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Geluidwering  

 

Rust en privacy creëer je door het sluiten van een deur tussen verblijfsruimten binnen een woning. 

Dit kan vooral tussen woon- en slaapvertrekken van groot belang zijn. Bijvoorbeeld bij (jonge) 

gezinnen of bij mensen die werken in nachtdienst. Bij woningen met een trap in de woonkamer, de 

‘opentrap’ situatie, vormt de slaapkamerdeur in combinatie met de binnenwand de enige fysieke 

scheiding tussen het woon- en slaapvertrek. In die situatie is extra aandacht nodig voor de 

geluidwering van de slaapkamerdeuren.  

 

Berkvens heeft daarvoor meerdere oplossingen in huis, toegesneden op  

de specifieke situatie. Deze oplossingen zijn tot stand gekomen in  

samenwerking met Nieman Raadgevende Ingenieurs. Nieman doet al  

meer dan 10 jaar onderzoek op dit gebied.  

 

 

Wetgeving 

 

Het Bouwbesluit stelt dat bescherming moet worden geboden tegen geluidoverlast tussen de woon- en 

slaapvertrekken. De geldende regel is dat het karakteristieke lucht-geluidniveauverschil (DnT,A,k) van een 

woonkamer naar een slaapkamer op een aangrenzende verdieping niet kleiner mag zijn dan 32 dB. Het 

Bouwbesluit stelt tevens dat in slaapkamers ook bij een gesloten deur luchtverversing moet plaatsvinden. 

Naden rondom de slaapkamerdeuren zijn daarvoor vaak noodzakelijk. 

 
Geluiddemping 

 

Geluiden tussen de woon- en slaapvertrekken worden gedempt. De uiteindelijk praktisch gerealiseerde 

geluiddemping tussen deze vertrekken is een optelsom van afzonderlijke delen: 

 

• De geluiddemping tussen de woonkamer en de overloop. Daarbij geldt vooral: hoe groter de overloop, 

hoe beter de geluiddemping. Ook de trapvorm is van invloed. Een gelakte trap met open treden dempt 

het geluid minder dan de trap met stootborden die is voorzien van tapijt. 

• De vorm en lengte van de overdrachtsweg. Daarbij is een korte, rechte verbinding tussen de woonkamer 

en de slaapkamerdeur ongunstiger dan een lange verbinding waarbij het geluid alleen via omwegen bij 

de slaapkamer uitkomt. 

• De geluidisolatie van de deur-kozijn-combinatie. Die varieert van circa 12 dB bij een deur met een 

ventilatiespleet grotere dan 15 mm, tot circa 30 dB bij een extra zware deur met kierafdichting rondom, 

zonder ventilatieopening. 

• De geluidisolatie van niet dragende (vaak lichtere) binnenwanden. Deze moeten vanwege voldoende 

geluiddemping een gewicht hebben van ten minste 75 kg/m². Een metal-studwand, al dan niet voorzien 

van minerale wol is hiervoor ook mogelijk. 

• De geluiddemping in  de slaapkamer. Daarbij geldt vooral hoe groter de slaapkamer, hoe beter de 

geluiddemping. Binnen dezelfde woning kunnen daardoor grote verschillen ontstaan. 
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Aanbevolen geluidwerende deur-kozijn-combinaties 

 

Berkvens heeft, in overleg met Nieman Raadgevende Ingenieurs, twee soorten geluidwerende deur-kozijn-

combinaties samengesteld.  

 

1. Stalen of houten kozijn, geluidwerend deurblad type Berklon, kierdichting in de sponning, bovenlicht 4 

mm glas, ventilatienaad onder de deur ten hoogste 15 mm. Deze oplossing is geschikt voor woningen 

waarin de geluiddemping van de afzonderlijke delen gunstig is. Dus een lange overdrachtsweg, grote 

overloop, grote slaapkamer (richtlijn ten minste 15 m²), zware wand).  

 

Dit noemen we inzake geluidwering de ‘gangbare woning’.  

 

2. Stalen of houten kozijn, geluidwerend deurblad type Berklon, kierdichting in de sponning, bovenlicht  4 

mm glas, valdorpel Schall-ex o.g. onder de deur (geen spleet onder de deur), geluiddempend 

ventilatierooster in de deur fabricaat Waterloo, type DSR40. Deze oplossing is geschikt voor woningen 

waarin de geluidisolatie van de afzonderlijke delen minder gunstig is. Dat zijn over het algemeen de 

kleinere eengezinswoningen.  

 

Dit noemen we inzake geluidwering de ‘minder gunstige woning’. 

 

Zowel stompe deuren als opdekdeuren kunnen in beide situaties toegepast worden. Doordat de deuren rondom 

voorzien zijn van een kierdichtingsprofiel in de sponning, zijn de verschillen in de geluidwering tussen stompe 

deuren en opdekdeuren niet betekenisvol.  

 

De deur-kozijn-combinaties zijn samengesteld op basis van studierapport Nz040222aeA2.kt 

Bij Berkvens is dit rapport op aanvraag beschikbaar. 

 

Praktijkmetingen 

 

De deur-kozijn-combinaties zijn met de grootst mogelijke zorg en aandacht samengesteld. In de meeste 

praktijksituaties zullen ze zonder meer voldoen aan de voorschriften van het Bouwbesluit. Alleen met een 

geluidmeting in de praktijksituatie kan de effectieve geluidwering exact vastgesteld worden. Door de grote 

variëteit aan invloedsfactoren is het vrijwel onmogelijk om de geluidwering tussen verblijfsruimten in een 

woning met 100% zekerheid te voorspellen. 

 

 


