
F O R  S U S T A I N A B L E  D E S I G N     

Nr. 1 2008
GeluidsomGeviNG eN  
thermische balklaGeN

vrijhaNGeNde  
akoestische uNits

de ziN vaN GeluidsNormeN

de laatste iNfo over  
ruimte akoestiek

esthetische absorbereNde 
waNdmaterialeN



F O R  S U S T A I N A B L E  D E S I G N     

2

ECO – For Sustainable Design is een 
magazine dat de nadruk legt op een 
duurzaam ontwerp van binnenmilieus. Wij 
streven ernaar het binnenklimaat door 
middel van een permanente dialoog met u 
als lezer uit zowel functioneel als esthetisch 
perspectief te belichten. Aarzel dus niet om 
via onze website www.ecophon.com contact 
op te nemen met een van onze bedrijven!

Het magazine wordt uitgegeven door de
Saint-Gobain Ecophon Group
Box 500, SE-260 61 HYLLINGE, ZWEDEN
Tel: +46 (0)42 179900

www.ecophon.com

Hoofdredacteur: Staffan Nilsson
staffan.nilsson@ecophon.se

Uitgever: Fredrik Jensen

Foto voorpagina: Peter Bliek

inhoud
Bekroonde verlichting in een ideale 

geluidsomgeving ................................. 3
De universiteitsbibliotheek van Gdansk ...... 4
Waterschap Rivierenland ........................ 6
Thermische balklagen ........................... 10
Stadsvormende architectuur met de  

nadruk op het binnenklimaat ............... 12
Werelds grootste ontmoetingsplaats  

voor akoestici ................................... 14
Akoestische plafondeilanden op  

Old Trafford ..................................... 15
Vrijhangende geluidsabsorberende  

units ................................................ 16
Verbouwde schoolkantine ...................... 20
Opleiding ruimte akoestiek in kantoren .... 22
Nieuwe bevindingen inzake ruimte  

akoestiek ......................................... 24
Het kantoor van het modehuis H&M ........ 26
Geluidsnorm onbekend Zweeds  

exportartikel ..................................... 28
De geluidsnorm in diverse landen ........... 29
De geluidsomgeving in restaurants .......... 31
Gips wordt vervangen door efficiënte 

akoestische plafonds.......................... 32
Esthetische absorberende  

wandmaterialen ................................ 34

welkom bij eco!
het magazine voor wie oplossingen zoekt voor 
een duurzaam en beter binnenklimaat.

ECO – For Sustainable Design is een magazine dat wil laten zien dat een 
goede ruimte akoestiek prima te combineren valt met hoge esthetische 
waarden. Dit maakt het voor beleidsmakers en ontwerpers eenvoudig om een 
fraaie en functionele leef- en werkomgeving  te creëren.

Dit magazine bestaat in Zweden al sinds 1995. Het is in de loop der 
jaren verspreid onder architecten, interieurontwerpers, akoestici, bouwers, 
opdrachtgevers, aannemers en niet in de laatste plaats onder gebruikers.

Na het succes van het tijdschrift ECO in Zweden is het nu tijd om de 
goede voorbeelden uit een aantal landen te verspreiden in een gezamenlijk 
internationaal magazine.

De bouwbranche is actief in een omgeving die wellicht complexer is 
dan bij andere branches. Vaak is elk afzonderlijk bouwproject in meerdere 
opzichten uniek. De ervaring vanuit Zweden leert ons dat de behoefte aan 
informatie die kennis vanuit diverse vakgebieden combineert groot is. Door 
onze eigen kennis inzake akoestische oplossingen te verweven met research 
op onder meer de terreinen psychologie en medicijnen, creëren we ervaringen 
die we hier willen laten zien in de vorm van goede voorbeelden van flexibele 
systemen en  esthetische oplossingen.

Wist u dat: 
•  een betere ruimte akoestiek minder lawaai betekent, wat tot een betere 

communicatie en meer welzijn leidt?
•  mensen zich dan beter voelen, waardoor de efficiëntie toeneemt?
•  het belangrijk is de eisen t.a.v. het binnenklimaat reeds in de planningsfase 

van de bouw mee te nemen?
•  de kosten niet hoger zijn als je iets direct goed doet, maar dat het veel 

duurder wordt als je naderhand compromissen moet sluiten?

Wij hebben de ambitie u van de noodzakelijke kennis en adviezen te 
voorzien om bij het plannen van kantoren, scholen, zorgcomplexen en andere 
omgevingen waar mensen verblijven, werken en communiceren de juiste 
besluiten te kunnen nemen, c.q. daarop invloed uit te oefenen.

Vindt u net als wij dat mensen niet langer in een slecht binnenklimaat 
hoeven te zitten? Dan kunt u zich kosteloos zelf abonneren op ECO - 
For Sustainable Design door uw interesse bij ons kenbaar te maken (zie 
achterzijde). Tip gerust iemand anders waarvan u vindt dat hij/zij dit 
tijdschrift moet ontvangen.

Veel leesplezier!

Fredrik Jensen
Marketing Director
Ecophon Group
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bekroonde verlichting in een 
ideale geluidsomgeving
De uit 1883 stammende katoen-
spinnerij bij Gotenburg is ver-
bouwd tot een bedrijvencentrum 
met een zeventigtal bedrijven, die 
het gebouw gezamenlijk gebruiken. 
Nääs Fabriker is nu aangevuld met 
een hotel, restaurant en conferentie-
zalen. Hotell Nääs Fabriker in Tol-
lered werd uitgeroepen tot winnaar 
van de Zweedse Lichtprijs 2007.

Men heeft onder andere de 
geluidsabsorberende verlaagde pla-
fonds gebruikt voor zowel directe 
als indirecte verlichting. Op die 
manier is men erin geslaagd licht 
en geluid te integreren tot een ideaal 
binnenklimaat met hoge esthetische 
waarden.

architect

sivab, torbjörn blomqvist

akoestische plafonds van ecophon

ecophon focus e
ecophon focus wing e
ecophon hygiene Performance a

“door het hotel lopen is een plezierige en  
dikwijls verrassende belevenis. de verlichting  
is gevarieerd, verblindt niet en is functioneel …”

Met onder meer deze formuleringen motiveert de jury zijn keuze voor 
Hotell Nääs Fabriker in Zweden als winnaar van de Zweedse Lichtprijs.

verlichting in allerlei kleuren is naar de gasten toe een  
aantrekkelijke blikvanger. de bar ligt bij zowel de hotellobby 
als het restaurant. men heeft hier zich terdege gerealiseerd 
dat omwille van de geluidsomgeving in een open planoplos-
sing efficiënte akoestische plafonds noodzakelijk zijn.

indirecte tl-armaturen, 
gemonteerd boven de 
akoestische plafonds die 
vanaf de muren een stukje 
vrijlaten, creëren een gevoel 
van ruimte in smalle en lange 
ruimtes als hotelgangen.
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De universiteitsbibliotheek van Gdansk is 
een futuristisch nieuwbouwproject in Polen.
Een moderne, open bibliotheek met harde 
oppervlakken op wanden, vloeren en 
plafonds zonder vergaande ruimte 
akoestische materialen zet de 
geluidsomgeving op het spel.

Als Akoestiek en estheticA hAnd in hAnd gAAn

de bibliotheek heeft drie 
spectaculaire cylindrische 
ruimtes aan weerszijde van 
het gebouw waarin studenten 
samenkomen voor studie-
bijeenkomsten. de glanzende 
metalen façade is bestand 
tegen een regenachtig, 
winderig kustklimaat en is in 
grote lijnen onderhoudsvrij.
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Staal, glas en steen domineren 
het interieur van de univer-
siteitsbibliotheek in Gdansk. 

Deze materialen mochten niet tot 
een galmende badkamer leiden. 
Integendeel, de studenten moesten 
hier in alle rust kunnen studeren 
en zich kunnen concentreren, zon-
der gestoord te worden door het 
geluid van mensen om hen heen. 
Tegelijkertijd moest de bibliotheek 
een acceptabele werkomgeving zijn 
voor het personeel dat hier de hele 
dag aanwezig is.

Al bij de plannen kon geconsta-
teerd worden dat de enige logische 
oplossing om het geluid te dempen 
en de verspreiding van het geluid te 
minimaliseren was om alle beschik-
bare oppervlakken te bekleden met 
geluidsabsorberende materialen van 
geluidsabsorptieklasse A, waarbij 
het plafond een doorslaggevende rol 
speelde. Maar past een akoestisch 
plafond in een ultramoderne biblio-
theek met al zijn fraaie materialen?

In de loop van de tijd kwam er 
een aantal alternatieven naar voren. 

Maar de architect was blij verrast 
toen zij de uiteindelijke oplossing 
kreeg voorgelegd: een akoestisch 
plafond met een glad, mat oppervlak 
in een verzonken draagconstructie 
zette de puntjes op de i. Een oplos-
sing waarbij akoestiek en esthetica 
hand in hand gaan. ■

architect

konrad tanasiewicz,  
robert muszyński
archico-Projekt sp. z o.o.  
warschau

akoestische plafonds van ecophon

ecophon focus dg

alle beschikbare plafondvlakken zijn voorzien van  
akoestische plafonds van de hoogste geluidsabsorptieklasse. 
de oppervlaktematerialen creëren samen een uniform en 
fraai stijlconcept.

Foto: Szymon Polański
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waterschap rivierenland – een open kantoor met diverse ruimte akoestische oplossingen om 
het koeleffect van de thermische balklaag niet te beperken. links zitten verticaal 
gemonteerde, geluidsabsorberende akoestische elementen.

Foto: Peter Bliek
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“je moet je werk kunnen doen op een plek 
die voor dat doel is geschapen.”
Dat was het motto voor één van de mooiste 
werkplekken van Europa: het nieuwe kantoor  
van het Waterschap Rivierenland.
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In het kantoorgebouw van het 
Waterschap Rivierenland is de 
tussenbalklaag voorzien van 

een leidingsysteem met tempera-
tuurgeregeld water. Dat houdt de 
betonkern op een constante tempe-
ratuur. Voor een efficiënte koude- 
of warmtestraling naar het vertrek 
is het noodzakelijk dat de balklaag 
zoveel mogelijk in rechtstreeks con-
tact met het eigenlijke vertrek staat. 
Daarom hebben we de bouwtech-
nische oplossingen voor een goede 
geluidsomgeving zorgvuldig en bij-
tijds gepland, aldus consultant bin-
nenklimaat Paul Roelofsen.

