetenschap, techniek en technologie via
website, nieuwsbrieven, e-mailcampagnes
De jaarlijks uitgave van de gids “ingenieurs
gericht op specifieke doelgroepen, applicaties
in Vlaanderen”
info en inschrijven www.ie-net.be/akoestiek40
• communicatie, pers- en mediatussenkomsten voor mobiele media, magazines en gedrukte
brochures.
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Programma

40ste Hogere Cursus Akoestiek
23 september 2013 - 3 februari 2014

1. Grondbeginselen

(7 LESUREN)
PROF. DR. CHRIST GLORIEUX, LABORATORIUM VOOR
AKOESTIEK EN THERMISCHE FYSICA, DEPARTEMENT
NATUURKUNDE, KU LEUVEN
Natuur van geluid. Wiskundig-fysische beschrijving,
terminologie en basiseigenschappen van geluids
signalen en geluidsgolven, met name van de begrippen
druk, deeltjessnelheid, verplaatsing, intensiteit,
impedantie, vermogen, van octaaf, halve toon, decibel,
en van de fenomenen voortplanting en uitbreiding van
vlakke sferische en lijngolven, diffractie, interferentie,
reflectie, transmissie, staande golven en luchtdemping.
Basisbegrippen van Fourieranalyse en beschrijving van
de relatie tussen klankkleur, tijdssignaal en spectrum
van geluidssignalen.

2. Mechanische trillingen

(4 LESUREN)
DR. IR. ING. RENE BOONEN, DEPARTEMENT
WERKTUIGKUNDE, PMA, KU LEUVEN
Definities en voorspellingswijzen. Opstellen en oplos
sen van bewegingsvergelijkingen. Systemen met
een en meerdere vrijheidsgraden. Transfertfuncties.
Eigentrillingen en eigenmodes. Mechanisch-elektrische
analogie. Software. Praktijkvoorbeelden.

3. Meettechnieken en apparatuur

(7 LESUREN)
PROF. DR. IR. N. BERT ROOZEN, NOVIC NOISE AND
VIBRATION CONTROL, HEEZE, NL
Overzicht van te meten grootheden voor zaal- en
bouwakoestiek, verkeers- en industrielawaai en
mechanische constructies (trillingen). Tijd- en
frequentiedomein weergave, filtertechnieken. Principes
van instrumentatie, meet- en rekenmethoden in
elk van deze gebieden. Analyse van bronnen en
ontvangers wat betreft impedanties, aanpassingen,
frequentie-afhankelijkheid en richtingsafhankelijkheid.

4. Signaalverwerking Principes en toepassingen

(4 LESUREN)
DR. IR. HERMAN VAN DER AUWERAER,
LMS INTERNATIONAL
Basisbegrippen: classificatie van signalen, frequentie,
bandbreedte, Fourieranalyse en filtertechnieken.
Digitale Signaalverwerking: digitalisatie,
bemonstering, tijdvenster, frequentieresolutie, discrete
Fourier transformatie (FFT), frequentiespectrum,
eigenvermogen en kruisvermogenspectrum,
coherentiespectrum, frequentieresponsfunctie,
correlatiefunctie. Aanwending en beperkingen van
digitale signaalverwerking in akoestiek.

5. Geluidwaarneming

(5 LESUREN)
PROF. DR. ARMIN KOHLRAUSCH, PHILIPS RESEARCH
LABORATORIES, EINDHOVEN EN VAKGROEP MENSTECHNIEK INTERAKTIE, TECHNISCHE UNIVERSITEIT
EINDHOVEN
Het gehoororgaan: het middenoor, het binnenoor.
Het frequentieoplossend vermogen van het gehoor.
Het waarnemen van zuivere tonen, verschiltonen,
combinatietonen etc. Maskering (kritieke band). Het
waarnemen van complexe tonen: (virtuele) toonhoogte
en timbre, fazegevoeligheid. De subjectieve sterkte
van geluid: geluidniveaus (o.a. dBA), luidheidsniveau
(foon), luidheid (soon). Lawaaihinder: hindermaten,
gehoorbeschadiging (audiometrie). Akoestische en
perceptieve kenmerken van spraak; meting van de
spraakverstaanbaarheid.

