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W AT Z I J N D E M O G E L I J K H E D E N VA N G E LU I D V O O R E E N
GEZONDER BEURSKWARTIER?

Soundscape: The sonic environment.
Schafer, Murray, R. (1977). The soundscape : our sonic environment and the tuning of the world.

Klankschap: Het klinkend equivalent van landschap. Een
klankschap is een combinatie van geluiden die de omgeving
kenmerkt.

PROLOOG
In september 2018 zijn muziektechnologen Matthee de Bruin en Nathan
Marcus, theatermaker Malou Palmboom en ruimtelijk ontwerper Jennifer
Foster met een onderzoek naar de mogelijkheden van een gezonder
Beurskwartier vanuit het perspectief van geluid gestart. Samen vormen
zij het ‘Positive Sound’ team. Dit rapport toont hun bevindingen. ‘Positive
Sound’ laat zien dat geluid niet als hinder moet worden benaderd, maar
juist positief.
Positive Sound - ontwerpen vanuit geluid

// ASPECTEN VAN GELUID IN DE PUBLIEKE RUIMTE

kleinschalige functies in een klein gebied dragen bij aan een diverse mengeling van geluid. Klankbeeld en
gebiedsfunctie zijn dus aan elkaar gekoppeld.

Geluid geeft betekenis. Ieder geluid is een verwijzing naar de producent van de klank; wind laat zichzelf horen
als blazen en loeien, scooters knetteren. Praten en voetstappen duiden op mensen en verschillende activiteiten
zorgen voor variatie in geluiden. In een prettig klinkende plek komt de betekenis van het klankbeeld overeen
met de functie van de omgeving. Mensen beoordelen geluiden in de eerste plaats op hun semantische
eigenschappen en niet op hun luidheid of klankkarakteristieken. Het is daarom van het grootste belang om bij
het ontwerpen van een ruimte de betekenis van het aanwezige geluid aan te laten sluiten op de functie van
de omgeving.
Geluid is een essentieel onderdeel van het leven. Met zijn werk 4’33” laat 20e eeuwse moderne componist
John Cage zijn publiek ervaren dat stilte helemaal niet bestaat; Cage componeerde een stuk uit drie delen
dat volledig uit muzikale stilte bestaat. Wanneer dat stuk wordt
uitgevoerd valt direct op hoeveel er te horen is: van geschuifel
van het publiek, tot brom en ruis van het gebouw en verkeer van
buiten.
Mensen houden van geluid dat interessant is, zulk geluid
bestaat uit lagen met veel variatie op het moment en ook in het
verloop van de tijd. Barry Truax beschrijft in zijn boek Acoustic
Communication (2001) dat een geluid dat als prettig ervaren
wordt, bestaat uit een rijke klankstructuur met veel variatie qua
structuren en spectra. Deze klankeigenschappen komen van
nature voor bij een grote variëteit aan activiteiten; meerdere

Bron: Henmar Press Inc., 2014, New York, NY

Mensen zijn geneigd geluiden te duiden aan de hand van de geluidsbron. Het is immers van belang te horen
of er een roofdier of auto aankomt. Wanneer een geluidsbron niet van belang is voor de context waarin je
je bevindt, of wanneer de bron en het geluid niet corresponderen, wordt het al snel als onprettig ervaren.
Schafer (1977) beargumenteert dat lawaai irrelevant geluid is. Onderzoek wijst uit dat als omgevingsgeluid
geen betekenis heeft jongeren zich terugtrekken in de geluidsbubbel van hun koptelefoon. (Kerr, A., O
Keeffe, L., 2015) Om bewoners op een gezonde, positieve manier te betrekken bij hun leefomgeving is het
noodzakelijk om een relevante klankomgeving te creëren.
Context bepaalt de betekenis van geluid. Wat in de ene situatie een wenselijk geluid is kan in een andere
situatie misplaatst zijn, daarom bepaalt de context hoe een geluid ervaren wordt. Het is dus bij het ontwerpen
van een prettige omgeving belangrijk dat het
geluid aansluit bij de functie van de omgeving.
Een voorbeeld van hoe een geluidskunstwerk de
functie van een locatie kan ondersteunen is het
zeeorgel (2005) van Nikola Bašić aan de kust van
Zadar in Kroatië. Het orgel wordt aangedreven
door golfslag waardoor de klank van het orgel het
ritme van de zee reflecteert. De kust is daar een
populaire plek om naar de zonsondergang te kijken
en te genieten van de kust. Het orgel is daarbij
een mooie toevoeging omdat hij het aanwezige
element van de zee benadrukt en de functie van
recreatiebestemming ondersteunt.
Bron: Croatian Centre, 2016
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/ / S I T U AT I E