Het plannen van het klimaat-
systeem ging hand in hand met de 
ruimte akoestiek. Omdat de ther-
mische balklaag niet kan worden 
afgedekt met een normaal akoestisch 
plafond, hebben we onze toevlucht 
tot andere goed werkende oplos-
singen genomen.

akoestische elementen en 
vrijhangende units

We hebben hier gekozen voor een 
pakket van maatregelen om aan de 
eisen ten aanzien van de geluidsom-
geving te kunnen voldoen. Het was 

nodig om in de diverse ruimtes een 
zo groot mogelijk geluidsabsorbe-
rend oppervlak te creëren. Akoesti-
sche elementen nemen het grootste 
deel van de geluidsabsorptie voor 
hun rekening, gevolgd door vrijhan-
gende geluidsabsorberende units en 
aangevuld met geluidsabsorberende 
schermen, matten en geperforeerde 
interieurdetails.

esthetica centraal

Een mooier kantoor is nauwelijks 
denkbaar. Het motto “Je moet je 
werk kunnen doen op een plek 

die voor dat doel is geschapen” is 
verwezenlijkt met een werkplek 
waar het fysische binnenklimaat 
de basis legt voor een aangenaam 
en productief verblijf. Het nieuwe 
kantoor in Tiel huisvest het Water-
schap Rivierenland, dat verantwoor-
delijk is voor de watervoorziening 
en schoon water in een groot deel 
van Nederland. ■
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architect

Peter sandbergen en chris Pachen, 
aGs architecten heerlen

akoestische oplossingen van ecophon

ecophon focus d
ecophon master d
ecophon hygiene Protec baffle
ecophon hygiene Protec a
ecophon hygiene Performance a
ecophon combison duo a
ecophon sombra d (zwart)

de bekroonde Nederlandse 
consultant binnenklimaat 
Paul roelofsen van Grontmij 
technical management 
maakt ons attent op de  
betekenis van het begrip 
“sustaina bility” voor het 
binnenklimaat. hij is van 
mening dat het daarbij niet 
uitsluitend om energiebespa-
ring en minder kooldioxide 
gaat. even belangrijk is het 
om, als je eisen ten aanzien 
van productiviteit bespreekt 
“sustainability” te realiseren 
voor de gezondheid en het 
welzijn van mensen.

degelijke en natuurlijke 
bouwmaterialen staan met 
minimaal onderhoud 
jarenlang garant voor 
esthetica en functie.

in die ruimtes waar de temperatuurregeling niet plaatsvindt vanaf het plafond heeft men 
voor een volledig dekkend akoestisch plafond gekozen. een zwart plafond heeft een positief 
effect op de factor geborgenheid, zoals hier in het bedrijfsrestaurant.

Foto: Peter Bliek

Foto: Peter Bliek
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Zogenaamde thermische balklagen zijn  
in veel Europese landen een sterke trend.  
Het gebruik van bouwelementen als 
verdiepingsvloer, vooral voor het koelen van  
de binnenlucht, kan het energieverbruik 
reduceren en het milieu ontzien.  
 het probleem zit in de ruimte akoestiek, 
omdat de mogelijkheid de dakoppervlakken  
te benutten voor geluidsabsorberende  
materialen afneemt.

– Wat denk je jonas, kun je een volledig dekkend akoestisch 
plafond vervangen door andere oplossingen en desondanks aan 
de eisen van een acceptabele geluidsomgeving voldoen?

– de basis voor een efficiënte ruimte 
akoestiek is gelegen in de keuze en de 
hoeveelheid geluidsabsorberende materi-
alen, benadrukt projectleider jonas 
skeppås van ecophon. dat is met name 
van belang als een thermische balklaag, 
met bijvoorbeeld watercircuits die koude-
straling moeten afgeven, niet geschikt is 
voor een volledig dekkend akoestisch 
plafond.
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Een betonbalklaag bevat een 
potentieel thermische mas-
sa, die gebruikt kan worden 

om de binnenlucht in bijvoorbeeld 
een kantoorgebouw tijdens werk-
tijd te verwarmen of te koelen. 
Je kunt een passieve thermische 
balklaag aanbrengen, waarbij er ’s 
nachts door ramen of via ventilatie 
koude lucht van buiten naar binnen 
stroomt. Deze koelt dan de balk-
lagen. Je kunt ook koud water in 
een leidingsysteem in een actieve 
thermische balklaag pompen. In 
het laatste geval is de afkoeling 
efficiënter, maar er is wel energie 
nodig om de leidingcircuits van 
stromend water te voorzien. Het 
water wordt gekoeld met behulp 
van een warmtewisselaar in bij-
voorbeeld een meer of een grote 
vijver. De koude kan ook via het 
water uit de rotsbodem komen. Ook 
kunnen de balklagen actief worden 
gekoeld met koude lucht die door 
betonkanalen stroomt.

Het is belangrijk dat dat deel van 
de balklagen, dat wil zeggen de ver-
diepingsplafonds in een gebouw, 
dat koude moet afgeven naar de 
vertrekken in rechtstreeks contact 
staat met de binnenlucht. Instal-
laties moeten daarom normaliter 
zichtbaar gemonteerd worden en 
geluidsabsorberende materialen 
mogen de koudestraling naar de 
binnenlucht niet belemmeren.

“denk al in het stadium van 
ideeën aan de geluidsomgeving”
– Inderdaad heeft een volledig 
dekkend akoestisch plafond van 
de hoogste geluidsabsorptieklasse 

(A) altijd de voorkeur in gebouwen 
waar mensen werken, verblijven 
en elkaar ontmoeten, vindt Jonas 
Skeppås van Ecophon. Maar dat 
belet niet dat je ook op plaatsen 
waar een verlaagd plafond niet 
volledig voor geluidsabsorptie 
kan worden benut aan de eisen van 
een goede ruimte akoestiek moet 
kunnen voldoen. Het vereist alleen 
meer planning en overleg.

Jonas Skeppås is van mening dat 
je de koudestraling niet geheel mag 
isoleren door het hele verlaagde 
plafond met geluidsabsorberende 
materialen af te dekken en je kunt 
niet zomaar overal bevestigingen 
in een thermische balklaag maken 
als er te dicht aan het oppervlak 
koelwaterleidingen liggen.

– Daarom moet je in plaats daar-
van op afstand van elkaar gemon-
teerde vrijhangende akoestische 
units plannen, die je een eindje van 
de balklaag omlaag beweegt en/of 
voor een aanvulling van geluids-
absorberende verticale elementen 
zorgen, benadrukt hij. Waar je een 
leeg muuroppervlak kunt vinden, 
breng je absorberende wandmate-
rialen aan. Dat alles van de hoogste 
geluidsabsorptieklasse.

– Ik zou willen adviseren voor 
wat betreft ruimte akoestiek en 
thermische balklagen een akoesti-
cus in de arm te nemen die vanaf de 
start bij het project is betrokken!

Jonas benadrukt dat een effici-
ente geluidsomgeving in wezen in 
de keuze van het juiste type absorp-
tievermogen van de geluidsabsor-
berende materialen en de absorp-
tiehoeveelheid ligt. ■

De Tsjechische handelsbank CSOB 
had besloten een nieuw hoofdkan-
toor in Praag te bouwen en alle 
werknemers van de bank in plaats 
van op 10 verschillende locaties 
onder één dak onder te brengen. 
Al na een paar maanden kreeg het 
management de eerste aanwijzin-
gen van het personeel dat de nieuwe 
werkomgeving niet helemaal deug-
de. Een gebrekkige geluidsomge-
ving stond boven aan de lijst.

De kennis over het belang van 
de geluidsabsorptie bleek tekort 
te schieten, niet het minste in een 
gebouw als dit dat binnen gedomi-
neerd wordt door harde oppervlak-
ken in de vorm van glas en beton. 
De bouwer, die tevens de aanne-
mer was, probeerde met een aantal 
oplossingen de geluidsomgeving te 
redden, maar zonder aanvaardbaar 
resultaat. Na contact met Ecophon 
in Tsjechië en een presentatie over 
de geluidsomgeving in kantoorpan-
den door Concept Developer Jonas 
Christensson van het hoofdkantoor 
van Ecophon in Zweden, was men 
er van overtuigd dat de geluids-
problemen oplosbaar waren. Met 
behulp van vrijhangende geluidsab-
sorberende units werd de absorptie 
in de ruimtes voldoende uitgebreid 

om redelijk aan de eisen van een 
goede ruimte akoestiek te kunnen 
voldoen. Nu zijn alle ruimtes in 
grote lijnen voorzien van de nieu-
we geluidsabsorberende materialen 
die tot taak hebben voor een goede 
ruimte akoestiek te zorgen als er 
geen andere mogelijkheden zijn.

– Maar het moge duidelijk zijn 
dat je, als je al in het stadium van 
plannen één van de belangrijkste 
factoren voor het binnenklimaat 
serieus had genomen, een nog bete-
re oplossing had gekregen en de 
klachten over de werkplek niet had 
gehad, aldus conceptontwikkelaar 
Jonas Christensson. Het is altijd 
duurder als je achteraf de ruimte 
akoestiek moet verbeteren. Dat leidt 
door de montagewerkzaamheden 
bovendien tot onnodige onderbre-
kingen van het werk.

– Doe het vanaf het begin af 
aan goed. Mijn advies: installeer 
voldoende geluidsabsorberende 
materialen van de hoogste absorp-
tieklasse!

twee mogelijkheden om geluidsabsorberende materialen  
te gebruiken in een thermische dakbalklaag. de foto laat 
geluidsabsorberende verticale elementen zien (waterschap 
rivierenland, een instelling die verantwoordelijk is voor de 
watervoorziening in een deel van Nederland).
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overal is een oplossing voor

Geluidsabsorberende 
materialen die achteraf 
geïnstalleerd moeten 
worden…

akoestische oplossing van ecophon

ecophon master solo s
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Een kleurrijk lichtspel geeft 
vorm aan de verdiepingen 
en spoelt door de ruiten van 

het recentelijk gebouwde kantoor-
pand in het centrum van het Duitse 
Coburg. Om aan de eisen van een 
goede ruimte akoestiek te kunnen 
voldoen, heeft men gekozen voor 
verticaal hangende geluidsabsor-
berende akoestische elementen om 
zo de werking van de thermische 
balklaag niet te beperken.

En het nieuwe kantoorpand 
van SÜC is beslist een expressief 
baken geworden in de Duitse stad 
Coburg. Met behulp van meer dan 
1700 energiezuinige LED’s lichten 
de kantoorvlakken op in de heldere 
kleuren rood, groen en blauw. En 
zowel werknemers als passanten 
beleven daar plezier aan. De kleuren 

kunnen gecombineerd en gevarieerd 
worden om de bevolking van de stad 
op belevenissen en verrassingen te 
onthalen.

In de verlichte ruiten kunnen 
diverse evenementen in de stad als 
handbalwedstrijden, sambafestivals, 
nieuwjaarsvieringen en dergelijke 
tot uitdrukking komen. Hier zijn 
de SÜC (Städtische Überlandwer-
ke Coburg GmbH) en zijn doch-
terondernemingen gehuisvest, die 
de stad Coburg en zijn omgeving 
voorzien van elektriciteit, gas, water 
en afstandsverwarming.

Men heeft zich tot het uiterste 
ingespannen om aan de eisen aan 
zowel functie als esthetica te vol-
doen. Er is maximaal rekening 
gehouden met het binnenklimaat en 
steekwoorden waren openheid, goed 

licht en een goede ruimte akoestiek. 
Met behulp van transparante tussen-
wanden hebben de meeste werkne-
mers oogcontact met elkaar. En dat 
vereenvoudigt de communicatie.

Licht en luchtig is het geworden, 
hetgeen ook klanten en andere 
bezoekers aanspreekt. Daarbij wilde 
men aantonen dat esthetica en een 
goed werkklimaat te combineren 
zijn in een energiezuinig gebouw 
dat met het oog op toekomstige ver-
anderingen uiterst flexibel is.

