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Probleemstelling / motivatie
Hoe wij de ruimte om ons heen ervaren wordt voor 50% visueel bepaald en 50% met ons 

gehoor. Ik vind het bijzonder dat wij als ontwerpers ons alleen maar richten op het visu-
ele gedeelte en dat de akoestiek van een gebouw altijd later wordt bepaald door een 

bureaus die hierin gespecialiseerd zijn. Geluid versterkt net zoals bij een film de 
sfeer van een scene. Je wordt in een keer mee gevoerd naar de atmosfeer waar-

in de maker dit heeft bedoeld. Architectuur wordt altijd visueel uitgebeeld, 
bijvoorbeeld in bladen, blogs en boeken. De sfeer en akoestiek van een 

gebouw krijg je daarbij niet mee. Het is bijna onmogelijk om een opname 
te maken van geluid die ruimtelijk dezelfde ervaring teweegbrengt als 

de originele uitvoering als je er bent geweest. Ik vind dit iets wat juist 
goed is. Je moet er zijn geweest om de sfeer te ervaren, dit maakt het 
exclusief en brengt je tijdelijk in een andere wereld.

Muziek verheft mensen uit hun dagelijkse gewoonten en wereld-
beelden. Het verbindt, ontroerd, communiceert en oriënteert.  Een 
concertbezoek is een situatie, waarin het individu een rijk scala 
aan mogelijke interacties heeft. Met de omringde ruimte, met 
andere luisteraars, met de performers en met de muziek die er 
wordt gespeeld. 

Hoe kan akoestiek/geluid en architectuur elkaar versterken. Ik 
wil mij niet bezighouden met de exacte akoestiek van een ge-
bouw, maar met de beleving van een ruimte die gevoed wordt 
door het geluid. De plotselinge verandering in akoestiek maakt je 
heel duidelijk bewust van de veranderde ruimtelijke textuur. Plu-
che bekleding en hoogpolig tapijt scheppen een auditief gevoel 

van warmte doordat ze vrijwel alle hoogfrequente geluidsgolven 
absorberen. Omgekeerd geven marmeren vloeren en glazen wan-

den een auditief gevoel van kilte, aangezien ze de hoogfrequente 
geluiden weerkaatsen en versterken.

Tegenwoordig worden muziekgebouwen ontworpen voor meerdere 
doelen zoals conferenties, popmuziek, klassieke muziek en lezingen. 

Hierdoor verdwijnt de ware identiteit van een klassieke muziekzaal. Multi-
functionele concertzalen maken van gebouwen eentonige dozen waar het 

geluid in de zaal wordt geregeld door installaties zodat het wisselbaar is voor 
andere functies. Muzikanten en concert programmeurs geven aan dat ze de 

oude compacte zalen missen en dat ze steeds meer moeten spelen in vlakke 
“sporthallen” dit gaat ten koste van de muzikale beleving. 

Aanleiding
Op mijn 5e ben ik begonnen met vioolspelen. Ik wil-
de altijd violist worden, totdat ik op mijn 14e naar 
een concert ging in Luzern in de concerthall van 
Jean Nouvel. Ik was toen zo onder de indruk hoe de 
muziek werd opgenomen in de zaal. Alles was regel-
baar en alles kon worden aangepast naar het con-
cert. Ik wilde, zoals gezegd, altijd violist worden, maar 
had toen zoiets van: Wat als ik later mijn eigen ruim-
te kan ontwerpen waar ik speel? Dat alles erbij hoort 
en dat de ruimte je spel verbeterd en beter over-
brengt? Vanaf dat moment wilde ik architect worden. 

De fascinatie voor concertzalen en geluid heb ik altijd 
gehouden. In mijn 3e jaar aan de Academie kregen we 
een atelier, waarbij we onze eigen opgave mochten be-
denken. Voor mij was het gelijk duidelijk. Ik wilde iets 
doen met geluid en architectuur. Ik heb voor dat atelier 
een concertzaal ontworpen, die helemaal is ontworpen 
op het beleven van muziek. Toen het atelier afgerond 
was had ik veel zin om er mee door te gaan, omdat ik wist 
dat ik er nog zo veel meer mee kon doen. Helaas moes-
ten we weer door met een volgend atelier. Ik wist toen 
dat ik er met mijn afstuderen mee door wilde gaan, zodat 
ik het eindelijk eens helemaal goed kon onderzoeken.

 klassieke muziek bezoeken
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De zalen zijn te groot geworden

symphonische concerten

40%
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Onderzoeksvraag
Op welke wijze kan een concertgebouw zo worden vormgegeven dat de beleving van de 
muziek / het geluid zowel auditief als visueel centraal staat, dat het zich niet alleen in 
de zaal afspeelt, maar dat het een beleving wordt van omgeving naar zaal. 