Utrecht is aan het groeien. Het huidige Beurskwartier en Lombokplein bevinden zich in een transitiefase
waarin ze een metamorfose ondergaan tot levendig centrum met verschillende functies. Deze plek moet een
aanvulling zijn op de binnenstad met een nieuw stadspark en de combinatie van wonen en werken. De mix
van hoogbouw, jaren ’30 woningen aan de Croeselaan en groen zal het Beurskwartier gaan typeren. Het is
één van de best bereikbare plekken van Nederland waarbij de nadruk op voetgangers, fietsers en openbaar
vervoer ligt.
De ambitie van Utrecht is een goed en gezond woon- en leefklimaat te realiseren. (Ruimtelijke Strategie
2016: Utrecht kiest voor gezonde groei). De leefomgevingskwaliteit wordt naast bezonning, windhinder,
luchtkwaliteit, externe veiligheid ook door geluid bepaald (Omgevingsvisie Beurskwartier Lombokplein
2017:100). Dit houdt in dat geluid mede bepalend zal zijn voor het welbevinden van de gebruikers van dit
gebied en daarmee ook een bijdrage kan leveren aan een positieve gezondheid. Onder het begrip positieve
gezondheid hanteren wij de definitie van Machteld Huber (BMJ 2011;343:d4163).
Positieve gezondheid¹: gezondheid als het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale
levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren. (Machteld Huber, 2011)
Vanuit het Ministerie Infrastructuur & Waterstaat, Gemeente Utrecht en Rijkswaterstaat is de opdracht verstrekt
de mogelijkheden van positief geluid te onderzoeken voor een gezondere leefomgeving en de uitkomsten
van dit onderzoek toe te passen in een ontwerp voor het nieuwe Jaarbeurskwartier.

¹POSITIEVE GEZONDHEID - MACHTELD HUBER
// Medische feiten
// Medische waarnemingen
// Ervaren gezondheid
// Lichamelijk functioneren
// Klachten en pijn
// Energie

// Basis algemene dagelijkse
levensverrichtingen (ADL)
// Instrumentele ADL
// Werkvermogen
// Gezondheidsvaardigheden

// Cognitief functioneren
// Emotionele toestand
// Eigenwaarde en zelfrespect
// Gevoel controle te hebben, ‘manageability’
// Zelfmanagement en eigen regie
// Veerkracht, ‘resilience’
// Je situatie begrijpen, ‘comprehensibility’

// Sociale en communicatieve vaardigheden
// Sociale contacten
// Betekenisvolle relaties
// Geaccepteerd worden
// Maatschappelijke betrokkenheid
// Betekenisvol werk

// Zingeving, ‘meaningfulness’
// Doelen of idealen nastreven
// Toekomstperspectief
// Acceptatie

// Kwaliteit van leven, welbevinden
// Geluk beleven
// Genieten
// Ervaren gezondheid
// Lekker in je vel zitten
// Levenslust
// Balans

Bron: Institute for Positive Health
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// GELUID EN OPENBARE RUIMTE

// INVLOED VAN GELUID OP DE OMGEVING

Geluid en architectuur gaan altijd samen. Er is geen geluid zonder ruimte. Hoe een ruimte klinkt heeft directe
verbintenis met hoe mensen zich voelen of gedragen. (BBC radio, maart 2009. Sound architecture, the spaces
speak.) Het akoestische aspect van architectuur heeft invloed op onze stemmingen en associaties. Hoewel
we er ons meestal niet van bewust zijn, beïnvloedt het onze waarneming en beleving en reageren we er
op. Er is vaak sprake van een correlatie tussen de functie van een plek of object en het geluid wat we ervan
verwachten (Kimmelman, M. 2015). Het is dus van belang dat architecten, stedenbouwkundigen, planologen
en landschapsarchitecten nadenken over de geluiden die voortkomen uit de nieuwe situatie die ontstaat door
hun ontwerp. Geluiden moeten elkaar complementeren en passen binnen de context.