Geluidsabsorberende 
materialen voor thermische 
balklagen

Plafonds van ruw beton en andere 
harde oppervlakken gaan niet goed 
samen met een goede ruimte akoes-

tiek. Maar desondanks moet je blij-
ven vasthouden aan een acceptabele 
geluidsomgeving – alles valt op te 
lossen! Hier was het onmogelijk 
een volledig dekkend akoestisch 
plafond te plaatsen, verreweg de 
beste oplossing om aan de eisen 
t.a.v. ruimte akoestiek in een open 
kantoor te voldoen. Met de aange-
brachte thermische balklagen kun je 
de binnentemperatuur sturen zonder 
dat er onnodig veel energie wordt 
verbruikt. De koelwaterleidingen in 
het plafond zijn gevoelig voor gaten 
en ze kunnen snel beschadigen bij 
het monteren van een volledig dek-
kend verlaagd plafond. De geluids-
absorberende materialen verhinde-
ren bovendien dat de koudestraling 
zich door de vertrekken verspreidt.

De oplossing werd gevonden 

Stadsvormende architectuur met 
de nadruk op het binnenklimaat

het verlichte kantoor van sÜc in coburg verwisselt van gedaante – een baken dat een  
gevarieerd kleurenspectrum biedt waaraan zowel de werknemers van het bedrijf als de 
inwoners van de stad plezier beleven.
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verticaal hangende geluidsabsorberende akoestische elementen 
betekenden de redding voor de geluidsomgeving op plaatsen 
waar de plafonds uit thermische balklagen bestonden.

de koelwaterleidingen in  
de thermische balklagen  
stralen ’s zomers koude uit 
over de kantoorruimtes en 
creëren daarmee voor alle 
werknemers een plezierig 
klimaat.

hartmut schütz, verantwoor-
delijk architect van het 
nieuwe kantoorgebouw van 
sÜc, volgde het project 
tijdens de bouw voortdurend. 
er werd onder andere een 
akoesticus in de arm 
genomen om metingen te 
doen en analyses uit te 
voeren om zo de voor de 
ruimte akoestiek noodzake-
lijke inspanningen te kunnen 
bepalen.

representatief en functioneel – het entreeniveau van het 
nieuwe kantoor van sÜc.

architect

hartmut schütz
stefan schneidawind

akoestische oplossingen van ecophon

akoestische elementen van ecophon
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in verticaal hangende geluidsab-
sorberende akoestische elementen 
om daarmee een zo groot mogelijk 
absorberend oppervlak te creëren. 
Grotere vertrekken als kantine en 
conferentieruimtes werden tevens 
voorzien van absorberende wand-
materialen. ■
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Ecophon, een toonaangevende, 
wereldwijde leverancier van geluids-
absorberende verlaagde plafonds en 
absorberende wandmaterialen, hield 
dit jaar een aantal presentaties op de 
Acoustic ’08, de grote conferentie 
van akoestici van 29 juni tot 4 juli. 
Deze gigantische bijeenkomst in 
het conferentiecentrum Palais des 
Congrès in het centrum van Parijs 
was eigenlijk een bundeling van 
zes verschillende gebeurtenissen 
op akoestisch gebied.

De meer dan 4000 deelnemers 
konden luisteren naar meer dan 

3500 presentaties, verdeeld over 265 
verschillende sessies. Alles wat de 
akoestische wetenschap betreft werd 
besproken, van bouw- tot onderwa-
terakoestiek. Bedrijven die op de 
een of manier iets met akoestiek te 
doen hadden, exposeerden tijdens de 
conferentie. Je kon er meetappara-
tuur, software, bouwmaterialen die 
de akoestiek reguleren en nog veel 
meer vinden.

Gelegenheden als deze zijn 
uniek, omdat je er mensen uit de 
hele wereld kunt ontmoeten die 
met geluid en akoestiek werken en 

je jezelf op de hoogte kunt stellen 
van de laatste bevindingen, nieu-
we producten kunt ontdekken en 
de ontwikkeling van bijvoorbeeld 
geluidsnormen kunt volgen.

De volgende grote conferenties 
van akoestici zijn de Internoise in 
Shanghai op 26-29 oktober 2008 en 
de Euronoise in Edinburgh op 26-28 
oktober 2009.

Wilt u meer weten over hetgeen 
er op de Acoustic ‘08 aan de orde is 
geweest? Ga dan naar www.acous-
ticbulletin.com/EN/.

de Nederlander marc janssen van ecophon wees er tijdens 
één van de sessies op dat er bij de bouw van de zieken-
huizen van tegenwoordig dikwijls geen rekening wordt 
gehouden met de geluidsomgeving, die in de loop der jaren 
alleen maar slechter is geworden. onderzoeken hebben 
aangetoond dat lawaai en hoge geluidsniveaus een nega-
tieve invloed hebben op personeel en efficiëntie. aan de 
andere kant heeft een aantal studies aangetoond dat zowel 
personeel als patiënten zich beter voelen door uitsluitend de 
geluidsabsorptie in de diverse ruimtes te vergroten.
 – we moeten een standpunt bepalen inzake de ruimte 
akoestiek, die zo lang grote gevolgen heeft voor de kwaliteit 
van de zorg, aldus marc janssen. de ziekenhuizen die we nu 
bouwen moeten immers misschien wel 40 jaar meegaan!

Pierre chigot van ecophon frankrijk vertelde dat men einde-
lijk in staat is de geluidsomgeving in een bestaand open 
kantoor correct te beoordelen. de nieuwe parameters, zoals 
dl2 (beschrijft hoe geluid afneemt naarmate de afstand tot 
een geluidsbron toeneemt) en dlf (beschrijft hoe het vertrek 
bijdraagt aan het geluidsniveau in verschillende delen van 
het pand) worden belangrijke instrumenten voor de kantoor-
akoestiek. op die manier kan men al metend vaststellen 
welke ruimte akoestische inspanningen met betrekking tot 
interieur, afstand tussen werkstations, aangebrachte geluids-
absorptie, stiller gedrag, enz. vereist zijn.
 akoestici missen op dit moment echter een norm waarin 
deze nieuwe kennis wordt verzameld, aldus Pierre chigot. 
maar een internationale norm, iso/cd 3382-3 acoustics – 
measurement of room acoustic parameters – Part 3: open 
plan spaces, is reeds in opbouw.

werelds grootste ontmoe-
tingsplaats voor akoestici

Foto: Jeff Faraday
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Manchester United, misschien wel 
de grootste voetbalclub ter wereld, 
heeft zijn eerbiedwaardige arena 
Old Trafford vergroot om de capa-
citeit voor bedrijfsarrangementen en 
restaurantactiviteiten uit te breiden. 
Men heeft op twee van de hoeken 
van de voetbalarena twee kwadrant-
vormige stukken aangebouwd. Het 
concept is erop gebaseerd lichte en 
luchtige ruimtes met een vrij uitzicht 
te creëren, zowel naar binnen als 
naar buiten toe in de arena. Om in 
combinatie met fraaie installaties 

voor zowel verlichting als licht en 
koude aan de eisen t.a.v. de geluids-
omgeving te voldoen, heeft men een 
functioneel akoestisch plafond vol-
gens beproefde standaardoplossin-
gen gekozen.

– Het lastigste bij dit project was 
om binnen aan de esthetische eisen 
te voldoen omdat de hele voorzijde 
uit glaspartijen bestaat, wat een flink 
ventilatiesysteem vereist, benadrukt 
de hoofdarchitect, Campbell Dickie 
van Miller Partnership Architecten 
te Glasgow. Leidingwerken met ven-

tilatieapparatuur en koelelementen 
werden achter verlaagde plafondei-
landen geplaatst die als esthetische 
elementen werden benadrukt, in 
plaats van de installaties te verber-
gen met behulp van twijfelachtige 
en lelijke compromissen.

akoestische plafondeilanden – 
designelementen op old trafford

– we hebben de noordooste-
lijke en noordwestelijke 
hoeken vergroot voor repre-
sentatiedoeleinden, arrange-
menten en diners, aldus de 
hoofdarchitect en het techni-
sche brein achter het 
“nieuwe” old trafford, de 
heer campbell dickie van 
miller Partnership. ecophon 
was onze partner en we 
konden bij hen terecht voor 
vragen en oplossingen 
inzake ruimte akoestiek en 
installaties. zij hebben ons in 
technisch opzicht altijd prima 
ondersteund.

de gewelfde glaspartij in de eetzaal biedt uitzicht op alle restaurantgasten. 
de verlaagde akoestische plafonds met ruimte voor alle installaties steken als 
spaken uit een gezamenlijke naaf.

architect

miller Partnership, Glasgow

akoestische oplossingen van ecophon

ecophon focus e
ecophon focus Quadro e
ecophon focus s-line e



16

Vrijhangende geluidsabsorberende units 
zijn een manier om de geluidsomgeving 
te verbeteren in open ruimtes waar 
mensen verblijven of werken. Op die 
manier realiseer je noodzakelijke 
geluidsabsorptie waar deze het hardste 
nodig is. Maar in wezen geniet voor de 
meeste locaties en activiteiten een volledig 
dekkend akoestisch plafond van de hoogste 
geluidsabsorptieklasse (klasse A) bijna 
altijd de voorkeur.

In open ruimtes als kantoren, 
collegezalen, poliklinieken, res-
taurants e.d. is een akoestische 

isolatie desondanks noodzakelijk. 
Anders kunnen mensen niet fun-
ctioneren en werken. Met behulp 
van vrijhangende geluidsabsorbe-
rende units kun je een “ruimte in 
de ruimte” creëren om storende 
geluiden vanuit de omgeving te 
reduceren. Je beperkt gewoon het 
vermogen van het geluid zich van 

en naar omringende locaties te vers-
preiden. Tegelijkertijd verlagen de 
absorberende materialen het gelu-
idsdrukniveau.

Geluidsabsorberende 
materialen voor 

“onmogelijke” plafonds

In andere gevallen heb je wellicht 
niet de mogelijkheid het hele pla-
fond af te dekken met geluidsab-

sorberende materialen, bijvoorbe-
eld als er sprake is van culturele 
aspecten als plafondschilderingen 
en stucwerk of glazen plafonds of 
installaties voor bijvoorbeeld koude 
(zoals thermische balklagen). Dan 
vormen vrijhangende akoestische 
units, vaak in combinatie met absor-
berende wandmaterialen, een alter-
natief. De absorberende wandmate-
rialen dempen storende flutterecho’s 
die ontstaan tussen wanden in ver-

trekken die voldoende geluidsvers-
preidende objecten als meubels en 
boekenkasten missen.

Als een bestaand verlaagd pla-
fond een slechtere absorptieklasse 
(bijvoorbeeld klasse B of C) heeft 
en je bent, wellicht om financiële 
redenen, niet van plan het plafond te 
vervangen door de optimale absorp-
tieklasse, kun je de geluidsabsorptie 
vergroten met behulp van vrijhang-
ende units. ■

NiemaNd kaN Nog laNger bewereN dat er Niets aaN  
de geluidsomgeviNg te doeN is
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er is nu een compleet pakket 
met ruimte akoestische oplos-
singen voor ruimtes waar een 
volledig dekkend akoestisch 
plafond om uiteenlopende 
redenen niet geschikt is of 
waar je de geluidsabsorptie 
anders wilt versterken.
 de producten zijn uniek in 
hun soort en geven de archi-
tect een grote vrijheid diverse 
designelementen te creëren 
die het betreffende vertrek 
van esthetische waarden 
voorzien. de units kunnen 
verschillend belicht worden en 
de oppervlaktelaag akutex™ 
ft reflecteert het licht vanaf 
een nagenoeg volledig glad 
oppervlak.
 het geheel nieuwe product 
ecophon master solo s is 
gebaseerd op één geluidsab-
sorberend element die in twee 
verschillende formaten 
verkrijgbaar is en die 
eenvoudig aan het plafond 
kan worden opgehangen.
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vrijhangende 
geluidsabsorberende 
materialen waar ze het 
hardste nodig zijn 

1. open kantoor met 
conferentieruimte.
om in een vergaderruimte in een 
open planoplossing zonder te 
storen of gestoord te worden min 
of meer privé met elkaar te kunnen 
praten, moet de geluidsabsorptie 
veelal worden uitgebreid door 
vrijhangende geluidsabsorberende 
units op te hangen.

