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Serieus
aangepakt

Registratietechnieken voor beeld en geluid veranderen continue, 

maar voor de overdracht van geluid naar het oor blijven we voor-

lopig afhankelijk van de klassieke luidsprekertechnologie. Door de 

verdere integratie van beeld-, geluids- en computersystemen in 

huizen en openbare ruimten, is de inbouw- of opbouwluidspreker 

bezig aan een opmars. Deze keer werd geluisterd naar de Meridian 

300 series inbouwluidsprekers. 

MERIDIAN 300 SERIES



den binnen enkele jaren overgenomen 
door voice-control. Omdat het begrijpe-
lijk is dat je in een ‘multiroom-home’ niet 
in elke ruimte vloerstaanders kunt heb-
ben, wint de inbouwluidspreker aan po-
pulariteit. 

Dan maar in de muur

De eerste inbouwluidsprekers voor thuis 
hadden niet méér kwaliteit dan de gemid-
delde autoluidspreker. Alleen Cello (Ame-
rikaanse fabrikant van top hifi ) bood haar 
state-of-the-art luidsprekers ook aan als 
inbouwkit en sloot aan bij de opkomende 
vraag naar ‘onzichtbaar’ kwaliteitsgeluid 
in ambitieuze Amerikaanse private home-
theaters. Plaatsing van luidsprekers in 
een wand heeft vanzelfsprekend akoesti-
sche consequenties. Denk aan de gevol-
gen voor de frequentiekarakteristiek, de 
spreiding, de opbouw van een ‘sound-
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vraagt om de toepassing van meer appa-
ratuur, waaronder minimaal vijf luidspre-
kers. Multiroom, waarbij beeld en geluid 
in elke ruimte van het huis aanwezig zijn, 
inclusief bij het buitenzwembad, op het 
terras en in het botenhuis, vraagt om luid-
sprekers en beeldschermen ‘all over the 
place’. De laatste ontwikkeling is dat de 
benodigde hardware centraliseert (in de 
kelder of een machineruimte) en dat de 
bekende fysieke cd-spelers, versterkers, 
audioracks en computers uit de woon-
omgeving verdwijnen. Mediaservers 
doen dan onzichtbaar hun werk en de 
leefruimten kennen alleen een afstands-
bediening, een scherm en luidsprekers. 
Schermen worden in de nabije toekomst 
ook onzichtbaar, omdat er momenteel 
technieken zijn die spiegels, wanden en 
ruiten kunnen veranderen in beeldscher-
men. Fysieke afstandsbedieningen wor-

Zolang luidsprekers bestaan, blijft de 
plaatsing daarvan in huiskamers een punt 
van discussie. De laatste jaren past de 
industrie de ‘designtruc’ toe en dat leidt 
ongetwijfeld tot een betere aanpassing 
van weergevers aan het interieur. Maar 
het blijft raadselachtig dat grote kasten, 
grote lampen en andere meubelstukken 
minder snel een plaatsingsverbod oproe-
pen dan luidsprekers. Het lijkt ook ge-
woon een kwestie van motivatie. Echte 
muziekliefhebbers hoor je nooit klagen 
over luidsprekers. Als muziek een activi-
teit is van één van de, binnen het keurslijf 
van een of ander wettelijk geldig contract, 
partners dan is de acceptatiedrempel van 
de bijbehorende hardware voor de ande-
re partner al wat hoger. Los daarvan zijn 
er een aantal andere ontwikkelingen in-
gezet. De komst van hometheaters, hoe-
wel in Nederland nog achterblijvend, 