Geluid kan een omgeving en de beleving ervan dus versterken, maar het kan ook resulteren in een onprettige
ervaring. De meest wijdverspreide en goed gedocumenteerde subjectieve reactie op lawaai is ergernis, die in
de overtuiging dat men vermijdbaar wordt geschaad, angst en milde woede kan omvatten. Lawaai wordt ook
gezien als indringing in iemands privacy. De betekenis van geluid kan voor elk individu anders zijn en bepaalt
of die persoon erdoor geïrriteerd raakt (Standsfeld, S. A., Matheson, M. P. 2013). Chronisch omgevingslawaai
veroorzaakt een breed scala aan nadelige gezondheidseffecten, waaronder slaapstoornissen, stress, door
lawaai veroorzaakt gehoorverlies (NIHL), hart- en vaatziekten, endocriene effecten en verhoogde kans op
diabetes (Passchier-Vermeer and Passchier 2000; Sørensen et al. 2013).

Geluid is ook een vorm van identiteit. Bewoners kunnen een ruimte markeren met fysieke middelen zoals
graffiti of met zintuiglijke middelen zoals geluid. Op deze manier wordt een ruimte een plaats voor de lokale
bevolking (Kerr, A. O Keeffe, L. 2015). Tegelijkertijd kan het ook een reactie op een lawaaierige stedelijke
omgeving zijn. Door lawaai met eigen geluid zoals muziek te maskeren, worden de ruimtelijke grenzen
aangepast en heroverd. Om de mogelijkheden van geluid goed te kunnen bepalen, is het van belang de
gebruikers te kennen.
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// GELUID EN GEZONDHEID

Kwaliteit van leven wordt mede bepaald door de geluidsomgeving. Bij negatieve effecten van geluid gaat
deze omlaag. Het is daarom van belang dat het geluid om ons heen niet te storend is. Dit geldt ook voor
geluiden tijdens slaap, waarvan het effect vaak wordt onderschat. Prikkels die tijdens de slaap via het gehoor
binnenkomen, blijven door de hersenen verwerkt worden. Dit resulteert bij storend geluid in een verminderde
kwaliteit van slaap.
Naast het geluidsniveau dat wordt uitgedrukt in decibel, zijn er ook andere aspecten van geluid die duidelijk
als onprettig ervaren worden. Eentonige tonale componenten en pieken in het spectrum, verhogen de ergernis
over geluid. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de brom van een ventilator en het gepiep van achteruitrijdende
vrachtwagens. Laagfrequente componenten blijken tevens de ergernis te verhogen (Kang, J. 2006). Volgens
Truax (2001) bevatten prettige soundscapes het volgende: variatie, complexiteit en functioneel balans.
Geluiden die je terugvindt in de natuur, zoals het geruis van bladeren en kabbelend water zijn hier een goed
voorbeeld van. Een langzame aanvang en afname van een geluid wordt als prettig ervaren. Een voorbeeld
is het geluid van wind, dat de neiging heeft om geleidelijk toe te nemen en weg te ebben. In deze gevallen
neemt de luisteraar de omgeving in zijn geheel waar in plaats van het geluid als gebeurtenis, waardoor het
geluid als prettiger ervaren wordt (Bregman, A. S., 2001).
Bron: Environmental Noise Pollution in the United States: Developing an Effective Public Health Response (2013)
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// METHODEN

Er zijn verschillende methoden waarmee ontworpen kan worden met geluid.
Ontwerpen met geluid
Een goed ontwerp leidt vanzelf tot goed geluid. Wanneer hinderlijk geluid niet voorkomen is, kunnen
interventies ingezet worden ter vermindering.
Bij deze aanpak wordt vanaf het begin van een ontwerp rekening gehouden met geluidsbronnen en de
mogelijkheden van geluid. Hierbij is het ontwerp van zowel de fysieke infrastructuur als het inhoudelijke
programma op de locatie van belang.
Programmering: de programmering heeft grote invloed op de soundscape van een locatie en tegelijkertijd
bepaalt het de context van het geluid. Binnen de programmering kan onderscheid gemaakt worden tussen
hardware en software. Bij de hardware gaat het om de fysieke aspecten van de gebiedsontwikkeling, zoals
stedenbouw, architectuur, voorzieningen en openbare ruimte. De software heeft te maken met de evenementen,
activiteiten en het gebruik. Het gaat over het ontwikkeling van een gemeenschap die potentiële bewoners
bindt en over de jaren heen waarde creëert. Denk hierbij ook aan de routing en aantrekkelijkheid van het
gebied.
Absorptie van geluid
Materialen kunnen geluid absorberen. Door het plaatsen van bijvoorbeeld bomen en planten op tactische
plekken, wordt omgevingslawaai verminderd.