2. leerlingen die groepsgewijs 
studeren.
op afzonderlijke werkplekken, 
voor mensen die in een team in een 
kantoorlandschap zitten of voor 
leerlingen die groepsgewijs of indi-
vidueel in leslokalen werken zijn 
vrijhangende geluidsabsorberende 
units dé oplossing voor een goede 
verstaanbaarheid en concentratie.

Ill
us

tra
tie

s:
 Ju

ha
 H

uh
til

ai
ne

n



1919

3. open winkelcentrum.
winkelcentra, warenhuizen en 
open winkelcomplexen kunnen 
voor een lawaaiige en ongastvrije 
omgeving zorgen. hier kun je met 
behulp van vrijhangende 
geluidsabsorberende units de 
afzonderlijke winkels in ruimte 
akoestische zin scheiden, een 
rustige sfeer creëren en de kooplust 
vergroten.

5. verpleegsterskamers.
Poliklinieken, verpleegsterskamers 
en recepties zijn ruimtes waar 
gesprekken en telefoongeluiden de 
concentratie storen. om het 
geluidsniveau in zo’n vertrek te 
reduceren zijn vrijhangende 
geluidsabsorberende units dé 
oplossing.

4. restaurants.
restaurants en cafés vormen vaak 
een lawaaiige omgeving. als je het 
probleem niet hebt opgelost door 
een volledig dekkend akoestisch 
plafond van de hoogste geluidsab-
sorptieklasse te installeren, moet je 
iets anders verzinnen om een 
geluidsomgeving te creëren die 
voor gasten en personeel accepta-
bel is. 
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De schoolkantine in een probleem wijk van het 
Zweedse Malmö verkeerde in beroerde staat en er 
was veel vandalisme. Vervolgens is er alles aan 
gedaan om geluid, licht en esthetica te verbeteren. 
Na twee jaar verkeert de kantine, met plaats voor 
300 leerlingen, nog steeds in optimale 
staat. Een bewijs voor het feit dat wie 
in een goede omgeving investeert 
ook prima zaken doet. de omgeving 
is gewoon te mooi om te vernielen.

Ooit zat Zlatan Ibrahimović, 
de wereldberoemde voetbal-
ler die nu bij het Italiaanse 

Inter in de serie A speelt, hier op 
school.

De Verner Rydénschool, die aan 
het begin van de jaren 70 van de 
vorige eeuw werd gebouwd, heeft 
in de loop der jaren sterk te lijden 
gehad onder vandalisme en schade 
ten gevolge van het gevoel ‘aan de 
kant te staan’. Vooral de kantine zag 
er treurig uit en dat was voor een 
groot deel te wijten aan het ellendige 
binnenklimaat: hoge geluidsniveaus, 
een gebrekkige verlichting en een 
onaantrekkelijk interieur. Een slech-
te omgeving leidt tot achteloosheid 
en niemand kan het wat schelen hoe 
het er uitziet.

“duurzaam ontwerp”
Nu is alles is anders geworden 
en wil niemand nog aan de oude 
schoolkantine denken. Deze is ver-
bouwd en heeft tegenwoordig een 
akoestisch plafond van de hoogste 
geluidsabsorptieklasse. De verlich-
ting in de vorm van downlighters en 
grote geluidsabsorberende lichtput-
ten, die de suggestie wekken dat het 
licht van buiten, uit de hemel komt, 
is geïntegreerd in het verlaagde pla-
fond. De verlichting kan met het oog 
op verschillende evenementen en 
activiteiten diverse kleuren krijgen. 
De kantine is een “multipurpose”-
ruimte geworden die buiten de nor-
male eetpauzes beschikbaar is voor 
uiteenlopende activiteiten. Geluids-
absorberende schermen delen de 

kantine op in kleinere units, waar 
leerlingen in kleinere groepen kun-
nen eten, een gevoel van saamhorig-
heid kunnen ervaren en met elkaar 
kunnen communiceren. Het lawaai 
veroorzaakt door het terugbrengen 
van dienbladen is verminderd met 
behulp van een geluidsabsorberende 
wandpanelen.

De tafels zijn bekleed met zachte 
kleedjes om gerammel van borden, 
glazen en bestek te vermijden. Schu-
rende geluiden van stoelen en tafels 
worden efficiënt geëlimineerd door 
de met rubber overtrokken vloer. 
De muren zijn verfraaid met spre-
kende kleuren en duidelijke patro-
nen. Een kostbaar binnenklimaat 
dat op de lange termijn bijzonder 
rendabel is gebleken, dankzij de 

Verfraaiing tegen Vandalisme
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– om in zijn totaliteit 
succesvol te kunnen zijn, 
moeten architect, akoestisch 
adviseur, geluidsdesigner en 
elektrisch consulent hun 
werkzaamheden al in een 
vroeg stadium op elkaar 
afstemmen, benadrukt 
binnenhuisarchitect britta 
kruuse van stadsfastigheter 
van de stad malmö. zij is als 
projectleider verantwoorde-
lijk voor de verbetering van 
de schoolkantines in malmö.
 – wij richten ons op logis-
tiek, ruimte akoestiek, 
verlichting, kleuren, meubile-
ring en overige inrichting.
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architect

jeanette joberg treble-read,  
Qspace, malmö

akoestische oplossingen van ecophon

ecophon light coffer
ecophon master focus s-line

sterk geaccentueerde 
patronen en kleuren creëren 
een gevoel van ruimte in de 
kantine. het akoestisch 
plafond is voorzien van  
efficiënte downlighters.

vier grote, geluidsabsorberende lichtputten (4800 x 2400 mm) domineren het akoestisch plafond en 
de verlichting in de kantine. om de verlichting bij festiviteiten, activiteiten en diverse thema’s te vari-
eren, is het systeem gebaseerd op een vernuftig besturingssysteem. door gekleurde kunststof platen 
bij de indirecte tl-verlichting te plaatsen, kan men desgewenst de kleur van het licht kiezen.

nieuw verworven betrokkenheid 
van de leerlingen. Hier is het begrip 

“sustainable design” meer dan loze 
woorden. De leerlingen zijn tijdens 
de lunchpauzes ook nog eens veel 
rustiger en harmonieuzer en dat is 
niet in de laatste plaats prettig voor 
de werkomgeving van het kantine-
personeel. ■
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Het ontwerpen van een open kantoor 
roept een groot aantal vragen op 
inzake gehoor en geluid.

Volle seminars die in samenwer-
king tussen Sveriges Arkitekter en 
Ecophon georganiseerd worden, 
laten onder binnenhuisarchitecten 
een sterk toegenomen belangstelling 
voor ruimte akoestiek zien.

Er wordt instemmend gemom-
peld en geknikt als de deelnemers 
aan het seminar Jonas Christens-
son uiteen horen zetten hoe het op 
dit moment meestal toegaat bij het 
ontwerpen van kantoren.

Jazeker, men herkent zich uit-
stekend in zijn beschrijving van 
de wijze waarop opdrachtgevers 
dikwijls hoge eisen aan efficiënte, 
flexibele en daarmee open planop-
lossingen stellen.

Tegelijkertijd wordt het niet altijd 
even eenvoudig gevonden om de 
geluiddemping in en tussen de ver-
schillende delen van het kantoor te 
realiseren.

Iets wat ook zijn oorzaak vindt in 
de trend van een afgepelde, functio-
nalistische architectuur en inrichting, 
waarbij grote harde vlakken van 
bijvoorbeeld glas en beton voor-
komen.

Het seminar gaat over gehoor 
en ruimte akoestiek en richt zich 

speciaal op binnenhuisarchitecten. 
Het vond afgelopen voorjaar voor 
het eerst plaats.

– Er is enorme belangstelling voor 
deze seminars, constateert men bij 
Sveriges Arkitekter.

Alle trainingen zijn volgeboekt.
Sveriges Arkitekter is medeor-

ganisator en houdt via zijn website 
onder meer uitnodigingen bij.

Praktische situaties centraal

Het seminar wordt geleid door Jonas 
Christensson van Ecophon, die als 
Concept Developer op het terrein 
kantoorgebouwen werkt.

Hij legt uit hoe ons gehoor werkt, 
waarom we geluiden horen zoals 
we dat doen en waaraan je voor een 
goede ruimte akoestiek in kantoren 
moet denken. Tegelijkertijd maakt 
hij van de gelegenheid gebruik 
hardnekkige mythes de wereld uit 
te helpen: zo hebben kantoorscher-
men niet die enorme vermindering 
van het geluidsniveau die men ze 
als afzonderlijke oplossingen vaak 
toeschrijft. Ze vervullen een func-
tie, zeker, maar ze moeten aange-
vuld worden met een akoestisch 
plafond.

– “En dan heb je altijd gedacht dat 
schermen afdoende waren”, luidt 

het eerlijke commentaar van een 
architect vlak na het seminar.

Vergeet niet dat in een flexibel 
kantoor een kleine kamer plotseling 
een grote kamer kan worden, aldus 
Jonas Christensson en hij geeft de 
tip dat je als meest vooruitziende 
oplossing over de gehele linie het 
best voor akoestische plafonds met 
een hoge geluidsabsorptieklasse 
kunt kiezen.

Het wijd en zijd toegepaste begrip 
nagalmtijd wordt uitvoerig uitgelegd. 
Maar een belangrijke boodschap van 
het seminar is dat de nagalmtijd 
slechts één van de parameters is 
voor het beoordelen van de ruimte 
akoestiek. Minstens even belang-
rijk is dat je het geluidsniveau in 
ruimtes waar voortdurend geluiden 
geproduceerd worden, bijvoorbeeld 
kantoren, kunt hanteren. Dat laten 
onderzoeksbevindingen zien die 
Ecophon op dit moment meeneemt 
in de lancering van het concept 
Room Acoustic Comfort™.

Nuttig en aangenaam

’s Avonds is er tijd voor twee uiterst 
nuttige lesuren, afgewisseld met een 
heerlijk buffet.

Ousmane Diawara van Comarc 
Projektering heeft meer begrip 

gekregen voor de elementaire 
noodzaak van een goede ruimte 
akoestiek.

- Nu begrijp je pas goed hoe 
belangrijk geluid is voor ons wel-
zijn!

Bent u ook geïnteresseerd in pro-
fessionele tips voor ruimte akoes-
tiek die uw werk vereenvoudigen en 
die uw gesprekken met opdrachtge-
vers en akoestici nog succesvoller 
maken?

Wat zou u er in dat geval van 
zeggen de ingewikkelde maar o 
zo belangrijke technische termen 
op begrijpelijke wijze uitgelegd te 
krijgen? En wel zo dat u ze nooit 
meer vergeet?