6. Elektroakoestiek

(5 LESUREN)
ING. PETER A. SWARTE, ELEKTRO-AKOESTISCH
ADVISEUR, P.A.S. ELECTRO-ACOUSTICS, EINDHOVEN
Sinds de uitvinding van de radiobuis, ruim 100 jaar geleden, bestaat het vak elektro-akoestiek. Dit vak maakt
een verbinding tussen de elektrische, mechanische en
akoestische wereld. Tijdens de cursusuren wordt dieper

ingegaan op de effecten die ontstaan bij de koppeling
tussen deze drie werelden. Zo wordt er gebruik gemaakt van geluidsystemen die ontworpen zijn voor de
amusementswereld maar ook juist een sterk communicatief karakter dragen. Denk hierbij aan ontruimingsinstallaties. Ook in het dagelijkse leven spelen deze
aspecten een voorname rol b.v. in het telefoon- en
radioverkeer. De toepassingen zijn zo ingeburgerd dat
we ons niet zo vaak realiseren dat er een wetenschap
aan ten grondslag ligt. Hierbij dient ook het aspect van
het spraakverstaan nader toegelicht te worden; een
systeem dat onverstaanbaar is voegt slechts lawaai
toe. De eigenschappen van zowel de transducenten als
die van geluidsversterkingsystemen met een aantal
toepassingen worden behandeld.

7. Bouwakoestiek
DR. IR. ARNE DIJCKMANS, AFDELING
BOUWMECHANICA, DEPARTEMENT BURGERLIJKE
BOUWKUNDE, KU LEUVEN

(3 LESUREN)
PROF. IR. EDDY GERRETSEN, VOORHEEN TNO, DELFT EN
TU, EINDHOVEN

(5 LESUREN)
IR. BART INGELAERE, WETENSCHAPPELIJK EN
TECHNISCH CENTRUM VOOR HET BOUWBEDRIJF,
BRUSSEL

(6 LESUREN)
Fysische grondslagen in verband met de geluid
transmissie en de geluiduitstraling (massawet,
coïncidentie, afstraalgraad, samengestelde geluid
isolatie van wanden en tussen lokalen). Grootheden,
meetmethoden eisen in verband met lucht- en
contactgeluidisolatie, Belgische en Nederlandse
normalisatie. Overzicht van de eigenschappen van
gangbare constructiedelen: enkelvoudige wanden
en vloeren, dubbele wanden, voorzetwanden,
zwevende dekvloeren, deuren, beglazing, ramen,
ventilatievoorzieningen. Transmissie doorheen het
gebouw: omloopgeluid, nevenwegen, rekenmodellen
voor de geluidisolatie. Transmissie van lawaai van
installaties in woongebouwen: sanitair, ventilatie,
verwarming, liften. Geluidwering tegen lawaai van
buiten: gevelisolatie.

8. Zaalakoestiek

(5 LESUREN)
DR. IR. MARTIJN L.S. VERCAMMEN EN ING. MARGRIET
R. LAUTENBACH, PEUTZ BV, MOOK, ZOETERMEER
Zaalakoestiek, of beter ruimteakoestiek, is het onder
deel van de akoestische wetenschappen dat zich
specifiek bezig houdt met het gedrag van geluid in
ruimten en de daaraan gekoppelde beleving van
de mensen in die ruimten. Bij het bestuderen van
dit vakgebied komen de volgende aspecten aan de
orde: De fysische parameters die kenmerkend zijn
voor de akoestiek in een ruimte; Zaalakoestische
criteria als functie van het gebruik van de ruimte;
Meetmethoden voor de bepaling van de akoestiek
in bestaande ruimten; Berekeningsmethoden voor
het voorspellen van de ruimteakoestiek van een
architectonisch ontwerp; De invloed van de vorm en
grootte van een ruimte en materiaaleigenschappen op
de ruimteakoestiek.