minder hinderlijk wordt doordat er minder harde
directe reflecties optreden.
Maskeren van geluid
Het maskeren van geluid is het
overstemmen van een zwakker geluid.
(Bregmann, A. S., 2001)
Een veelgebruikte manier van geluidsmaskering
is de toepassing van fonteinen. Het geluid van
water kan omgevingslawaai als verkeer maskeren,
doordat je als negatief ervaren ruis vervangt door
een positieve ruis. Andere zintuigen zijn hierbij
ook van belang. Het zien van water en het kunnen
voelen van de druppels draagt ook bij aan de
ervaring.
Een goed ontwerp begint met het toepassen
van de bovenstaande ontwerptechnieken in de
eerste fase van het ontwerp. In reeds bestaande
situaties waarbij hinderlijk geluid niet vermeden
kon worden, kunnen de technieken ook in tweede
instantie ter reparatie worden toegepast.

Bron: Stipo, City At Eye Level 2015

Bron: Forgemaind archimedia photostream/Flickr

Verspreiden van geluid
Geluid weerkaatst. Door faÇades met reliëf te ontwerpen, wordt het geluid verspreid weerkaatst, waardoor het

Bron: Hargreaves Associates

// VISIE OP GELUID IN DE PUBLIEKE RUIMTE

Aan de hand van ons onderzoek naar de betekenis van geluid, zijn de volgende deelaspecten naar voren
gekomen die samen onze visie op geluid in de publieke ruimte vormen:
// Geluid is altijd onderdeel van een ontwerp
Geluid en ontwerp gaan altijd samen, er bestaat geen geluid zonder ruimte. Elke ingreep heeft een sonische
impact en het is van belang om daarvan bewust te zijn.
// De context bepaalt de betekenis van geluid
Wat in de ene situatie een wenselijk geluid is, kan in een andere situatie misplaatst zijn. De context bepaalt
hoe een geluid ervaren wordt.
// Positief geluid klopt binnen de betekenis
Lawaai is geluid wat irrelevant is. Het geluid wordt als onprettig ervaren omdat het niet klopt binnen de
context. Het is daarom bij het ontwerpen van een prettige omgeving belangrijk dat het geluid aansluit bij de
functie van de omgeving. Alleen dan is geluid betekenisvol. Een geluid met een hoog geluidsniveau kan in de
geschikte context ook positief zijn.

// De betekenis van geluid is belangrijker dan het aantal decibel
Omdat mensen geneigd zijn causaal te luisteren, om de geluidsbron te herkennen, vinden mensen relevant
geluid prettig. Het is immers van belang te horen of er een roofdier of auto aankomt. Geluid zonder boodschap,
daarentegen, wordt als vervelend ervaren. Schafer (1977) beargumenteert dat lawaai irrelevant geluid is.
// Architectuur heeft altijd een akoestisch aspect dat invloed heeft op onze stemmingen en associaties
Geluid en architectuur zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Hoe een ruimte of een omgeving klinkt heeft
directe verbintenis met hoe mensen zich voelen of gedragen. Hoewel we er ons meestal niet van bewust zijn,
beïnvloedt het onze waarneming en beleving en reageren we er op. Er is vaak sprake van een correlatie tussen
de functie van een plek of object en het geluid wat we ervan verwachten (Kimmelman, M. 2015).
Vanuit de kenmerken die geluid op de gezondheid hebben, is gekeken naar de positieve bijdrage die geluid
kan leveren aan de gezondheid. Binnen de verschillende aspecten van positieve gezondheid vanuit de definitie
van Machteld Huber (2011), biedt geluid kansen binnen de dimensies ‘mentaal welbevinden’ en ‘meedoen’.

