
WHIS®stone
makkelijke installatie • blijvende geluidsreductie • 
lage kosten • wetenschappelijk bewezen

De WHIS®stone is een betonnen element dat middels 
diffractie het geluid reduceert. De WHIS®stone wordt 
naast de weg en op dezelfdehoogte geplaatst.  
Het effect is een geluidsreductie van 2 dB, gelijk  
aan stil asfalt.

Kosteneffectief
De lifecycle cost van een 
WHIS®stone ligt zo’n  
70% lager dan stil asfalt.

Onderhoud
Nauwelijks onderhoud:
slechts 1x per 2 jaar 
onderhoud nodig. 

Levensduur > 50 jaar
De WHIS®stone heeft een 
levensduur van meer dan 50 
jaar. Dat maakt het een erg 
duurzame keuze.

Blijvend effectief
Waar de effectiviteit van stil 
asfalt met 0,5 dB per jaar 
afneemt, blijft de WHIS®stone 
dezelfde geluidsreductie 
behouden. Jaar na jaar na 
jaar...

Eenvoudig te installeren
Het aanbrengen de WHIS®stone 
heeft weinig impact op 
het bouwproces. Je kunt 
producties van 500 meter per 
dag halen.

Veiligheid
Fungeert ook als 
bermverharding en is veilig 
overrijdbaar voor al het 
verkeer, inclusief motorrijders.

Investeringskosten LCC 50- jaar
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Technische specificaties

• Afmeting: 1020 x 980 mm
• Frequentiebereik reductie: 800 - 1200
• Sterkteklasse: C40 / 50
• Reductie enkele rij: 2,2 dB
• Reductie dubbele rij: 2,6 dB
• Gewicht: ca. 400 kg
• Standaardkleur: grijs (diverse kleuren leverbaar)

Installatie & onderhoud 
•    Te monteren middels speciale klem, hiervoor zijn  

zijdelings sparingen in het element meegenomen. 
• Productie tot 500 meter per dag haalbaar.
•    Blok dient gefundeerd te worden.
•  Fundering heeft ook de werking als waterberging.
•  Een keer per 2 jaar onderhoud is voldoende.

4Silence ontwikkelt wetenschappelijk bewezen en makkelijk 
inpasbare geluidsreducerende oplossingen voor infrastructuur. 
Wij gebruiken hierbij het principe van diffractie: het afbuigen  
van geluid.
 
Hierdoor kan geluidsreductie fraaier, duurzamer, 
kosteneffectiever en beter.
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Natuursteen granulaat korrelvorm FL15 verbrijzelingsweerstand ≥ Lt 25 
gradatie: 4-8 mm, dikte: 50 mm

Natuursteen granulaat korrelvorm FL15 verbrijzelingsweerstand ≥ Lt 25 
gradatie: 4-32 mm, dikte: 260 mm

Geotextiel als scheidingsmateriaal
TenCate Polyfelt Geolon PE 1000 (o.g.)

Zandbed

WHIS®stone, 180 mm dik
horizontaal aanbrengen

 WHIS®stone

Zagen bestaande verharding (gehele verhardingsdikte)