9. Industrielawaai

(8 LESUREN)
IR. FERRY W. KOOPMANS EN ING. LEON F.M. LEMMERS,
PEUTZ BV, MOOK
Ontstaanmechanismen, geluiduitbreiding (binnen
en buiten) en trillingstransmissie geven de te
verwachten niveaus. Normstelling op grond van
gehoorbeschadiging, spraakverstaanbaarheid, geluiden
/ of trillingshinder geeft de benodigde reductie. Deze
reductie kan gerealiseerd worden door voorzieningen
aan de bron (lay-out, lawaaibewust selecteren en
construeren van machines, trillingsisolatie, omman
telen, enz.) en bij de ontvanger (wachten, gebouwen,
persoonlijke gehoorbescherming enz.).

10. Industriële geluiddempers

(2 LESUREN)
DR. IR. JEAN-PAUL JANSSENS, BOSAL EMISSION
CONTROL SYSTEMS NV, LUMMEN
Algemene beginselen van geluiddemping in leidingen.
Absorptiedempers en reactieve geluiddempers.
Definities en theoretische dempingskarakteristieken
- dimensionering van systemen. Praktijkvoorbeelden,
uitlaatsystemen voor ontploffingsmotoren.

11. Lawaai in gebouwen veroorzaakt
door comfortinstallaties

(3 LESUREN)
IR. PAUL MEES, AKOESTISCH ADVISEUR, DAIDALOS
PEUTZ BOUWFYSISCH INGENIEURSBUREAU BVBA,
LEUVEN
Comfortinstallaties in gebouwen bevatten
geluidbronnen: machines (stookketels, ventilatoren,
koelmachines,…) of verdeelsystemen (kanalen,
kleppen, roosters,…). De geluiden planten zich
voort door het gebouw, via de wanden en vloeren
of via kanalen. Ook naar de omgeving wordt het
geluid uitgestraald. Een eerste deel bespreekt de
normen over installatiegeluid. Een tweede deel
behandelt de geluidbronnen en de mechanismen
van de geluidvoortplanting. Een derde deel geeft
de architecturale (ontwerp), bouwkundige (isolatie,
absorptie) en werktuigkundige voorzieningen (demping
en isolatie) om geluidhinder te vermijden.

12. Trillingsisolatie in de praktijk

(3 LESUREN)
DR. TINNEKE F. NOORMAN, WNP RAADGEVENDE
INGENIEURS, GRONINGEN
De berekening van de mechanische impedantie van
een enkelvoudig massaveersysteem. Het verband
tussen trillingen, geluid en hinder. De isolatie
van machinetrillingen naar de omgeving (actieve
trillingsisolatie). Het isoleren van een voorwerp in een
gebouw (bijv. gevoelige apparatuur) voor trillingen
die elders uit het gebouw of van buiten afkomstig zijn
(passieve trillingsisolatie).
Afwijkingen in de praktijk. Materialen voor trillings
isolatie (toepassingsgebied, voor- en nadelen).
Praktische toepassingen, praktijk- en rekenvoorbeelden.

13. Verkeerslawaai

(7 LESUREN)
DR. GIJSJAN VAN BLOKLAND, M+P RAADGEVENDE
INGENIEURS BV, VUGHT
Verkeer is de grootse bron van omgevingslawaai in
Europa en kennis van de ontstaansmechanismen,
meet- en rekenmethode is vereist om op de meest
efficiënte wijze de geluidbelasting ten gevolge van
wegen, spoorwegen en vliegvelden in kaart te kunnen
brengen en te kunnen reduceren.
In dit onderdeel worden de volgende onderwerpen
behandeld:
• Geluidbronnen van weg-, rail- en vliegverkeer en
inzicht in de onderliggende mechanismen;
• Inzicht in de mogelijkheden om met technische
en organisatorische maatregelen aan weg- en
railvoertuigen, weg- en railinfrastructuur en rij- of
vlieggedrag een lagere geluidproductie te realiseren;
• Inzicht in voor verkeersgeluid relevante aspecten van
geluidoverdracht naar de omgeving en de effecten
van bodemreflectie, afschermingen, afstand en
meteorologische omstandigheden daarop;
• Inzicht in de rekenmethodes voor weg-, rail- en
Vliegverkeer, zowel op basis van het vigerende
Nederlandse voorschrift als het te verwachten
geharmoniseerde systeem in de EU.