// Een kwalitatief goed klankschap bestaat uit lagen met veel variatie aan structuren en spectra
Een kwalitatief goed geluid is complex op een horizontale manier door middel van variatie en op een verticale
manier door middel van gelaagdheid.
Naast het onderzoek naar geluid in de publieke ruimte, is er gekeken naar de kenmerken van geluid op de
gezondheid. De volgende eigenschappen van geluid zijn hierbij opgevallen:
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BIJDRAGE GELUIDSOMGEVING AAN POSITIEVE GEZONDHEID
// Medische feiten
// Medische waarnemingen
// Ervaren gezondheid
// Lichamelijk functioneren
// Klachten en pijn
// Energie
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// Basis algemene dagelijkse
levensverrichtingen (ADL)
// Instrumentele ADL
// Werkvermogen
// Gezondheidsvaardigheden

// Cognitief functioneren
// Emotionele toestand
// Eigenwaarde en zelfrespect
// Gevoel controle te hebben, ‘manageability’
// Zelfmanagement en eigen regie
// Veerkracht, ‘resilience’
// Je situatie begrijpen, ‘comprehensibility’

// Sociale en communicatieve vaardigheden
// Sociale contacten
// Betekenisvolle relaties
// Geaccepteerd worden
// Maatschappelijke betrokkenheid
// Betekenisvol werk

// Zingeving, ‘meaningfulness’
// Doelen of idealen nastreven
// Toekomstperspectief
// Acceptatie

// Kwaliteit van leven, welbevinden
// Geluk beleven
// Genieten
// Ervaren gezondheid
// Lekker in je vel zitten
// Levenslust
// Balans

Bron: Institute for Positive Health

C O N T E X T A N A LY S E
/ / A N A LY S E V A N H E T B E U R S K W A R T I E R E N L O M B O K P L E I N

TOPOGRAFIE

OMGEVING

FUNCTIE

GEBRUIKERS

Ligging van de plek

Typering van de plek

Functie van de plek

Publiek op de plek

Vb. middelgrote stad, dorp,
bos, strand

Vb. hoogbouw, woonwijk, park,
marktplein

Vb. ontspanning, woonomgeving,
werkomgeving

Vb. studenten, fietsers, forenzen

CONTEXT VAN
D E LO C AT I E

Zoals eerder vermeld bepaalt de context de betekenis van het geluid en wordt het geluid als positief ervaren
als het overeenstemt met deze context. Om te kunnen bepalen wat passend geluid is voor het Beurskwartier
en Lombokplein, is het van belang de context van de locatie te analyseren. Wat is de ligging van de plek? Met
welke omgeving hebben we te maken? Wat is de functie van de plek? Wie zijn de gebruikers?
Het Beurskwartier en Lombokplein moet een aanvullend centrum worden op de binnenstad van Utrecht.
Er zal een combinatie van wonen en werken komen, waarbij de mix van hoogbouw, jaren ‘30 woningen en
groen de wijk gaan typeren. De nadruk ligt op voetgangers, fietsers en openbaar vervoer. De gebruikers
zullen voornamelijk bestaan uit tweeverdieners, studenten, ouderen, werkenden, Jaarbeursbezoekers,
Kinepolisbezoekers, passanten en toeristen.
Kijkend naar de plannen voor de wijk, zijn er verschillende locaties die kansen bieden om door middel van
geluid verbinding of keuzevrijheid te stimuleren. De kansrijke plekken zijn op de kaart gemarkeerd. De
verschillende plekken zijn onder te brengen in vier typologieën, namelijk: routing, plein, knooppunt, park.
Voor deze typologieën is een basis klankschap uit het volgende overzicht af te leiden. Dit zijn geluiden die
onlosmakelijk verbonden zijn met de type plek. Daarnaast wordt het klankschap gevormd door geluiden die
afhankelijk zijn van de programmering. Het gewenste klankschap zal per locatie afzonderlijk moeten worden
bekeken. Om de juiste balans te bewaren is het nodig steeds uit te zoomen en het aan het geheel van de wijk
te toetsen, alleen dan kan er een juiste balans in keuzevrijheid komen.