Opleiding ruimte akoestiek in 
kantoren trekt architecten aan

in de schoolbankjes om meer te leren over het belang van ruimte akoestiek. 
de deelnemers aan het seminar volgen betrokken het onderwijs.

jonas christensson – 
gewaardeerd docent bij dit 
seminar.



Experience 
the sound

of Room Acoustic Comfort™

Als u niet gelukkig bent met de geluidsomgeving, 
vraag dan om positieve aanpassingen. 

We ervaren onze omgeving met behulp van onze vijf 
zintuigen. Een daarvan is het gehoor. Vroeger was ons 

gehoor aangepast aan een leven zonder muren, vloeren 
en plafonds, en in principe werkt het nu nog zo.
Het creëren van een plezierige geluidsomgeving in een 
ruimte is van groot belang voor het goed functioneren 
en het welzijn van mensen.

Stel eisen aan uw geluidsomgeving!
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– Geluid kan op talloze verschillende manieren 
worden ervaren, aldus de Zweedse akoesticus en 
doctor in de technische wetenschappen Erling 
Nilsson. Daarom moet je meerdere eigenschappen 
van geluid meten. Hij is van mening dat  
uitsluitend de nagalmtijd 
meten absoluut onvol-
doende is om een correct 
beeld van de geluidskwa-
liteit te krijgen.

De nieuwe bevindingen die 
akoesticus Erling Nilsson 
en Concept Developer Car-

sten Svensson aanduiden met Room 
Acoustic Comfort™, zijn gebaseerd 
op de interactie tussen mens, ruimte 
en activiteit. In ruimtes voor com-
municatie is het belangrijk te horen 
en gehoord te worden. Op kleuter-
scholen zijn de geluidsniveaus vaak 
hoog. In open planoplossingen is 
het belangrijk dat het geluid zich 
niet zodanig kan verspreiden dat 
verschillende werkgroepen elkaar 
storen. Enzovoort.

Vorm, afmetingen, oppervlakte-
materiaal en geluidsverspreidend 
interieur van het vertrek hebben 

invloed op de beleving van de 
ruimte akoestiek. Een weldoor-
dachte regulering van de akoestiek 
draagt bij aan een geluidsomgeving 
die de werkzaamheden in de ruimte 
vereenvoudigen. Geluidsabsorbe-
rende materialen van de hoogste 
absorptieklasse (klasse A) vormen 
een efficiënt gereedschap om een 
goed geluidscomfort te bewerk-
stelligen in ruimtes waar mensen 
verblijven en met elkaar omgaan. 
Werkplekken en kantoren, scholen, 
kleuterscholen, ziekenhuizen, gan-
gen, kantines en restaurants zijn een 
paar voorbeelden van ruimtes waar 
je nooit een slechte geluidsomge-
ving moet accepteren!

de nagalmtijd is slechts een 
deel van de waarheid

– Met de traditioneel meest gebruik-
te ruimte akoestische parameter, 
de nagalmtijd, meet je hoe snel 
de geluidsenergie in een vertrek 
afneemt, legt Erling Nilsson uit. 
De nagalmtijd is een maat voor de 
klank. Andere door ons ervaren 
en belangrijke subjectieve kwali-
teiten zijn spraakverstaanbaarheid, 
geluidssterkte en ruimtelijk ver-
val. De resultaten van de diverse 
parameters kunnen onderling aan-
zienlijk verschillen, ook al is juist 
de nagalmtijd in een vertrek soms 
identiek. Met behulp van geluidsab-
sorberende materialen van geluids-

Bepaal zelf welk geluid u wilt horen!

akoesticus erling Nilsson 
(links) en concept developer 
carsten svensson van 
ecophon weten hoe het in 
een gebouw moet klinken. 
met behulp van nieuwe 
bevindingen op het gebied 
van ruimte akoestiek krijg je 
een leidraad voor de manier 
waarop je de geluidsomge-
ving kunt/moet beïnvloeden. 
zij vinden dat efficiënte 
geluidsabsorberende materi-
alen de beleving van het 
geluid in talloze opzichten 
verbeteren.



25

absorptieklasse A krijg je een goede 
waarde voor alle ruimte akoestische 
parameters. 

Het ervaren van galm. Het meten 
van de nagalmtijd is een goed hulp-
middel om te beoordelen hoelang 
het geluid, dat tussen harde vlakken 
als vloeren, muren en plafond heen 
en weer stuitert, in het vertrek blijft 
hangen, hetgeen galm creëert. Een 
lange nagalm is meestal lastig voor 
sprekers en toehoorders. Een onge-
meubileerd vertrek met harde vlak-
ken, bijvoorbeeld een kerkruimte, 
wordt als galmender ervaren dan een 
fraai gemeubileerde woonkamer. In 
concertzalen voor bepaalde soorten 
muziek streeft men soms naar een 
langere nagalm. De nagalmtijd, die 
wordt gemeten in seconden, wordt 
gedefinieerd als de tijd tussen het 
uitschakelen van een geluidsbron en 
het moment dat het geluidsniveau 
met 60 dB is gedaald.

Het ervaren van spraakverstaan-
baarheid. Meten hoe goed de luis-
teraar een gesproken woord hoort, 
is een belangrijk instrument voor 
het vermogen van het vertrek bij 
te dragen aan een goede verbale 
communicatie tussen mensen. Dat is 
vooral belangrijk in bijvoorbeeld een 
klaslokaal. Het rechtstreekse geluid 
geeft samen met vroege geluidsre-
flecties een goede spraakverstaan-
baarheid, terwijl achtergrondlawaai, 
een lange nagalm en de echo het 
gesproken woord storen. Clarity 
(C50, met als eenheid dB) en STI 
(index van 0–1) zijn parameters voor 
het vermogen van het vertrek een 
bijdrage te leveren aan de spraak-
verstaanbaarheid.

Het ervaren van geluidssterkte. 
De geluidssterkte (hoe sterk ervaren 
we het geluid) is gekoppeld aan het 
geluidsniveau en de ruimte akoesti-
sche maat Strength wordt gebruikt 

om te bepalen hoeveel geluidsener-
gie door de vlakken van het vertrek 
wordt teruggekaatst (gereflecteerd). 
Een geluidgedempt vertrek met effi-
ciënte geluidsabsorberende materi-
alen kaatst minder geluidsenergie 
terug en draagt daarom bij aan het 
laag houden van de geluidsniveaus 
in lawaaiige ruimtes. De eenheid 
voor Strength is decibel.

Het ervaren van ruimtelijk verval. 
Ter beoordeling van het vermogen 
van het geluid zich in een vertrek te 
verspreiden meet men hoe het geluid 
afneemt naarmate de afstand tot een 
geluidsbron toeneemt (DL2), als-
mede hoe het vertrek bijdraagt aan 
het geluidsniveau in verschillende 
delen van de ruimte (DLf). Deze 
twee ruimte akoestische parame-
ters kunnen samen met de Articu-
lation Index (AC) worden gebruikt. 
Deze laatste bekijkt hoe efficiënt 
een geluidsabsorberend verlaagd 
plafond in combinatie met schermen 
is. De eenheid voor DL2 en DLf is 
decibel en voor AC een index.

Erling Nilsson wijst erop dat de 
traditioneel gebruikte nagalmtijd 
belangrijke “neefjes” heeft die 
een grote rol spelen wanneer u ten 
behoeve van gezondheid én effici-
entie de juiste eisen aan een com-
fortabele geluidsomgeving moet 
stellen.

de geluidsabsorberende 
materialen die het hele 
verschil maken

– Deze nieuwe kennis houdt in dat 
u als architect, gebruiker, eigenaar, 
bouwer of beheerder relevante eisen 

kunt stellen aan hoe het moet klin-
ken, stelt Carsten Svensson, Con-
cept Developer bij Ecophon. De 
ruimte akoestiek kan dan worden 
afgestemd op de activiteit waarvoor 
de betreffende ruimte gebruikt moet 
worden. Wilt u het geluidsniveau 
reduceren en de stress verminde-
ren? Wilt u dat uw werknemers 
elkaar beter kunnen verstaan? Wilt 
u voorkomen dat u door uw omge-
ving wordt gestoord?

– Het is belangrijk dat bouwer en 
eigenaren zich verdiepen in de wijze 
waarop de gebruikers de ruimtes 
gebruiken. Met andere woorden, de 
juiste ruimte akoestiek voor de juiste 
activiteit! Hoge geluidsniveaus kun-
nen worden verlaagd door de akoes-
tiek te reguleren. Als goed horen 
of gehoord worden belangrijk is, 
moeten de juiste ruimte akoestische 
parameters worden toegepast. Uit-
sluitend de nagalmtijd toepassen is 
onvoldoende om aan de eisen t.a.v. 
een menselijke beleving van geluid 
te voldoen.

Carsten Svensson meent dat je 
met het juiste type akoestisch pla-
fond en geluidsabsorberende materi-
alen niet alleen de nagalmtijd redu-
ceert. Je kunt er ook nog eens de 
gehele geluidsomgeving mee sturen. 
De spraakverstaanbaarheid neemt 
toe, het geluidsniveau neemt af en je 
hebt minder problemen met geluid 
dat zich in het vertrek verspreidt.

– Dat is wat wij Room Acous-
tic Comfort™ noemen, zo eindigt 
Carsten Svensson. Neem contact op 
met Ecophon over ruimte akoestisch 
comfort of ga naar www.acoustic-
bulletin.com. ■

verschillende ruimtes met verschillende werkzaamheden stellen met het oog op het goed functioneren en het welzijn 
van mensen uiteenlopende eisen aan de aard van de ruimte akoestiek. efficiënte geluidsabsorberende materialen 
(geluidsabsorptie klasse a) hebben het vermogen de beleving van het geluid in talloze opzichten positief te beïnvloeden 
en vormen daarom in de meeste ruimtes een uitstekend hulpmiddel.

voorbeelden van factoren die de spraakverstaanbaarheid 
(clarity) kunnen beïnvloeden. het geluid dat de luisteraar het 
eerst bereikt, heet direct geluid (rood). dan volgen vroege 
geluidsreflecties (groen). deze bereiken de luisteraar binnen 
50 ms (milliseconde) en worden geïntegreerd met het directe 
geluid. zij dragen dus in positieve zin bij aan de spraakver-
staanbaarheid. late geluidsreflecties (blauwe kleur in het 
hele vertrek) die de luisteraar na 50 ms bereiken, dragen 
negatief bij aan de spraakverstaanbaarheid.

Foto: Per Ågren Foto: Mikael Lundgren Foto: Georg van der Weyden
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Het nieuwe hoofdkantoor van H&M is een grote 
investering voor dit internationale modeconcern.
 Het Zweedse kantoor is gebouwd met 
maximale openheid als steekwoord. Wat opvalt 
zijn de moderne materiaalkeuzes, dat wil zeggen 
volop eenvoudig te onderhouden en 
duurzame, maar wel harde 
oppervlaktelagen.
 Voor de ruimte akoestiek impli-
ceert die combinatie een uitdaging, 
die men bij dit unieke bouwproject 
zeer serieus heeft genomen.

De raamvlakken zijn groot 
en er stroomt volop dag-
licht naar de receptie, waar 

je via een roltrap belandt. Op de 
benedenverdieping, met een eigen 
ingang naar de straat, bevindt zich 
(uiteraard!) een H&M-winkel.