OnderzoekOnderzoek

Wat doet geluid
Hoewel het gezicht ons in staat stelt om een statische omgeving zonder mensen of 
activiteiten waar te nemen, steunt het gehoor op een dynamische, door de mens of de natuur 
geproduceerde gebeurtenis. Het gehoor is een belangrijk middel om ons met dergelijke 
gebeurtenissen te verbinden. Het tikkende geluid van een schoen op een harde vloer maakt 
duidelijk dat er iemand aankomt, het fluiten van een vrolijk deuntje brengt ontspannenheid 
over, een verhitgesprek straalt een onderling conflict uit en het geluid van een loeiende sirene 
waarschuwt voor gevaar. Een geluidsgebeurtenis kan zowel opzettelijk als onopzettelijk zijn. 
Het kan direct gerelateerd zijn aan het doel waarmee iemand naar die ruimte is gekomen, 
of het kan bijkomstig zijn en ervaren worden als omgevingsgeluid. Door onze aandacht te 
vestigen op menselijke gebeurtenissen verbindt geluid ons met anderen. Het schept, bepaalt 
en ondersteunt de totstandkoming van menselijke gemeenschap en staat dus centraal bij 
het bereiken van sociale cohesie. 

Ruimtelijke positie
In eerste instantie openbaart geluid zich als een dynamische relatie tussen een binnenkant en 
een buitenkant. Op het niveau van het oor voltrekt deze fysieke beweging zich onmiddellijk; 
het on-afgesloten oor laat de inbreuk, die van buitenaf op de binnenkant van het lichaam 
wordt gemaakt, niet alleen onvoorwaardelijk toe maar het verschaft, via nabijheid, stereoveld, 
beweging, straalbreking en dergelijke, ook richting en oriëntatie. Deze ruimtelijk propositie 
over de vermenging van binnenkant en buitenkant brengt een zekere onmiddellijkheid met 
zich mee die een flexibele houding met betrekking tot vragen omtrent ruimtelijkheid toelaat. 
We kunnen die uitbreiden door te beseffen dat geluid uitgaat van een bron en zich voortplant 
vanaf de bron. Geluid plant zich voort als gevolg van een opeenvolging van fysieke wrijvingen 
die worden veroorzaakt door bepaalde objecten of lichamen, en laat het oorspronkelijke 
object of lichaam daarmee achter. Op deze manier overschrijdt het onmiddellijk een aantal 
grenzen, namelijk die van het object zelf, van bepaalde ruimtelijke afscheidingen tussen 
kamers of soortgelijke scheidslijnen en uiteindelijk van de afscheiding tussen object (bron) 
en subject (oor).

Emotie
Geluid kan achtereenvolgens een flexibele manier verschaffen om emotie te tonen, om 
meer te delen dan strikt rationeel zou zijn en om relationele ervaringen tot op zekere hoogte 
onmiddellijk vorm te geven. Ik merk het bij mezelf als ik mijn koptelefoon opzet, ik begeef 
me dan in een hele andere wereld. Ik vind het heerlijk dat ik mezelf zo snel in een heel andere 
wereld verplaats. Ik kom dan helemaal tot mezelf en kan me afzonderen van de rest. Het 
ligt aan wat voor soort muziek ik luister hoe ik mij voel. Ik maak daar vaak gebruik van in het 
ontwerpproces. Als ik klassieke muziek luister ontwerp ik heel anders dan dat ik rockmuziek 
opzet.

Gemeenschapsvorming
Door onze aandacht te vestigen op menselijke gebeurtenissen verbindt geluid ons 
met anderen. Het schept, bepaalt en ondersteunt de totstandkoming van menselijke 
gemeenschap en staat dus centraal bij het bereiken van sociale cohesie. Alain Corbin 
toonde in zijn studie over klokken op het negentiende-eeuwse Franse platteland aan dat 
eigenwaarde, emotioneel welbevinden, trots op de woonplaats en streekeigen identiteit alle 
afhingen van het horen luiden van de plaatselijke klokken. Omdat het gebied waarbinnen 
de klokken te horen waren de ‘invloedssfeer’ van de stad aangaf, bepaalden de geologische 
omstandigheden die speelden bij de voortplanting van het geluid welke regionen men tot 
de gemeente kon rekenen. Geluid plant zich het verst in de dalen voort, die fungeren als 
akoestische golfgeleiders, en het minst ver over de bergen, die akoestische schaduwen 
werpen. Aldus bepaalde de natuurlijke akoestische geografie het gevoel van burgerschap; 
de natuur leverde een gigantische bijdrage aan de auditieve architectuur.