S O U N D S C A P E P E R LO C AT I E
ROUTING

KANSRIJKE PLEKKEN
Verbinden en keuzevrijheid
PLEIN

// Voetstappen

// Voetstappen

Afhankelijk van programmering:
// Verkeer (meer of minder)
// Fietsers
// Brommers
// Water
// Nadruk op geluiden van langzame
verkeerstromen
// Gesprekken

Afhankelijk van programmering:
// Water
// Muziek (akoestische of digitaal)
// Fietsers
// Geroep
// Kletsende mensen
// Verkeer
// Horeca

KNOOPPUNT
// Voetstappen
// Verkeer
// Fietsers
// Brommers
Afhankelijk van programmering:
// Stemmen
// Geroezemoes
// Horeca

PA R K

PLEIN

KNOOPPUNT

// Vogels
// Geruis van bladeren
Afhankelijk van programmering:
// Spelende kinderen
// Honden
// Fietsers
// Muzikanten
// Sportklasjes
// Kletsende mensen
// Water

ROUTING

PA R K

KANSRIJKE PLEKKEN
Verbinden en keuzevrijheid

KANSRIJKE PLEKKEN
Verbinden en keuzevrijheid

PLEIN

KNOOPPUNT

KANSRIJKE PLEKKEN
Verbinden en keuzevrijheid

KANSRIJKE PLEKKEN
Verbinden en keuzevrijheid

ROUTING

PA R K

HUIDIG KLANKSCHAP

Ervaar het:

Als onderdeel van dit onderzoek zijn er op verschillende typerende en kansrijke
plekken in Lombok en het Beurskwartier opnames gemaakt. Op elke locatie zijn
zowel ‘s ochtends, ‘s middags, ‘s avonds als ‘s nachts opnames gemaak om het
verloop van het klankbeeld over een etmaal te registreren. Deze opnames zijn in
de herfst van 2018 gemaakt. De opnames zijn binauraal, dat betekent dat je met
een koptelefoon exact hoort wat diegene heeft gehoord tijdens de opname. Op
deze manier kan de luisteraar op een bijzonder natuurgetrouwe wijze luisteren
naar de omgeving. Daarnaast is het precieze tijdstip bijgevoegd, de Db(A) meting,
een video en ook een korte tekst met een klankschapsanalyse van de locatie.

// LOMBOKPLEIN

ONTWERPEN MET GELUID

In de omgevingsvisie wordt gesteld dat de vernieuwing van het Lombokplein draait om het herstellen en
versterken van de bestaande identiteit. De trefwoorden zijn: Lomboks, ontmoeten en relaxed. Dit plein moet
het visitekaartje van de wijk zijn.
Lombok is een multiculturele wijk waarbij de moskee het Lombokplein markeert. De Kanaalstraat die langs
dit plein loopt, is een toonbeeld van afwisseling, detaillering en hybride zone in de plint. Het geluid wat dit
voortbrengt is erg prettig. De gevels zorgen voor verspreiding van geluid, terwijl de hybride zone zorgt voor
een levendig gebied waar het zien en horen van mensen de verbinding stimuleert. Het plein biedt kansen om
een samenkomstplek te zijn en een herkenningspunt van de wijk te zijn.
Op dit moment mist het klankbeeld van het Lombokplein de levendigheid die in de Kanaalstraat te horen
is. Door programmering kunnen de gewenste geluiden gerealiseerd worden. Met het organiseren van een
wekelijkse of zelfs dagelijkse markt, krijgt het plein de reuring die het nodig heeft om een kloppend geluid
voort te brengen. Zitgelegenheid op het plein zal de mogelijkheid vergroten om kloppend geluid op de
locatie te hebben. Er is dan aanleiding om langer op het plein te verblijven, wat de kans op interactie en
verbinding vergroot. Het geluid van gesprekken en voetstappen is passend voor dit plein en maakt het plein
een prettige plek waardoor het het visitekaartje van de wijk kan worden.
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// CENTRUMBOULEVARD