Het nieuwe hoofdkantoor van 
de modegigant in het centrum van 
Stockholm ademt aanzienlijk meer 
H&M dan de oude panden een paar 
blokken verderop.

Dat was uitgewoond en niet zo 

functioneel als je wel zou willen. En 
niet in de laatste plaats: er ontbrak 
een duidelijk H&M-profiel. Eén van 
de voornaamste taken was om dat bij 
het nieuwe kantoor te corrigeren.  

Je vindt hier een open milieu dat 
de H&M-geest duidelijk uitdrukt 
door creatieve processen en infor-
mele communicatie te stimuleren 
en te vereenvoudigen.

– Mode komt tot stand via team-
work. Wij zouden nooit in een cel-
lenkantoor kunnen zitten, aldus Lars 

Kyringer die binnen het H&M-con-
cern verantwoordelijk is voor de 
kantoorpanden.

werkplek voor 900 mensen

Er werken hier ca. 900 mensen en 
ongeveer 500 daarvan houden zich 
bezig met inkoop. De concernlei-
ding heeft natuurlijk een vaste plek 
in dit kantoor en ook de staffuncties, 
onder andere reclame en interieur, 
zitten hier.

Het begrip “Open deuren” is er 
omarmd. De leidinggevenden zitten 
bijvoorbeeld maar zelden op hun 
eigen kamer en het wij-gevoel is 
duidelijk aanwezig.

Als je om je heen kijkt, zie je direct 
dat de gekozen materialen typerend 
zijn voor deze tijd: oppervlakken met 
beglazing, steen en metaal. Modern, 
smaakvol en met hoge kwaliteit zon-
der luxueus te zijn, een zuiver en 
helder lijnenspel in de architectuur 
en als gezegd volop open vlakken.

H&M Houdt zijn nieuwe  
Hoofdkantoor open

voor architect johan linnros 
spreekt het voor zich de 
ruimte akoestiek al aan het 
begin van een bouwproject 
te bespreken.
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– Handig, mooi en functioneel, 
stelt Lars Kyringer vast.

Harde materialen met grote, open 
vlakken vormen met recht een uitda-
ging voor de ruimte akoestiek.

Deze combinatie legt de basis 
voor grote problemen met nagalm 
en trommel- en stapgeluiden, die de 
concentratie en de verstaanbaarheid 
verstoren.

“de minste zorgen over de 
ruimte akoestiek”

Lars Kyringer vindt, net als verant-
woordelijk architect Johan Linnros 
van Reflex Arkitekter, dat de ruimte 
akoestiek al in de beginstadia van 
de bouw een vanzelfsprekend punt 
op de agenda moet zijn.

– Alle werkruimtes hebben akoes-
tische plafonds, vertelt Johan Linnros, 
en elke werkplek heeft een geluid-
dempend scherm. Alle looproutes zijn 
voorzien van verzonken vloerlopers 
en langs de ramen hangt textiel.

En dan vind je in dit modecen-
trum natuurlijk een ontelbaar aantal 
kledingstukken!

– Textiel neemt geluid op! Over de 
ruimte akoestiek hebben we ons zo 
ongeveer de minste zorgen gemaakt, 
benadrukt Johan Linnros.

meerdere eenheden – één 
kantoor

Het hoofdkantoor bestaat uit diverse 
eenheden, die door glas met elkaar 
zijn verbonden.

Een glazen vide doet dienst als 
het hart van het kantoor. Het is een 
luchtige ontmoetingsplek met lunch-
restaurant, café en de receptie.

Het bedrijf dat we tegenwoor-
dig kennen als H&M opende bijna 
vijftig jaar geleden, in 1959, zijn 
eerste winkel in het centrum van 
Stockholm.

Nu is deze Zweedse modegigant 
vertegenwoordigd in 29 landen en 
werken er 68.000 mensen.

Begin dit jaar werd het nieuwe 
hoofdkantoor in gebruik genomen.

Wat onroerendgoedprojecten bet-
reft vormt dit grote kantoor in Stock-
holm voor de succesvolle, expansie-
ve kledingketen een klasse apart.

– Dit is het grootste project van het 
bedrijf ooit, vertelt Lars Kyringer. 

architect

johan linnros, reflex arkitekter, 
stockholm

akoestische oplossingen van ecophon

ecophon focus dG
ecophon focus a
ecophon hygiene Performance
ecophon industry modus (zwart)

een cellenkantoor is bij h&m, 
waar teamwork de dage-
lijkse praktijk is, nooit 
actueel geweest. akoestische 
plafonds, schermen en vloer-
lopers dempen het geluid, 
gaan de verspreiding ervan 
tegen en vergroten de 
spraakverstaanbaarheid.

de openheid komt terug in 
het hele kantoor. visueel 
contact tussen bijvoorbeeld 
kamers en looproutes 
vormen een belangrijk 
element.

Fo
to

: Å
ke

 E
:s

on
 L

in
dm

an
Fo

to
: Å

ke
 E

:s
on

 L
in

dm
an



28

Als er geld te verdienen zou zijn 
aan het ontwikkelen van normen 
die internationaal worden gebruikt, 
zou Zweden flinke sommen hebben 
binnengehaald uit export.

De platen van Abba en de auto’s 
van Volvo zijn bekende Zweedse 
exportsuccessen. Je kunt hetzelfde 
niet echt zeggen van de verrich-
tingen op het gebied van ruimte 
akoestiek, die geresulteerd hebben 
in een aantal belangrijke normen 
die vaak overal ter wereld worden 
toegepast.

Hiertoe behoren onder meer de 
geluidsclassificatie, de classificatie 
van geluidsabsorberende materia-
len, de Europese norm EN 12354-6 
(ruimte akoestische dimensionering) 
en ook de Europese branchenorm 
voor trommelgeluiden.

Sinds 1972 al werkt vicedirecteur 

en geluidsconsulent Leif Åkerlöf 
aan wat nu ÅF Ingemansson heet, 
niet alleen in Zweden maar ook in 
de rest van Noord-Europa het meest 
toonaangevende adviesbureau voor 
wat betreft geluiden en trillingen. 
Hij is zeker van zijn zaak:

– Ik weet dat het een gedurfde 
uitspraak is, maar ik vind gewoon 
dat Zweden als land op dit  terrein 
vooroploopt.

open planoplossingen in 
nieuwe norm

Op dit moment wordt er gewerkt aan 
norm ISO 3382-3 over het meten 
van ruimte akoestische parameters 
in open planoplossingen.

– Ik geloof dat de problematiek 
van grote vertrekken op dit moment 
internationaal gezien het meest 

besproken onderwerp is, constateert 
Leif Åkerlöf.

Open planoplossingen hebben 
bij Ecophon een hoge prioriteit. 
Op basis van de activiteiten in 
het hoofdkantoor in het Zweedse 
Hyllinge lanceert het bedrijf een, 
naar men meent, aanzienlijk cor-
rectere wijze om de ruimte akoes-
tiek te meten. De maatstaf daarvoor 
was voor kantoren tot dusverre de 
nagalmtijd. Dit concept heet Room 
Acoustic Comfort™.

De nieuwe, ruimere zienswijze op 
wat goede of slechte ruimte akoes-
tiek is, kan zijn doorbraak beleven 
in ISO 3382-3.

Gaan we nog een Zweedse export-
bijdrage beleven aan normen voor 
ruimte akoestiek?

het is absoluut een teken van 
zwakte dat verschillende 
landen het niet eens kunnen 
worden over normen, vindt 
leif Åkerlöf, vicedirecteur 
van het adviesbureau Åf 
ingemansson.

Niet alleen de popgroep 
Abba en auto’s van Volvo 
zijn succesvolle Zweedse 
exportartikelen. Zo tussen 
de bedrijven door hebben 
Zweedse knowhow en de 
opbouw van normen voor ruimte 
akoestiek hun sporen nagelaten in 
het buitenland. 

NormeN oNbekeNd Zweeds exportartikel
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In de nieuwe Zweedse norm, SS 25268:2007, moet 
de nagalmtijd worden berekend aan de hand van 
een vertrek dat op basis van zijn gebruiksterrein is 
gemeubileerd. Met andere woorden, nagalmtijden 
moeten gemeten worden in een zogenaamd diffuus 
geluidsveld, wat lastig te beoordelen kan zijn. Dit 
stelt hoge eisen aan de akoestici die het geluid bij 
de meting in een ruimte moeten spreiden.
 Men houdt in de norm ook rekening met het 
geluidsniveau. Een maximale geluidsabsorptie 
(met behulp van absorberende materialen van de 
A-klasse) is de voorwaarde voor een efficiënte 
reductie van het geluidsniveau. De plaats van 
de absorberende materialen in de ruimte is van 
invloed op de nagalmtijd, maar normaliter niet op 
het geluidsniveau.

een aantal vuistregels voor een goede  
geluidsomgeving

•	Het	meten	van	de	nagalmtijd	is	duurder	en	lasti-
ger bij diffuus geluid en het risico van een “vrije 
interpretatie” van de norm ligt op de loer. Om het 
zekere voor het onzekere te nemen zijn omwille 
van een kortere nagalmtijd en een efficiënte 
daling van het geluidsniveau geluidsabsorbe-
rende materialen van klasse A aan te bevelen.

•		De	leverancier	moet	via	metingen	in	een	geac-
crediteerd laboratorium (bijvoorbeeld Zweeds 
P-keurmerk) kunnen verifiëren dat de producten 
van de juiste geluidsabsorptieklasse zijn.

•		Met	een	maximale	geluidsabsorptie	kun	je	het	
vertrek naar eigen invulling meubileren en ver-
anderen zonder dat je afhankelijk bent van de 
bestaande geluidsabsorptie in de vorm van het 
interieur.

de zweedse geluidsklassen zijn  
onderverdeeld van a (de beste) tot  
d (de slechtste)

Geluidsklasse A
Deze geluidsklasse staat voor betere geluidscondi-
ties dan geluidsklasse B en kan een concurrentie-
middel zijn als een geluidsomgeving van zeer hoge 
kwaliteit de prioriteit heeft.

Geluidsklasse B
Deze geluidsklasse staat voor betere geluidscondi-
ties dan geluidsklasse C en is geschikt voor ruimtes 
en werkzaamheden die een goede geluidsomge-
ving als prioriteit hebben.

Geluidsklasse C
Deze geluidsklasse beoogt geluidscondities die vol-
doen aan de minimumeisen in de voorschriften van 
de	Nationale	Huisvestingsdienst	(Boverket),	de	BBR	
(Bouwregels Boverket).

Geluidsklasse D
Deze geluidsklasse staat voor een lage geluidsnorm 
en dient alleen te worden toegepast als geluidsklas-
se C om uiteenlopende technische, oudheidkundige 
of financiële redenen niet haalbaar is. Normaliter 
is daarvoor goedkeuring van de lokale overheid 
nodig.

Voorbeeld uit de Zweedse norm:
Voor verblijfsruimtes, kantines, restaurants en cafe-
taria’s geldt:

Geluidsklasse A        B C D

T20 (s) 0,5 0,6 0,6 0,8

Langste nagalmtijd in vertrek, T20 voor ruimte voor 
samenzijn of het serveren van eten, groter dan  
100 m². 

