
akoestiek



Stoffen van De Ploeg zijn ontworpen om bij te dragen aan een goede leef- en werkomgeving. 
Esthetiek, functionaliteit, comfort en duurzaamheid gaan daarbij hand in hand.

Deze handout belicht de factor ruimteakoestiek. De Ploeg biedt stoffen die het akoestisch comfort 
in het binnenklimaat verbeteren: ze dempen storende omgevingsgeluiden en nagalm en zorgen 
daarmee voor rust en een goede verstaanbaarheid. Dat is niet alleen prettig, maar verhoogt ook de 
concentratie en arbeidsproductiviteit.

Thuis, in de zorg en op school of kantoor bepaalt het binnenmilieu ons comfort. Hoe we ons er 
voelen hangt af van temperatuur, luchtvochtigheid en zuurstof, licht, geur en kleur, maar ook van 
geluid. Professioneel toegepast verbeteren Ploegstoffen de akoestiek en stemmen die af op de 
functies van een ruimte. 

FUNCTIONALITEIT & 
COMFORT VAN STOF: 

AKOESTIEK

Akoestische meubelstof Polar



In ruimtes met harde oppervlakken blijft geluid door reflecties lang hangen. Daardoor kan het 
geluidsniveau stijgen en hinder veroorzaken. De Ploeg biedt hiervoor een collectie geluiddempende 
stoffen. Toegepast als gordijn of paneel helpen ze:

• omgevingsgeluiden en nagalm dempen;
• verstaanbaarheid en communicatie verbeteren;
• aandacht en concentratie bevorderen;
• de ruimte akoestisch afscheiden.

Een goede ruimteakoestiek voorkomt stress, stemproblemen en vermoeidheid.
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AKOESTIEK
NORMERING

Getest volgens ISO 354:2003 
Bij Ploegstoffen die toegepast worden om geluid te absorberen zijn de absorptie-eigenschappen 
van belang. Hoeveel geluid stoffen dempen hangt af van de dikte en dichtheid van het materiaal 
en de structuur van het garen en het weefsel. Bij een aantal van de Ploegstoffen zijn de akoestische 
eigenschappen door een onafhankelijk instituut getest volgens de norm NEN ISO 354 Akoestiek. 
Omdat geluidsabsorptie in stof niet te meten is, worden de nagalmtijden bij verschillende 
frequenties in een nagalmkamer gemeten. De nagalmtijd is de tijd in seconden tot het geluid met 
60 decibel is afgenomen. 

Hoe gedraagt geluid zich in een ruimte?
Als een geluidgolf invalt op een materiaaloppervlak wordt een deel van het geluid weerkaatst. 
Gebeurt dat in één richting dan spreken we van reflectie; verspreidt het geluid zich alle kanten op 
dan heet dat diffusie. Een deel van de trillingen wordt doorgelaten door het materiaal (transmissie) 
en een deel wordt geabsorbeerd (absorptie). Bij reflectie of diffusie en transmissie blijft de 
geluidsenergie behouden; bij absorptie veroorzaken de geluidstrillingen wrijving die geluidsenergie 
omzet in warmte. 

Een maat voor geluiddemping 
De energie van invallend geluid is de som van reflectie, transmissie en absorptie.
Als A de fractie van de geluidsenergie is die wordt geabsorbeerd, T de fractie die wordt 
doorgelaten en R de fractie die wordt weerkaatst (door reflectie of diffusie), dan geldt A + T + R 
= 1. De absorptiewaarde aw geeft aan welk deel van de geluidsenergie niet wordt weerkaatst: aw 
= 1 – R. De absorptiewaarde is ook de som van absorptie en transmissie: aw = A + T. Hoe groter 
de aw-waarde, hoe meer energie het materiaal absorbeert. Een aw-waarde geldt alleen voor een 
bepaalde frequentie. De norm NEN ISO 11654 Akoestiek is een standaard om de aw-getallen van 
alle frequenties om te zetten in een enkel getal. Het menselijk gehoor is het gevoeligst voor het 
frequentiebereik van spraak. Daarom wegen de akoestische waarden in het bereik van 250Hz – 
2000Hz hierbij extra zwaar. 

Absorptie gemeten van Ploegstof Vilano:
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Akoestische stof Vilano, rechts toegepast op wandpanelen

De geteste stoffen van De Ploeg hebben een aw-waarde van 0,4 tot 0,75. Dat betekent dat ze 40% 
tot 75% van het geluid absorberen. Voor het akoestisch effect is ook de plaatsing van belang: 

• Hoe groter de afstand van de muur tot de stof (tot maximaal 30 centimeter) hoe meer geluid 
de stof absorbeert.

• Hoe groter de plooien hoe meer geluid de stof absorbeert.

Aw-waardes geven alleen een globale indicatie van de geluiddempende eigenschappen van een 
stof. Voor akoestische berekeningen is het nodig om de nagalmtijden van afzonderlijke frequenties 
te bekijken.

Variabele geluiddemping met gordijnen
Vergeleken met geluidspanelen hebben gordijnen als voordeel dat ze flexibel zijn: ze zijn dicht 
of open te gebruiken voor meer of minder geluiddemping. Zo is de nagalmtijd af te stemmen op 
het gebruik van de ruimte op dat moment, bijvoorbeeld voor een lezing, vergadering, in groepjes 
werken of een muziek- of zanguitvoering.

Richtlijnen voor de juiste nagalmtijd 
kantoor of klaslokaal  0,5 seconde
theater    1 seconde
kerk    3 seconden

We informeren u graag
Voor meer informatie over de mogelijkheden en eigenschappen van onze geluidsabsorberende 
stoffen en wandpanelen of voor akoestisch advies, zie www.deploeg.com.
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