stage’ en resonantiepatronen. In principe geeft een stereosetje 
luidsprekers in een muur een inferieur geluid ten opzichte van 
vrijstaande luidsprekers. Uiteindelijk zijn high-end fabrikanten 
daarover na gaan denken en momenteel zijn er oplossingen die 
een voortreffelijke geluidskwaliteit uit de muur kunnen serveren. 
Moderne technieken zoals DSP (digital sound processing) ma-
ken dat je in zekere zin heerser bent over ruimte en tijd (daarmee 
kun je dus luidsprekergedrag beïnvloeden). Computertechnie-
ken boden niet alleen mogelijkheden om drivers te ontwikkelen 
die specifi ek presteren in een paneel, maar door DSP-technie-
ken in de aansturende elektronica kun je de paneel/driver inter-
actie optimaliseren naar de (psycho)akoestische beleving van 
een luisteraar. Dat betekent meteen dat er momenteel serieuze 
oplossingen beschikbaar zijn voor in-wall (en in-ceiling) syste-
men, met een bijbehorend prestatie- en prijsniveau. 

Meridian 300 Series

Meridian is een Engelse fabrikant van ambitieuze high-end 
beeld- en geluidsapparatuur waarbij de focus ligt op design en 
innovatie op digitaal gebied. Binnen de 300 Series biedt het be-
drijf een drietal in-wall luidsprekers, die ook als fl ush-mount of 

processing biedt. Om 300 Series luidsprekers actief aan te stu-
ren ontwikkelde Meridian de G41. De G41 beschikt over acht 
versterkerkanalen en insteekbare cross-over kaarten. De maxi-
male confi guratie is de drie voorkanalen (L/C/R) gebiamped aan 
te sturen en de twee achterkanalen passief enkel mono van ver-
mogen te voorzien. Hiervoor wordt een speciale ingangskaart bij 
de G41 geleverd die van één gebiamped kanaal twee geschei-
den mono kanalen maakt. De G41 beschikt over de mogelijk-
heid de luidsprekerkabellengte te compenseren. Hiervoor is op 
de achterzijde een dipswitch aangebracht.

Montage en installatie

Met de komst van multimediasystemen en hometheaters is er 
ook een nieuw vakgebied ontstaan. De doorsnee-consument 
was soms nog wel in staat om een hifi setje aan te sluiten of 
een televisie te programmeren met zo min mogelijk desastreuze 
gevolgen, maar multiroom en hometheater vraagt meestal om 
échte vakkennis. Het gaat niet alleen om het plaatsen en aan-
sluiten van apparatuur, maar ook om het programmeren van bij-
behorende centrale afstandbedieningssystemen en het berei-
ken van optimale resultaten binnen een bepaalde akoestische 
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on-wall weergever kunnen worden gemonteerd. Bij een in-wall 
is de normale grille van de luidspreker zichtbaar, maar die steekt 
maximaal enkele millimeters uit. Meridian levert deze weerge-
vers standaard met een witte grille en frame. Die kunnen dus 
in de kleur van de muur worden gespoten. Bij een fl ush-mount 
verdwijnt letterlijk de hele luidspreker in de muur. Dat kan als 
de wand geluidsdoorlatend is (bijvoorbeeld een stoffen wand 
of een fi lmscherm met gaatjes). Bij de on-wall uitvoering wordt 
de luidspreker op de muur geschroefd en steekt daar dan onge-
veer 9 cm uit. Dan kijken de buren niet aan tegen de achterkant 
van jouw in-wall… De Meridian inbouwweergevers lijken niet op 
twee rondjes met 10 cm doorsnede. Het grootste model (A350) 
meet ongeveer 32 x 129cm en is met vijf drivers een serieuze 
vervanger voor de grotere vloerstaande luidspreker. In de hele 
serie wordt een ribbon-driver als tweeter ingezet.
Hoewel de Meridian luidsprekers passief aangestuurd kun-
nen worden, worden de beste resultaten bereikt door actieve 
(tweeweg)aansturing. Dan ontstaan de voordelen die de digitale 