Grote verschillen in 
geluidsnormen onthutsend
Wij hebben de geluidsnormen van vijf verschil-
lende landen t.a.v. geluidsomgeving en eisen aan 
geluidsabsorptie geanalyseerd. Er zijn talloze 
overeenkomsten, maar de verschillen zijn soms 
groot en men wil nu tot een gemeenschappelijke 
Europese norm zien te komen.

Voor de Scandinavische landen geldt dat de 

Finse norm gebaseerd is op de Zweedse, die op 
zijn beurt weer gebaseerd is op de Noorse. De 
Deense norm omvat wettelijke vereisten, terwijl 
de Zweedse een aanbeveling is. Andere normen 
kunnen een geheel andere opbouw hebben dan 
de Scandinavische.

in het sP (sveriges tekniska forskningsinstitut – Nationaal technisch research  
instituut van zweden) wordt voortdurend het geluidsabsorberende vermogen van 
akoestische plafonds gecontroleerd. een onafhankelijk productonderzoek houdt in 
dat de opdrachtgever weet dat het product voor de beloofde eigenschappen aan 
de eisen voldoet en het product krijgt dan een P-keurmerk. om de nagalmtijd in 
een vertrek bij diffuus geluid te kunnen meten en daarmee het geluidsabsorberend 
vermogen volgens de zweedse norm te kunnen waarderen, moeten er diffusors in 
de ruimte worden geplaatst (zie de afbeelding), terwijl er geluidsabsorberende 
materialen op de vloer worden aangebracht.

de zweedse norm houdt rekening met de meest recente bevindingen voor ruimte akoestiek

finse geluidsnorm lijkt op de zweedse

De Finse geluidsnorm, de SFS 5907, is gebaseerd 
op de geluidsklassen A, B, C, D, waarbij A het 
best is en D het slechtst, een identieke opbouw dus 
als de Zweedse norm. Om aan geluidsklasse A 
te voldoen worden er in sommige gevallen in de 
Finse norm in bepaalde ruimtes hogere eisen aan 
de maximale nagalmtijd gesteld. Zo moet voor 
geluidsklasse A in kantoortuinen waar de plafond-
hoogte minder dan drie meter is de nagalmtijd 
0,35 seconde bedragen.

 In de norm zit een aanhangsel in de vorm van 
tabellen. Deze laten zien hoe groot het geluidsab-
sorberende vlak in een vertrek met verschillende 
plafondhoogtes geacht wordt te zijn om verschil-
lende waarden voor de nagalmtijd voor absorbe-
rende materialen van resp. klasse A en klasse C te 
verkrijgen.
 Om aan de eisen t.a.v. een nagalmtijd van 0,4 
seconde bij een plafondhoogte van drie meter te 
voldoen, moeten er volgens de Finse norm absor-

berende materialen (absorptieklasse A) worden 
aangebracht corresponderend met 120% van het 
totale vloeroppervlak. Als je absorberende materia-
len met een slechter geluidsabsorberend vermogen 
(absorptieklasse C), kiest, zijn daarvoor in het 
vertrek absorberende materialen met een oppervlak 
van 190% van het vloeroppervlak noodzakelijk.
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De	Nederlandse	geluidsnorm	NPR	3438	gaat	uit	
van een maat voor de spraakverstaanbaarheid, STI 
(Speech Transmission Index). De waarden variëren 
van 0 tot 1, waarbij 0 voor geen enkele spraak-
verstaanbaarheid en 1 voor volledige spraakver-
staanbaarheid staat. In een klaslokaal van normale 
afmetingen bijvoorbeeld resulteren waarden boven 
de 0,75-0,80 in een goede spraakverstaanbaar-
heid.
	 Het	is	het	lawaai	dat	de	spraak	verstoort	en	
daarom moet normale spraak een aanzienlijk 
hoger geluidsdrukniveau hebben dan het lawaai in 

de ruimte. Men legt de nadruk op de ergonomische 
factoren en beoordeelt de kwaliteit van de geluids-
omgeving conform vier parameters:

•		Spraakniveau	(normaal,	laag	of	hoog	stemni-
veau)

•		Afstand	tussen	spreker	en	luisteraar	en	de	plaats	
in het vertrek waar zij zich bevinden

•		Geluidsdrukniveau	van	het	achtergrondgeluid	en	
de eigenschappen daarvan

•		Nagalmtijd

De	Deense	geluidsnorm	wordt	beschreven	in	BR08	
(Bygningsreglement 2008). De norm is over het 
algemeen dwingend: “De nagalmtijd in vertrekken 
in gebouwen moet gereguleerd zijn in overeenstem-
ming met het gebruik van die vertrekken”.
 De Deense geluidsnorm voorziet in een hand-
leiding betreffende de absorptiehoeveelheid 
in een vertrek om daarmee aan de eisen t.a.v. 
nagalmtijden te voldoen. In het algemeen vindt men 
dat 10-15% van het absorberende oppervlak in 
klaslokalen en kleuterklaslokalen uit wanden of uit 
andere loodrechte vlakken moet bestaan.
Eisen aan nagalmtijd zijn er voor geluidsfrequenties 
tot	een	minimum	van	125	Hz.	Men	gebruikt	richt-
lijnen voor het absorptieoppervlak in het vertrek, 
berekend op basis van de grootte van het vloerop-
pervlak, om aan de eisen te voldoen.
 In een eenpersoonskantoor en een vergader-
ruimte mag de nagalmtijd niet langer zijn dan 0,6 
seconde en in meerpersoonskantoren moet het 
absorptieoppervlak (A) groter zijn dan 1,1 maal 
het vloeroppervlak.
 In zijn algemeenheid mag de nagalmtijd in 
ziekenhuizen, medische units, klinieken e.d. niet 
langer zijn dan 0,8 seconde, terwijl men voor 

onderzoeksruimtes, behandelkamers e.d. een grens 
van maximaal 0,6 seconde heeft gesteld.
 Denk erom dat een “volledig dekkend” akoestisch 
plafond normaliter slechts 85% van het plafondop-
pervlak dekt, omdat het oppervlak met installaties 
e.d. niet kan worden meegeteld. Als je voor geper-
foreerd gips (met een geringer absorptievermogen) 
kiest, moet je om aan de eisen te voldoen, in verge-
lijking met een oppervlak met absorberende materi-
alen van de hoogste absorptieklasse, de absorptie-
hoeveelheid vergroten door meer vierkante meters 
absorberende materialen te plaatsen.

Voorbeeld. Om aan de eisen bij een meerpersoons-
kantoor te voldoen – hetgeen wil zeggen dat het 
absorptieoppervlak (A) 1,1 is – moet je geluidsab-
sorberende materialen van klasse A (met bijvoor-
beeld mineraalwol) kiezen om de noodzaak van al 
te grote absorberende oppervlakken te reduceren. 
Absorberende materialen van klasse C kunnen bij-
voorbeeld uit geperforeerd gips bestaan.
 Absorberende materialen type C met een 
absorptiefactor van 0,6: A = 1,1 / 0,6 = 1,83  
(183 % van het vloeroppervlak)

 Absorberende materialen type A met een 
absorptiefactor van 0,95: A = 1,1 / 0,95 = 1,16 
(116 % van het vloeroppervlak)

Geluidsabsorptieklassen
De geluidsabsorptieklasse (niet te verwarren met de 
geluidsklasse) is een maatstaf voor het absorptie-
vermogen van de geluidsabsorberende materialen 
bij verschillende geluidsfrequenties. De tabel laat 
het geluidsabsorberende vermogen zien voor mate-
rialen van verschillende geluidsabsorptieklassen, 
waarbij klasse A het best is en klasse E het slechtst. 

De Duitse geluidsnorm, NALS B 3 DIN 18041 / N 
66, stelt in vertrekken van diverse afmetingen ver-
schillende eisen:

Grupp a
Spraakverstaanbaarheid in vertrekken met middel-
lange en lange afstanden.
– kleine vertrekken (< 250 m³)
– middelgrote vertrekken en hallen (250–5000 m³)

Men verdeelt de oppervlakken in vertrekken voor

Muziek:
Onderwijsruimtes voor zang en muziek
Ruimtes	voor	muzikaal	amusement

Taal:
Panden voor rechtbanken
Clubruimtes
Repetitieruimtes	voor	muziek
Sporthallen en zwembaden

Onderwijs:
Onderwijsruimtes zonder muziek
Groepsruimtes in kleuterscholen
Verblijfsruimtes in bejaardenhuizen
Collegezalen
Vergader- en conferentieruimtes

Sport 1:
Zonder publiek met incidentele lessen

Sport 2:
Zonder publiek met frequente trainingen
 Als er slechthorenden aanwezig zijn, mensen 
met andere moedertalen of anderen met hoge eisen 
aan een goede spraakverstaanbaarheid, moet de 
nagalmtijd	in	de	geluidsfrequenties	250–2000	Hz	
20% lager* zijn dan in de basissituatie. 
* Er bestaat enige twijfel over wat de kortste nagalmtijd moet zijn. 
Is de ruimte bestemd voor een verblijf van meerdere personen, 
moet er al bij de planning rekening worden gehouden met het 
feit dat er slechthorenden of mensen met talige beperkingen in de 
betreffende ruimte zullen zitten.

Grupp b
Spraakverstaanbaarheid in vertrekken met korte 
afstanden.
 Kantoorruimtes, kleine werkplaatsen, winkels, 
restaurants, patiënten- en operatiekamers, open-
bare ruimtes, bibliotheken en leeszalen.

duitse norm geeft geluidseisen aan voor vertrekken van diverse afmetingen

de spraakverstaanbaarheid is belangrijk in de Nederlandse norm

deense norm stelt wettelijke eisen

Ga naar het acoustic bulletin van 
ecophon om de geluidsnormen van 
diverse landen op te zoeken en te 
bestellen:
www.acousticbulletin.com

1. Geluidsabsorptieklasse A

2. Geluidsabsorptieklasse B
3. Geluidsabsorptieklasse C

4. Geluidsabsorptieklasse D

5. Geluidsabsorptieklasse E

6. Niet-geclassificeerd

αp Praktische geluidsabsorptiefactor

Geluidsfrequentie, Hz
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“Onvoorstelbaar dat er in zoveel 
restaurants, bars en kroegen nog steeds 
zoveel herrie en lawaai is dat je elkaar 
niet verstaan kunt. Er is immers zo 
eenvoudig wat aan te doen.”

Gasten wijzen lawaaiiGe restaurants af

De New Zealand Acoustical Society 
bezoekt restaurants om deze vervol-
gens te beoordelen aan de hand van 
de kwaliteit van de geluidsomgeving. 
Eten, service en sfeer staan vaak 
voorop, terwijl de ruimte akoestiek 
vaak verwaarloosd blijkt te worden. 
Met behulp van een schaal waarin 
de beste geluidsomgeving vijf ster-
ren krijgt, wil men extra aandacht 
vestigen op restaurants met slechte 
waarden. Deze moeten zich vervol-
gens verbeteren.

Waarom zou je niet iets introdu-
ceren in de trant van een “Guide 
Michelin Acoustique” om het de 
gasten zo eenvoudiger te maken een 
restaurant te kiezen waar ze elkaar 
zonder lawaai en stress kunnen zien 
en van het eten kunnen genieten? 
Dat zou ook personeelsleden helpen 
bij het kiezen van een acceptabeler 
werkplek.