info en inschrijven
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14. Nederlandse Wetgeving geluidhinder

(1 LESUUR)
ING. WIM DROST, GEMEENTE DEN HAAG, DIENST
STADSBEHEER
Het Nederlandse wettelijke kader voor het beoordelen
van geluid door industrie, weg en spoor is continu
in ontwikkeling. In deze module worden, vanuit de
historische context, de wettelijke kaders voor de
beoordeling van deze geluidbronnen uiteengezet.
Daarnaast worden de op handen zijnde ontwikkelingen
en hun effect op deze beoordelingskaders behandeld.
Binnen deze module worden de Wet geluidhinder, de
aan geluidhinder gerelateerde onderdelen van de Wet
milieubeheer en de daarmee samenhangende
besluiten en regelingen behandeld. Ook zal een
koppeling met de Wet ruimtelijke ordening worden
gelegd.

15. Wetgeving Lawaai op de
arbeidsplaats

(1 LESUUR)
ING. PAUL L.H. SCHUURMANN, MINISTERIE VAN
SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID, DIRECTIE
GEZOND & VEILIG WERKEN, DEN HAAG
De Nederlandse regelgeving voor schadelijk geluid
op de arbeidsplaats is “opgehangen” aan Europese
richtlijnen op het gebied van arbeidsomstandigheden
in het algemeen en van schadelijk geluid op het werk
in het bijzonder. De werkingssfeer strekt zich uit over
alle werknemers in Nederland. De regelgeving vereist
een gestructureerde aanpak van het probleem van
schadelijk geluid door de werkgever, die daarbij geacht
wordt samen te werken met zijn werknemers. De les
behandelt de inhoud van de wettelijke bepalingen
en de daaruit voor bedrijven voortvloeiende
verplichtingen. Daarbij komt onder andere aan
de orde: het beoordelen en meten van geluid op
de arbeidsplaats, de wettelijke grenswaarden en
actiewaarden, de aanpak bij de bestrijding van
schadelijk geluid, het in de regelgeving gehanteerde
redelijkheidsbeginsel en de gezondheidkundige
begeleiding van werknemers die blootstaan aan
schadelijk geluid. Uiteraard wordt daarbij uitgebreid
aandacht besteed aan de gevolgen voor deze
wetgeving van de vernieuwde Europese richtlijn
‘Lawaai op het werk’ uit 2003, die in februari 2006
in Nederland in het Arbeidsomstandighedenbesluit is
geïmplementeerd. Waar nodig wordt tevens aandacht
besteed aan het uitvoerings- en handhavingsbeleid
van de Inspectie SZW.

16. Belgische Wetgeving

(2 LESUREN)
LIC. CLAUDE BATAILLIE, PROVINCIAAL CENTRUM VOOR
MILIEUONDERZOEK, PROVINCIE OOST-VLAANDEREN
Algemene bepalingen, ruimtelijke ordening en
stedenbouw, wegverkeerslawaai, vliegtuiglawaai,
industrielawaai: VLAREM II en blootstelling op de
arbeidsplaats, muzieklawaai en motorsport, de kader
wet, de wetgeving in de verschillende gewesten,
bevoegdheden van de gemeentelijke overheid,
toepassing van EU-richtlijnen (o.a. bouwmachines)

ie-net
Ingenieurshuis
Desguinlei 214
B-2018 - Antwerpen 1
Tel. +32 (0)3 260 08 40
Fax +32 (0)3 216 06 89
RPR 435 567 909