omgeving. Zulke projecten vragen om de inzet van een ontwer-
per, die onder andere bezig zal zijn met de akoestiek. Voordat u 
de kettingzaag in de muur zet om een gaatje te maken voor die 
mooie in-walls, lijkt het zinvol om advies te vragen. Het gevolg is 
dat de traditionele zeventigerjaren hifi winkel, waar de belangrijk-
ste kennis bestond uit de gebruiksaanwijzing van de kassa, op 
die drukke zaterdagen waar het publiek als mak vee met stapels 
dozen huiswaarts keerde, nu omgebouwd wordt tot een multi-
mediaal kenniscentrum. Men heeft verstand van akoestiek, van 
bouwkunde, van interieurdesign, van programmeren en van ge-
integreerde media-oplossingen. 
Hifi  Studio Wilbert in Utrecht is een voorbeeld van zo’n nieu-
we onderneming. Enerzijds gericht op het semi-topsegment van 
de traditionele high-end sector, maar anderzijds in staat om de 
klant te adviseren over multimediasystemen en deze voor de 
klant te realiseren. De recent verbouwde winkel straalt ook de 
lifestyle-ambiance uit die als stijlicoon past bij de moderne mul-
timediabeleving. De Meridian inbouwluidsprekers zijn hier dan 
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HIFI STUDIO WILBERT 
TEL: 030-2319874
WWW.WILBERT.NL

MERIDIAN
TEL: 0180-618355
WWW.VIERTRON.NL

END

ook beluisterbaar in een als woonkamer 
ingerichte multimediaruimte. 

Luisteren

Het zal duidelijk zijn dat de multimedia-
consument ander gedrag vertoond dan 
de wat ‘freakerige’ high-end liefhebber, 
die gefi xeerd op een vaste plek cd’s en 
platen gebruikt om steeds opnieuw te be-
wijzen hoe goed de focus, soundstage, 
dynamiek en detaillering van het systeem 
zijn. Bij de multimediaconsument gaat het 
eerder om de content. Zij beleven écht 
beeld en geluid, zij het dat die soms func-
tioneren als ‘onderdeel van hun leefom-
geving’. Voor de deelverzameling uit deze 
doelgroep die ook nog kwalitatieve eisen 
stelt, zijn deze Meridian luidsprekers ge-
maakt. Al luisterend valt vast te stellen dat 
deze in-walls niet onderdoen voor goede 
vloerstaande luidsprekers. Het geluid van 
het hele Meridian-systeem is neutraal, dy-
namisch, gedetailleerd en in goede to-
nale balans. Het zal zeker ook high-end 

liefhebbers aanspreken, die om welke re-
denen dan ook geen luidsprekers kunnen 
plaatsen. Een echte high-end luisteraar 
zal wellicht opmerken dat deze Meridian 
in-wall luidsprekers een iets minder uit-
bundige soundstage neerzetten dan vrij-
staande weergevers, maar ze zetten wel 
degelijk een stage neer en deze is toch 
wat minder belangrijk voor de beoogde 
doelgroep. Hifi  Studio Wilbert heeft trou-
wens erg elegante- en uiterst effectieve 
oplossingen om de akoestiek, indien daar 
problemen mee zijn, te optimaliseren. Het 
is dan niet nodig om het hele huis te ver-
bouwen en de Meridian’s komen opti-
maal tot hun recht. 

Conclusie

Meridian heeft het steeds belangrijker 
wordende concept van de in-wall luid-
spreker serieus aangepakt. Met de 300 
Series luidsprekers kunnen onopvallen-
de geluids- en theatersystemen worden 
gebouwd, die kwalitatief niet onderdoen 

voor veel ‘vrij opgestelde’ hifi systemen. 
De weergevers komen in drie afmetingen 
en kennen drie verschillende inbouw- of 
opbouwtechnieken. Echt optimale resul-
taten ontstaan door combinatie met bij-
behorende Meridian elektronica. Volledi-
ge 7.1 ‘ingebouwde’ theaterconfi guraties 
zijn daarmee mogelijk. Een bedrijf, zoals 
Hifi  Studio Wilbert, heeft ook alle moge-
lijkheden om een inbouwproject succes-
vol te doen zijn.

Tekst: Ruud Jonker 

Fotografi e: Meridian en Ruud Jonker
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