De centrumboulevard loopt door het midden van de wijk en vormt de hoofdstructuur van het historische
centrum naar het nieuwe centrum. Het is een doorloop voor voetgangers in een autoluw gebied. De
aantrekkelijkheid van de centrumboulevard bepaalt het gebruik en de beleving van deze zone. Het gebied
tussen het Jaarbeursplein en het Oranjeplein is de zichtbare verbinding tussen het Centraal Station en de
wijk. Daar waar het in de Kanaalstraat erg goed gaat met de afwisseling in de gevels, gaat dit hier niet goed.
Hierdoor is deze locatie minder prettig om te verblijven. Door op deze route te interveniëren, krijgt de plek
meer betekenis en wordt deze als prettiger ervaren. De bestrating zal bestaan uit verschillende materialen,
waardoor de gebruiker invloed op het geluid heeft. Meerdere opties voor routes zijn aanwezig en in de plinten
van de omliggende gebouwen worden publieke functies geplaatst. Door de plaatsing van groen op de route
zal geluid worden geabsorbeerd en wordt de menselijke maat aangebracht. Het groen zal natuurgeluiden
toevoegen, zoals de wind door de bomen en zal vogels aantrekken. Door zitgelegenheden toe te voegen,
zal er meer aaleiding zijn tot verblijven en worden gesprekken aan het klankbeeld toegevoegd. De connectie
tussen het station en het Oranjeplein wordt benadrukt door een waterstroompje dat langs de wandelroute in
het midden loopt. Deze waterstroom sluit aan op het waternetwerk van het Oranjeplein. Het geluid van water
werkt rustgevend en overstemt ongewenste geluiden zoals verkeerslawaai.

// HET ORANJEPLEIN

In de toekomst zal het plein voor de bioscoop Kinopolis veel functies bij elkaar brengen. Het plein is onderdeel
van de doorgaande route van de centrumboulevard waar een fietsroute het plein afbakent. De bezoekers van
de bioscoop en de Jaarsbeurs zullen over dit plein lopen dat in de toekomst de doorgaande route naar de
P+R zal zijn.
Door het plein naast doorgangsgebied ook als verblijfsplek te laten fungeren, zal het mensen aantrekken. Het
zien en horen van mensen trekt andere mensen aan (Jan Gehl, 1971). Het plein biedt gelegenheid tot informeel
spelen en biedt de mogelijkheid te verbinden. Vanuit het midden van het plein ontspringt een waternetwerk.
Door beweegbare elementen in, of juist uit, het water te tillen, kan men met het klankschap spelen. In de
programmering is het van belang horeca mee te nemen om de klankkwaliteit van de plek ten goede te komen.
Deze gerealiseerde variatie en mogelijkheden van activiteiten zorgen voor een positief klankschap.
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Om de wijk in balans te houden, is het belangrijk om te kunnen kiezen tussen bedrijvigheid en rust. Voor
de stadsparken is daarom gekozen voor een bedrijvig park en rustig park. Het besloten park is gekozen als
het rustige park vanwege de ligging. Hier kan ontsnapt worden aan de hectiek van de dag waardoor het
bijdraagt aan stressreductie en een betere algemene en mentale gezondheid. Dit houdt in dat er met de
programmering geen speeltuin geplaatst wordt of festivals worden georganiseerd. Wenselijke programmering
is het aanbieden van veel groen, zitgelegenheid, een watertje en horeca to go. Het klankbeeld van deze
locatie is een combinatie van vogels, geruis van blaadjes, voetstappen, fietsers, water met watervogels en
geroezemoes.
Het grote park biedt de fijne bedrijvigheid, een park waar veel te doen is en waar in het klankbeeld het spelen,
de natuur, honden, sportklassen, muziek en sociale interactie te horen zijn. De programmering stimuleert
interactie en biedt ruimte voor spelen, sporten en reuring. Wenselijke programmering is naast het aanbieden
van groen, zitgelegenheid en water: een speeltuin, horeca, urban sports, openluchttheater, muziekpaviljoen
en optioneel een kinderboerderij. Akoestische muziek heeft de voorkeur, omdat versterkte muziek zich over de
hele wijk verspreidt. Het park biedt kansen om te verbinden. Om deze verbinding te versterken is er gekozen
voor een hoorbare connectie met het historische centrum. In het park wordt een enorme geluidshoorn
geplaatst die op de klokken van de Domtoren is gericht. Wanneer de klokken luiden, vangt de geluidshoorn
dit op en maakt deze in het park hoorbaar.