23 september 2013 - 3 februari 2014
17. Experimentarium

18. Technisch bezoek


(16 december 2013)
Deze praktijkdag met demo’s en technische
uiteenzettingen over de drie specialisatiegroepen
‘Bouwakoestiek’, ‘Lawaaibeheersing’ en ‘Elektro
akoestiek en zaalakoestiek’ richt zich in eerste plaats
tot de cursisten van de huidige cursus.
Daarnaast staat het experimentarium ook open
voor alle gewezen HCA-cursisten en andere belang
stellenden. De demo’s en experimenten worden
verzorgd zowel door experten uit universiteiten en
onderzoekinstellingen als door gespecialiseerde
fabrikanten en leveranciers.
Een greep uit de onderwerpen tot op heden :
• verkeerslawaai, installatielawaai (meettechniek,
prognoses,...)
• geluidisolatie
(in-situ controle van de luchtgeluidisolatie van
een deur en van de gevel, en bepaling van de
contactgeluidisolatie van een vloerconstructie, … )
• zaalakoestiek (meten en interpreteren van de
impulsresponsies, zaalakoestische grootheden,
spraakverstaanbaarheid, prognoseprogrammatuur,
eigenschappen van de audioinstallatie,…)
• trillingsmetingen (gebruik accelerometer met
aansluitende analyse en registratie, ... )
• akoestische antenne

CURATORIUMLEDEN
HOGERE CURSUS AKOESTIEK



(februari 2014*)

A. KU LEUVEN EN LMS INTERNATIONAL NV
KU LEUVEN – LABORATORIUM AKOESTIEK
- Voorstelling onderzoek, onderwijs en dienstverlening
akoestiek
- Bezoek semi-anechoïsche kamer (toelichting bij
opbouw en gebruik voor geluidsperceptietesten en
bepaling van akoestische reflectiecoëfficiënt)
- Rondleiding meetruimten geluidisolatie,
nagalmkamer met toelichting over opbouw en
uitrusting meetkamers en over de meetprocedures
- Bezoek laboratorium voor poreuze materiaal
karakterisatie
- Lunch
LMS INTERNATIONAL NV
- Korte kennismaking met LMS
- Een presentatie over enkele cases van akoestische
modellering en engineering
- Een presentatie over onderzoek over geluidsperceptie
(“sound quality”) van wagens en vliegtuigen
- Een rondleiding in onze testhal (onder voorbehoud)
- Als afsluiting een drankje

B. TU EINDHOVEN EN DAF TRUCKS
Er wordt een bezoek gebracht aan het Laboratorium
voor Akoestiek, Level Acoustics, van de Universiteit
Eindhoven en aan DAF Trucks NV te Eindhoven, met het
volgende programma:
- Rondleiding en demonstraties van de nagalmkamer
en transmissiemeetfaciliteit
- Demonstraties van schaalmodelmetingen
- Motorenproefstand DAF en akoestische beamforming
- Semi-anechoische geluidmeetfaciliteit DAF met een
vloeroppervlak van circa 20 x 20 meter, tbv complete
trucks
(* datum wordt bekendgemaakt tijdens de cursus)

Prof. dr. ir. Frans A. Bilsen
Mevr. Christine Mortelmans
Dr. ir. Filip Verbandt
Prof. dr. ir. Gerrit Vermeir
Dr. ir. Ysbrand Wijnant

19. Examens
HET EXAMEN VINDT PLAATS OP 17 MAART 2014.
HET HEREXAMEN OP 26 MEI 2014.
Het examen- en herexamengeld (€ 75 per deelname excl. 21% BTW) is niet begrepen in de prijs.

DEELNEMINGSBIJDRAGEN
VOOR DE GEHELE CURSUS:

zonder lunch
met lunch

leden KVIV, VIK, NAG, ABAV
€ 2725
€ 3520

niet-leden
€ 3050
€ 3845
telkens te verhogen met 21% BTW

IN DEZE DEELNEMINGSPRIJS IS BEGREPEN:
- de volledige set van teksten, inclusief de
algemene wis- en natuurkundige inleiding,
- het bijwonen van de excursies,
- het Experimentarium
- koffie bij aanvang van de lesdag en in de
namiddag,
- al of niet deelname aan de gezamenlijke
lunches

ACTIE

2 deel
bedrij nemers per
f aan
= 10 % 1 activiteit
kortin
g!
SCHRIJ

F NU IN

KOMEN IN AANMERKING VOOR DE LEDENPRIJS:
de leden KVIV, VIK
de bedrijfsleden ie-net
de leden, belangstellenden en donateurs NAG
de leden, geassocieerde leden en steunende leden ABAV
13ALCN40HK

Programma

De deelnemingsbijdrage is betaalbaar na ontvangst van de factuur. Bij annulering na 16 september 2013 zal
50% van de deelnemingsbijdrage in rekening worden gebracht.
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