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Omkasting gasontspanstation: demontabel en verschillend in 
grootte, dus volledig op maat - Locatie: Sibelga

ONE-STOP-SHOP 
DOX Noise Control kan worden ingeschakeld om een dergelijk 
saneringsplan van A tot Z voor de klant te coördineren. De sales 
engineers van DOX komen ter plaatse mee nadenken over de 
praktische haalbaarheid van de verschillende voorstellen uit de 
geluidsstudie. Waar mogelijk, kan er in overleg met de klant 
en een akoestisch adviseur naar vereenvoudigingen gezocht 
worden met hetzelfde resultaat. 
De kracht en drijfveer van DOX Noise Control ligt in het aanbie-
den van een volledige sanering dankzij een diepgaande kennis 
van de markt en alle mogelijke partners. Het voordeel van geen 
fabrikant te zijn, is dat DOX Noise Control met verschillende 
leveranciers in zee kan gaan, in functie van elk project. DOX 
Noise Control neemt hierbij de functie op van ‘one-stop-shop’ 
en wordt het enige aanspreekpunt voor de uitvoering van het 
volledige saneringsplan. 

Voorbeeld van twee uitlaten die gedempt worden d.m.v. een 
coulissendemper - Locatie: papierfabriek

Na klachten van de buren of bij de hernieuwing van een 
milieuvergunning, wordt er in vele gevallen door een akoes-
tische expert een geluidsaneringsplan opgesteld. Voor de 
uitwerking hiervan naar concrete oplossingen bent u bij DOX 
Noise Control aan het juiste adres. 

Hoe verloopt dit proces juist?

SANERINGSPLAN
Industriële sites breiden almaar meer uit naar woon- en 
recreatieve gebieden waardoor het belang van geluidsredu-
cerende maatregelen steeds meer op de voorgrond komt. 
Daarom is het belangrijk om een saneringsplan op te stellen 
dat alle (mogelijke) geluidhinder in kaart brengt en reeds 
mogelijke saneringsvoorstellen aanreikt. 
Als eerste stap wordt er steeds een grondige akoestische studie 
uitgevoerd door een gespecialiseerd studiebureau. De indus-
triële site wordt hiermee volledig in kaart gebracht, waarbij 
alle geluidsbronnen verzameld worden in een geluidsmodel. 
Dit model kan dan eventueel nog gecontroleerd worden door 
effectieve metingen op verschillende waarnemingspunten te 
gaan vergelijken met deze uit het model. 
Uit dit model wordt vervolgens afgeleid welke specifieke bron-
nen gesaneerd moeten worden en welke specifieke demping er 
vereist is. In sommige gevallen zal het studiebureau ook reeds 
een eerste aanzet geven naar concrete oplossingen waarmee 
de klant dan aan de slag kan gaan. 

Voorbeeld van een saneringspositie:

Coulissendempers voor halventilatie 
(vochtige en vuile omgeving, +/- 150k m³/u luchtdebieten)
Hoofdeis: alles moet reinigbaar zijn
Bijkomende eis: alles in RVS 
Locatie: papierfabriek

GELUIDSANERINGSPLAN OP MAAT
DOX NOISE CONTROL – LESS NOISE, MORE HARMONY

Breng harmonie in de urbaniserende wereld en verzeker een gezonde werk- en leefomgeving 
op maat van uw bedrijf: Beperk geluidsimpact op de omgeving, bescherm werknemers 
en vang installatielawaai op. 
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OPLOSSINGEN OP MAAT
Eens de haalbaarheid van het plan is bekeken, wordt een 
voorstel uitgewerkt met hierin alle posten van het sanerings-
plan. Na beslissing tot uitvoering gaat DOX Noise Control 
over tot het concreet inmeten en alles tot in detail uittekenen
(detail engineering). De tekeningen worden ter goedkeuring
aan de klant voorgelegd zodat deze steeds een duidelijk 
zicht heeft op wat er gerealiseerd zal worden. Op basis van 
de goedgekeurde tekeningen kan de productievoorbereiding 
uitgewerkt worden waarna de leveringstermijn kan beginnen 
lopen. Na de eigenlijke productie en montage kan het 
studiebureau, als onafhankelijke partij, desgewenst controle-
metingen uitvoeren die als bewijs van de sanering gehan-
teerd kunnen worden. 

DE KRACHT VAN DOX NOISE CONTROL
DOX Noise Control kan alle posities van een saneringsplan 
op maat aanbieden. Wij kennen de noise control wereld 
dermate goed en kunnen per probleem de meest geschikte
partner en bijhorende kwalitatieve oplossing vinden. Zo wordt 
de klant volledig ontlast en treedt DOX Noise Control op als 
primair aanspreekpunt. 

Meer weten? Ga naar www.doxnoisecontrol.eu 

 Foto’s van een kast in opbouw - Locatie: Janssen Pharma

Sur les pages 22 et 23 vous pouvez retrouver 
la version française de ce publireportage.i


