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Spuien via de Amsterdamse geluidloggia
ir. Jan Hardlooper, 9 juni 2022



Geluidbeleid 2016 :

- buiten thermische schil
- S = 3 m2

- 1,3 m diepte
- geheel afsluitbaar
- max 50 % te openen
- VR spuit via gesloten loggia
- VG spuit via open loggia

De Amsterdamse geluidloggia

Geluidbeleid 2016, gewijzigd maart 2019 : 



Een eerste poging : Ain,uit = √2 * ANEN1087

VR + loggia spuit
(4,5 m2 + 21 m2) * 3 l/s.m2 = 77 l/s
0,77 * √2 / 0,35 = Bruto 3,1 m2 rooster

VG + loggia spuit
(4,5 m2 + 21 + 10 m2) * 6 l/s.m2 = 213 l/s
(2,13) * √2 = 3,0 m2 netto (binnen)   
(2,13-0,77) * √2 = 1,9 m2 netto (buiten)   



Enkelzijdig spuien via een aangrenzende ruimte  
NEN 1087, par. 5.2 



TNO notitie 21 juni 2019 ‘spuien via een loggia’ :  Pref NEN 1087



TNO notitie 21 juni 2019 ‘spuien via een loggia’ :    Pref = P1 = P2



Effect verontreinigde loggia op concentratie in ruimte (TNO)





Parameter variatie (1)

Ain bij grootste VR maximaliseren 
leidt tot kleinste rooster



Parameter variatie (2)

onder – boven leidt tot kleinste 
oppervlak rooster



GWC ODNZKG 6 januari 2021

- Spuien via loggia is gelijkwaardig aan functionele eis
- Aanwezigheid koeling vereist
- Geen krijtstreepmethode
- Projectspecifiek : G(TO)-berekening oude GIW en 450 GTO
- TNO-methode is gelijkwaardig aan NEN 1087
- Roosters moeten reinigbaar zijn

Ter overweging: 
- Koeling en slapen met geopend raam op spui-stand ?
- Spuien gelijkwaardig, maar toch koeling vereist ?



Enkelzijdig spuien 
via een comfortbox

Enkelzijdig spuien 
via een NEN 1087 raam



Gaat dit goed ?



Gaat dit goed ?



Gaat dit goed ?



Gaat dit goed ?



Dank voor uw aandacht 

veel advies plezier  !
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