Ga naar www.acoustics.ac.nz/
crai.html, de website van deze 
akoestici.

elk lid dat recentelijk een restaurant 
heeft bezocht, stuurt zijn beoordeling 
naar de zealand acoustical society, die 
de resultaten bundelt. op een schaal van een tot  
vijf sterren hebben de cijfers de volgende betekenis:
•	Het	vermogen	te	kunnen	liplezen	is	een	groot	pluspunt.
•	Je	hebt	minimaal	oordopjes	nodig.
•	Niet	zo	gek	–	met	name	door	de	week.
•	Een	rustige	en	plezierige	avond.	
•	De	plek	waar	je	moet	zijn	voor	een	gesprek.

Marylin Domenech van restaurant 
Baguette in Brisbane, Australië, die 
een paar jaar geleden geluidsabsor-
berende materialen in het plafond 
heeft geïnstalleerd, zegt in een opge-
nomen interview het volgende:

“Kort nadat we het restaurant had-
den geopend kwamen we tot de ont-
dekking dat het binnen erg lawaaiig 
was. Vooral in het binnenste deel 
hadden we veel last van echo’s.

Voorheen kon je elkaar door alle 

geroezemoes aan hetzelfde tafeltje 
nauwelijks verstaan. Als de ruimte 
akoestiek beroerd is, maakt het niet 
uit hoe het eten smaakt. Alles werkt 
door in de sfeer.

We hebben met name gemerkt dat 

“bijna niemand begrijpt hoe belangrijk het geluid is.”

akoestische plafonds van ecophon

ecophon focus dg
ecophon focus ds

gasten van boven de veertig negatief 
reageerden op de lawaaiige omge-
ving – en dat is toch de leeftijds-
groep die het zich kan permitteren 
uit eten te gaan…

Noch architecten noch restaura-
teurs begrijpen het belang van de 
geluidsomgeving voor zowel gasten 
als personeel. En dat is spijtig.

Met het nieuwe akoestische pla-
fond is alles anders en we krijgen 
spontaan opmerkingen dat het zo 
lekker rustig is bij restaurant Baguet-
te.”
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Een jaar geleden viel het besluit – het 
gipsplafond moest weg – en op de 
bestaande draagconstructie werd een echt 
akoestisch gemonteerd. Het resultaat was 
opzienbarend. het nieuwe plafond 
veranderde alles.
 Nu kan iedereen in alle rust van zijn 
welverdiende lunch- of koffiepauze 
genieten.

Het personeel van de Everf-
resh Group in Helsingborg 
in het zuiden van Zweden 

merkte direct het verschil nadat het 
geperforeerde gipsplafond van de 
kantine vervangen was door een 
echt akoestisch plafond.

Vroeger was het gewoon afschu-
welijk in ons lunchrestaurant, zo 
kan Helena Eliasson, kwaliteitsma-
nager van de fruitimporteur Everf-
resh Group zich nog herinneren. Het 
geluidsniveau was vreselijk hoog 
en je hoorde voortdurend tafels en 
stoelen schuiven.

Nu zouden de bestaande gipspla-
ten worden verwijderd en in plaats 
daarvan zou er een akoestisch pla-
fond met een optimaal geluidsabsor-

berend vermogen op de bestaande 
draagconstructie worden geplaatst. 
Zo konden de werkzaamheden 
worden voortgezet zonder dat de 
verbouw tot merkbare overlast zou 
leiden.

Het nieuwe plafond veranderde 
alles. Nu kan iedereen in alle rust 
van zijn welverdiende lunch- of kof-
fiepauze genieten. 

uitgerust personeel

De verandering in het restaurant ver-
spreidde zich als kringen in het water. 
De directie van de Everfresh Group 
besloot dat ook de kantoortuin een 
betere ruimte akoestiek moest krij-
gen. En wat een verschil…

– Het nieuwe plafond is een zegen, 
zegt kwaliteitsmanager Helena Eli-
asson van de Everfresh Group.

Stefan Ström van de dochteron-
derneming Lime Frukt & Grönt is 
het met haar eens:

– We zitten met zo veel mensen in 
dezelfde ruimte dat we elkaar vroe-
ger overal konden horen. Nu hoor 
ik alleen nog maar degenen die vlak 
naast me zitten en ik word niet lan-
ger gestoord door alle lawaai om me 
heen. Het geluid is meer gedempt 
en het klinkt allemaal niet meer zo 
schel en schreeuwerig.

Vroeger was ik altijd doodmoe 
als ik thuiskwam van mijn werk. 
Nu voel ik me een stuk beter en ik 
ben overdag beter uitgerust.

mooier dan geperforeerd gips
– Ik begrijp gewoon niet hoe archi-
tecten denken, aldus Helena Elias-
son. Ons nieuwe plafond op kantoor 
is veel mooier dan het oude. Het 
is glad en fraai om te zien en je 
hoeft ook niet meer tegen die grote 
gaten in de oude gipsplaten aan te 
kijken.

Geperforeerde gipsplafonds wor-
den verkocht als geluidsabsorbe-
rende plafonds. Het is de bedoeling 
dat de geluidsgolven via de aan-
wezige grote geperforeerde gaten 
geabsorbeerd worden door vilt van 
een inch dik boven de plafondplaten. 
Maar de ervaring leert dat een goede 
geluidsomgeving een efficiëntere 
geluidsabsorptie behoeft.

Gips verwijderd voor een beter Geluid
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overgelukkige werknemers 
steken de loftrompet over 
hun nieuwe geluidsomge-
ving. helena eliasson van de 
everfresh Group en stefan 
ström van de dochteronder-
neming lime frukt & Grönt.

akoestisch plafond van ecophon

ecophon master e

alsof je een nieuwe wereld betreedt. een goede geluidsomgeving 
stimuleert de eetlust en zorgt dat je je tussen het werken door kunt 
ontspannen. het lunchrestaurant van de everfresh Group.

De akoestische plafonds van 
Ecophon bestaan uit een van de 
meest geluidsabsorberende mate-
rialen die er zijn, namelijk glaswol. 
De oppervlaktelaag is microgeperfo-
reerd en doordat de poriën dicht bij 
elkaar zitten ontstaat er een gladde, 
fraaie oppervlaktelaag, terwijl de 
geluidsgolven eenvoudig door het 
materiaal geabsorbeerd worden.

De Everfresh Group is de moe-
deronderneming van Lime Frukt & 
Grönt en van Everfresh.

De dochterondernemingen voor-
zien grossiers, winkels en hore-
cagroothandels in heel Zweden van 
vers fruit en verse groenten. ■
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enkele tips

1. In kleuterscholen met hoge geluidsniveaus adviseren we om samen met een volwaardig 
akoestisch plafond absorberende wandmaterialen aan te brengen op twee van de muren die 
in een hoek op elkaar staan. Ook als het niet praktisch mogelijk is om complete muren met 
absorberende wandmaterialen af te dekken, dan nog wordt de geluidsomgeving aanzienlijk 
beter met die materialen waar wel ruimte voor is.

2. Absorberende wandmaterialen voorkomen dat er een irritante, zogenaamde flutterecho ontstaat 
tussen twee parallelle muren in een vertrek. Tegelijkertijd wordt de verstaanbaarheid groter 
en verspreidt het geluid zich minder.

3. Combineer de absorberende wandmaterialen qua kleur en vorm om de beleving van het 
vertrek te versterken.

4. De absorberende materialen moeten minimaal op ooghoogte worden geplaatst van de mensen 
die zich in de ruimte ophouden, ongeacht of ze zitten, staan of wellicht kruipen. Hoe groter 
het absorberende oppervlak is, des te beter is de geluidsomgeving. Absorberende wandmate-
rialen kunnen ook worden gebruikt als mededelingenbord en desondanks hun absorberende 
eigenschappen voor een groot deel behouden.

Interieurontwerpers en architecten hebben 
via een flexibel systeem van absorberende 
wandmaterialen de vrijheid esthetische, 
ruimte akoestische elementen te creëren 
die met de rest van het interieur in het 
vertrek harmoniëren. Slechts uw fantasie 
bepaalt de grenzen.
 kies uit een reeks van modieuze 
kleuren.

Een paar kleden en gordijnen zijn 
onvoldoende om gebreken in de 
geluidsomgeving te herstellen. 
Hun geluidsabsorberende effect is 
te gering.

Soms moet je de muren gebrui-
ken voor extra geluidsabsorberende 
materialen van geluidsabsorptie-
klasse A. Dat geldt vooral als een 
volwaardig en volledig dekkend 
akoestisch plafond ontbreekt en 
als het verlaagde plafond wellicht 
bestaat uit gips of een ander mate-
riaal dat niet aan absorptieklasse A 
voldoet. Kleuterscholen, scholen, 
kantoren, zorgcomplexen en restau-
rants zijn voorbeelden van omgevin-
gen waar de geluidsabsorptie vaak 
versterkt moet worden.

Absorberen met kleuren!
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ecophon wall Panel™ met de texona oppervlakteafwerking. 
dit oppervlak is verkrijgbaar in dertien verschillende kleuren 
die verticaal, horizontaal of diagonaal gecombineerd kunnen 
worden. u kunt tevens een profielsysteem en hoekstukken 
kiezen in bijpassende of contrasterende kleuren.  
Ga naar www.ecophon.nl en zoek op ecophon wall Panel™, 
waar u de kleuren zelf naar eigen wens kunt combineren.

kantoorpanden met eisen t.a.v. een goede spraakverstaan-
baarheid maar met harde materialen op muren en vloeren 
worden bij voorkeur aangevuld met absorberende wandma-
terialen die ook een esthetisch aspect hebben.

met geluidsabsorberende materialen kan het geluid in een 
muziekzaal eenvoudiger gecontroleerd worden. een efficiënte 
geluidsabsorptie draagt in de meeste soorten muziekruimtes 
bovendien bij aan een geringer risico van gehoorbeschadi-
ging en tinnitus bij musici, publiek en personeel.

een slim profielsysteem waarmee variatie in kleur en vorm 
mogelijk is. de verschillende secties kunnen ook worden 
afgewisseld met diverse kleuren.

in een lawaaiige omgeving en in ruimtes die een goede 
geluidsweergave verlangen zijn absorberende wand-
materialen noodzakelijk.

Foto: Patrick Klemm



Het verlangen naar lucht, transpa-
rantie en licht: open planoplossingen 
zijn de droom als het om modern 
wonen gaat. Deze droom resulteert 
automatisch in een probleem: de 
geluiden van kinderen en hun spel, 
televisie, telefoongeluiden, keuken-
bezigheden en andere activiteiten 
verspreiden zich overal.

In een luxueuze villa op een gou-
den locatie in Nieuw-Zeeland heeft 
men de geluidsomgeving serieus 
genomen. Het probleem is namelijk 
oplosbaar! Er zitten hier efficiënte 
geluidsabsorberende materialen in 
de plafonds, die irritatie en stress 

rust  
voor de 
zintuigen

akoestische plafonds van ecophon

ecophon focus e
ecophon focus ds
ecophon focus wing

reduceren doordat het geluid zich 
minder verspreidt. Het wordt er ook 
niet minder van dat deze materialen 
in de hedendaagse binnenhuisarchi-
tectuur ook nog eens een esthetische 
verrijking zijn. Een thuis voor alle 
zintuigen.

Foto: Blair McKenzie

word kosteloos abonnee!
wilt u zich abonneren op eco en het magazine automatisch toegestuurd krijgen? 
bezoek www.ecophon.com/eco en vul uw gegevens in. 