Communicatie
Geluid is ook de drager van boodschappen. Het fungeert als een communicatief medium. 
Als een fysieke en ruimtelijke beweging is geluid een drager van een verzameling gegevens 
die is gerelateerd aan de toestand van het oorspronkelijke object of lichaam en de betrokken 
omgeving. Belangrijker nog, deze gegevens wekken de dingen ook tot leven: doordat geluid 
afkomstig is van een object of lichaam maakt het kenbaar dat er zich beweging voordoet. 
Als een communicatief medium is geluid een drager van informatie die tegelijk tijdelijk en 
vluchtig is – geluid kan alleen communiceren doordat het altijd al wegsterft. Zo voorziet 
geluid de communicatie van een levenskrachtig medium, terwijl het de exacte betekenis – 
vanwege de mogelijkheid iets verkeerd te verstaan – aan het wankelen brengt. 

sociaal
Geluid is een belangrijk sociaal materiaal. Het verschaft een algemeen gevoel aan iets deel 
te nemen en voorziet relaties daarmee potentieel van een emotionele en psychologische 
lading. Door presentie te erkennen of te suggereren, fungeert geluid als een op het gemoed 
werkend medium dat de omgeving onmiddellijk met een gevoel van betrokkenheid vult. 

Hoe zijn concertzalen door de jaren heen verandert? 
Tegenwoordig worden concertzalen vaak in multifunctionele gebouwen geplaatst. Het gebouw 
dient voor meerdere doelen en de zaal vaak ook. Er moeten verschillende soorten muziek ten 
gehore kunnen worden gebracht en als het even kan moeten er ook lezingen & conferenties 
worden gegeven. Dit resulteert in eentonige dozen waar de akoestiek van de concertzaal 
voornamelijk wordt geregeld door installaties. Russel Johnson een architect en akoestisch 
expert deed onderzoek naar de geschiedenis van het ontwerp van concertgebouwen. Hij 
concludeerde dat de beste zalen werden gebouwd tussen ongeveer 1840 en 1905. Na deze 
tijd ontstond er vraag naar concertzalen die meerdere doelen konden dienen: symfonieën, 
muziektheater, koorverenigingen en lezingen. Kleinere zalen maakten plaats voor locaties 
die 3.000 tot 4.000 mensen konden bevatten. 
Deze trends, meende Johnson, leidden tot akoestische nachtmerries. Daarom overtuigde 
hij veel eigenaren en architecten om terug te keren naar de basisvorm en afmetingen van 
geliefde oudere zalen zoals de Musikverein in Wenen, het Amsterdamse Concertgebouw en 
de Symphony Hall in Boston; allemaal van schoenendoos-vormige en relatief klein.

Er zijn verschillende top 10 lijsten met beste concertzalen. Dit is allemaal zo relatief. Hoe kan 
je een concertzaal vergelijken. Je kan de akoestiek niet los zien van de beleving. Je moet naar 
de volgende zaal reizen, ondertussen heb je al zo veel meegemaakt dat je je al niet meer kan 
herinneren hoe de vorige beleving exact was. Alles heeft invloed op hoe je een zaal beleeft, 
in wat voor emotionele toestand ga je naar een concert, wat voor muziek wordt er gespeeld, 
wie zijn de muzikanten, hoe is het gebouw, hoe reageren de mensen om je heen etc. 

Musis Sacrum - Frits van Dongen

Klassieke schoenendoos

Vredenburg - Herman Hertzberger

Terassenzaal

Vuistregels voor een goede akoestiek
Er bestaat geen blauwdruk voor de perfecte concertzaal, zeggen akoestici. Er zijn hooguit 
vuistregels. En de kwaliteit van een zaal hangt niet alleen van de fysische akoestiek af. ‘Het is 
ook een kwestie van beleving.’ Wie een zaal ontwerpt, moet een keuze maken, leggen ze uit. 
Er zijn twee basisvormen: naast de klassieke schoenendoos is er de terrassenzaal, een vorm 
die een halve eeuw geleden als eerste in de Philharmonie in Berlijn werd toegepast. Daarbij 
zit het publiek in verschillende publieksvakken gedrapeerd rond het orkest, alsof het de ter-
rassen zijn van een wijngaard. Hoe die vormen worden uitgewerkt tot een heuse concertzaal, 
daar is geen algoritme voor. Wel een set vuistregels.