// RIJKSPLEIN

Op dit moment heeft het plein naast het Rijkskantoor de functie van een doorgang. Het plein is de verbinding
tussen het historische en het nieuwe centrum en biedt kansen om als herkenningspunt te dienen. De gesloten
en vlakke reflecterende gevels van de omliggende gebouwen, zorgen dat geluid versterkt wordt en geven
een afstandelijk gevoel. Om dit een aantrekkelijke plek te maken, visueel en auditief, raden we aan om een
landmark en soundmark te plaatsen om deze plek meer karakter te geven. Het plein hoeft geen bestemming
te zijn maar een herkenbare plek waar kunst een middel is om de menselijke maat en het klankschap positief
te beïnvloeden.
Er is enorm veel wind aanwezig op deze plek hetgeen als negatief wordt ervaren. Door de wind in te zetten in
het ontwerp wordt een negatieve ervaring omgebogen naar iets positiefs.
De interventie is een kunstwerk dat geluid maakt door de wind. De wind blaast op kleine fluitjes en maakt een
interessante en afwisselende compositie. De fluitjes zijn zo ontworpen dat het geluid een beperkt geluidsniveau
heeft. Hiermee geeft het kunstwerk de plek betekenis door er een herkenningspunt van te maken.

POSITIVE SOUND WALK

Ervaar het:

// CONCLUSIE

Om geluid in steden positief te ervaren, moet er ontworpen worden met geluid. Op dit moment worden
interventies in het geluid nog te vaak als reparatie ingezet, terwijl dit vanaf het begin onderdeel van het ontwerp
moet zijn. De context van de locatie waarvoor ontworpen wordt moet in kaart gebracht worden om een goed
beeld van het gewenste klankschap te krijgen. De waardering van geluid hangt samen met de mogelijkheid
tot kiezen. Om balans en keuzevrijheid te hebben is het hierbij van belang om bij dit gewenste klankschap
van de locatie steeds uit te zoomen en het te toetsen aan het geheel van de wijk. Geluid kan op een positieve
manier een bijdrage leveren aan de gezondheid, doordat het verbinding kan stimuleren en keuze kan bieden.
In ons onderzoek naar mogelijkheden om dit te bewerkstelligen, zijn de volgende methoden effectief:
// Vervreemden: door onverwachte geluiden kan een klankschap als prettiger worden ervaren. De
centrumboulevard is hier een voorbeeld van. Door de toepassing van meerdere type bestrating kan een
spannende en onverwachte compositie ontstaan.
Bij deze methode moet men waken voor geluiden die niet binnen het klankschap passen.
// Veraangenamen: door te ontwerpen met geluid, kan een plek prettiger worden om te verblijven. Zowel
het Lombokplein als het Oranjeplein zijn hier voorbeelden van. De interventies zorgen voor meer reuring wat
passend is voor de locaties en daarmee ook verbinding stimuleren.
// Identiteit geven/verbinden: door geluid als herkenning te gebruiken, geeft het een plek identiteit en
zorgt het voor verbinding. De geluidshoorn in het stadspark is hier een voorbeeld van. De verbinding tussen
het oude en nieuwe centrum wordt hiermee gelegd en het zorgt er tevens voor een identificeerbare plek te
zijn.

// Maskeren: onprettige geluiden die niet te voorkomen of weg te halen zijn, kun je maskeren door een
geluid toe te voegen dat het overstemt of de aandacht ervan afleidt. Het kunstwerk op het Rijksplein is hier
een voorbeeld van. De harde wind die door meerdere zintuigen als negatief wordt ervaren, is hier ingezet om
interessant geluid voort te brengen. In plaats van het als een negatieve factor te zien, wordt de wind door het
kunstwerk juist interessant.
Geslaagde klankschappen per typologie en locatie bieden nog veel kansen voor onderzoek. In het Beurskwartier
en Lombokplein hebben wij vier kansrijke typologieën bekeken en geanalyseerd. Deze informatie is breder
toepasbaar dan alleen op het Beurskwartier en Lombokplein. Een doorontwikkeling in de typologieën en
de juiste methoden voor positief geluid is ten zeerste aan te raden. We nodigen uit om bewuster te blijven
luisteren en geluid actief mee te nemen in beleid en ontwerp.
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