
Uit onderzoek blijkt dat meer dan 20% van de Nederlanders langdurig geluid hinder 
ervaart. Geluid op de werkplek heeft een negatieve invloed op het werkklimaat en 
ver mindert bovendien duidelijk het concentratievermogen en de productiviteit ook nu 
we meer thuiswerken. En in huis  is de mate van geluidsisolatie van grote invloed op het 
wooncomfort en welbevinden.

Gebruik van een deurset met de juiste geluidwerende prestaties kan de overlast sterk 
verminderen. Welke deur is waarvoor nodig en hoe wordt dit getest? U hoort er alles over 
tijdens het GND-webinar Geluid op woensdag 28 oktober aanstaande.

WANNEER? Woensdag 28 oktober

TIJD? Aanvang 12.30 uur

WAAR? Online, vanachter je eigen bureau interactief deelnemen 
middels een chatbox

VOOR WIE? Functionarissen van opdrachtgevers in de woning- en utiliteitsbouw, 
projectontwikkelaars, architecten en adviseurs en uitvoerende partijen
die zich bezighouden met het opstellen van eisen en de controle.
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PROGRAMMA
      GELUID ALS STORENDE FACTOR

Erik Roelofsen, directeur Nederlandse Stichting Geluidshinder NSG, 
over het belang van geluidwerende deuren. Het gaat veel verder dan 
alleen comfort.

12.30 uur

      METEN = WETEN
Theo Scheers senior adviseur bouwakoestiek bij PEUTZ licht toe hoe de 
akoestische prestatie van producten wordt gemeten in het laboratorium. Hij 
licht toe wat er komt kijken bij het testen van geluidwerende deuren en waar 
de lezer van een testrapport op moet letten.

12.37 uur

      GELUIDWERENDE DEUREN
Henk Breel, directeur Stichting garantiedeuren GND, vertelt welke 
geluidsdefi nities GND hanteert en laat aan de hand van een tabel zien welke 
deurset waarvoor kan worden ingezet. Ook licht hij toe hoe u geluidwerende 
deuren kunt herkennen en beoordelen.

12.50 uur

      GELUID IN DE PRAKTIJK
Ron de Jonge adviseur bouwfysica bij DGMR vertelt hoe het in de praktijk 
werkt. Er komen best practices en voorbeelden voorbij hoe faalkosten 
voorkomen kunnen worden.

13.02 uur

      RONDETAFELGESPREK
De sprekers gaan onder leiding van Marieke Heesakkers in op enkele 
prikkelende stellingen en prangende vragen die deelnemers hebben gesteld 
via de chat.

13.15 uur

      EINDE WEBINAR13.35 uur
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