- Tien kubieke meter per luisteraar. 
- Zorg voor voldoende hoogte. “De akoestiek van een zaal wordt bepaald door de reflecties 
van muren en plafond. Je hoort eerst het directe geluid - dat volgde de kortste weg - en dan 
pas de reflecties. En omdat je oren aan de zijkant van je hoofd zitten, komen geluiden van 
links of rechts niet op hetzelfde moment binnen. Daardoor geven de reflecties van opzij een 
gevoel van ruimtelijkheid. Alsof je midden in de muziek zit. Is het plafond laag, dan komt de 
reflectie van boven als eerste binnen en valt die ruimtelijke sensatie weg. Het plafond moet 
daarom minstens vijftien à twintig meter hoog zijn.

TOP 10 CONCERTZALEN TER WERELD
Leo Leroy Beranek

1. Musikverein, Wenen      Klassieke schoenendoos
2. Symphony Hall, Boston       Klassieke schoenendoos
3. Concertgebouw, Amsterdam      Klassieke schoenendoos
4. Konzerthaus, Berlijn      Klassieke schoenendoos
5. Tokyo Opera City Concert Hall     Klassieke schoenendoos
6. Stadtcasino, Bazel      Klassieke schoenendoos
7. Symphony Hall, Birmingham     Klassieke schoenendoos
8. Kultur- und Kongresszentrum, Luzern    Klassieke schoenendoos
9. St. David’s Hall, Cardiff      Terassenzaal
10. Meyerson Center, Dallas     Klassieke schoenendoos 
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grote zaal
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trappenhuis
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lijn van inval
lijn van uitval



Beleving bezoeker

Beleving artiest

Als je het gebouw binnenkomt kijk je het atrium in en zie je mensen op verschillende niveaus door het gebouw 
heen bewegen. Door al het hout lijkt het alsof je in een muziek instrument zit. Je ziet wat bekenden en besluit 
samen met hun naar het concert te gaan. Je hangt je jas op in de gaderobe en loopt richting de zaal.

Bepakt met al je spullen loop je naar het concertgebouw. Op het pleintje voor het gebouw zijn al andere 
muziekanten aan het spelen. Je krijgt al helemaal zin om vanavond ook weer te mogen spelen. Je begroet je 
mede orkestgenoten en loopt aan de voorkant vlak naast de ronde zaal het gebouw in. 

Eenmaal binnen zie je dat mensen al druk bezig zijn met het opbouwen van het podium. Je meld je bij de 
receptie en loopt naar boven richting de kleedkamers.

In de kleedkamer stal je al je spullen uit en leg je je instrument te acclimatiseren. Vanuit je raam zie je de stad en 
het nieuwe forum. 

Je trekt je mooiste kleren aan en vertrekt naar het concert. Je loopt door de stad vol stadse geluiden... 

Als het concert begint doven langzaam de lampen en begint het orkest te spelen. Op de achtergrond van het 
orkest zie je door het raam de stad. Het stadse leven gaat daar achter gewoon door, af en toe blijven mensen 
staan die mee genieten van het concert. Achter je staan mensen te luisteren, zij hebben de goedkopere sta 
kaarten.` 

Na afloop van het concert drink je nog een drankje in de foyer en verdwijn je weer de stad in.

Je loopt over het gedemte kattediep en ziet langzaam het gebouw te voorschijn komen. Op het pleintje voor het 
gebouw speelt iemand op een cello. Als je er langsloopt werp je een blik door het half ronde raam de grote zaal 
in. 

Als je langs het gebouw loopt richting de entree kom je terecht op een drukke gezellige binnenplaats waar van 
alles gebeurd. Er spelen muzikanten voor het gebouw en op het balkon. Er zitten mensen op het plein te luisteren, 
kinderen te spelen op de trappen en er passeren vluchtige voorbijgangers die nieuwschierig naar de muziekanten 
kijken. De bestrating van het plein loopt door het gebouw in. Door alle muziek om je heen waan je je al langzaam 
in de wereld van de muziek. 

Je neemt even een kijkje in de grote zaal waar je vanavond gaat spelen. Daar zijn ze druk met de opbouw, je 
begroet iedereen en neemt door wat je nodig hebt voor die avond.

Je trekt je nog even terug in de kleedkamer om je klaar te maken en in te spelen.

Je doet een korte soundcheck zodat alle akoestische panelen goed afgesteld staan. 

Het concert begint, de lichten doven en je gaat helemaal op in de muziek.

Je eet gezamelijk met de rest van het orkest in het restaurant.

Na het concert drink je nog wat samen in de logia aan de straat zijde. Je ziet op straat de mensen naar huis lopen 
die vanavond in de zaal zaten. 
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