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Vindt u net als ons dat mensen niet langer in een slecht binnenklimaat zouden moeten zitten? 
In dat geval richten we ons tot u.

Wij weten namelijk dat de kosten niet hoger zijn als je iets direct goed doet, maar dat het 
wel veel duurder is om achteraf spijt te krijgen en dan met de noodzakelijke maatregelen en 
compromissen te moeten komen. Onze bedoeling is om u het advies te geven dat u nodig hebt 
om de juiste beslissing te nemen en daarnaast de nodige kennis om de planning te kunnen 
beïnvloeden van onze kantoren, scholen, zorgcomplexen, restaurants en alle andere panden 
waar mensen werken en verblijven. Een beter gevoel, minder stress en effectiever werken 
door een beter binnenklimaat. Dat zijn de vruchten die u kunt plukken.

ECO – For Sustainable Design is de titel van het blad, maar sustainable – duurzaam – 
design heeft meerdere betekenissen. Voor mensen die zich bezighouden met bouwtechnische 
aspecten van het binnenklimaat betekent het onder andere:
1. Kiezen voor bouwproducten die ongevaarlijk zijn om mee te werken en die geen giftige 

stoffen afgeven aan de binnenlucht. De daarin verwerkte materialen moeten van uitstekende 
kwaliteit zijn en er moet kunnen worden aangetoond dat de producten zo weinig mogelijk 
gevolgen voor het milieu hebben, of het nu gaat om de grondstoffen, de productie, het 
transport of de operationele fase. Hierbij moet worden gekeken naar het gebruik van 
hulpbronnen, het energieverbruik, de emissies en het hergebruik.

2. Duurzame systemen en producten houden in dat er bij de keuze van materia-
len en technieken voor is gezorgd dat deze zijn afgestemd op de activiteiten 
waarvoor de panden zijn bedoeld. De systemen moeten ook zo zijn gecon-
strueerd dat ze lang en effectief meegaan zonder onnodig onderhoud.

3. Producten en systemen moeten logisch en eenvoudig zijn om mee te 
werken. Dit om fouten en gebreken tijdens het bouwproces te voorkomen. 
Als iets opnieuw moet of als er producten moeten worden vervangen, kost 
dat geld en is dat schadelijk voor het milieu.

4. Flexibele systemen betekenen dat een ruimte moet kunnen worden aangepast 
zonder dat dit grote gevolgen heeft voor overige bouwdelen en de inrichting.

5. Door te kiezen voor bouwtechnische oplossingen waarbij sterk rekening wordt 
gehouden met het binnenklimaat en voor een leverancier die de beloofde werking 
kan garanderen, hoeft men niet het risico te lopen dat ruimtes 
en gebouwen de mogelijkheden ten aanzien van welzijn en 
effectiviteit beperken.

6. Een mooie en doordachte esthetische oplossing gaat langer 
mee. Fraaie materialen en ingenieuze systemen waarmee 
planners in grote mate vrij kunnen creëren en combineren, 
staan garant voor een goed eindresultaat dat één geheel vormt.

In het volgende nummer van dit blad vindt u meer informatie 
over wat er wordt bedoeld met Sustainable Design en gaan we 
het onderwerp onder andere belichten vanuit het perspectief van 
de planners en hun betekenis en verantwoordelijkheid voor de 
ruimtelijke ordening van de toekomst.
 Neem nu een gratis abonnement door u bij ons aan te 
melden. En geef het vooral door aan andere mensen die ook 
baat kunnen hebben bij het blad. Zie achterzijde.

Veel leesplezier!

Staffan Nilsson
Hoofdredacteur

Ga aan de slag voor een duurzaam binnenklimaat

De stoel Series 7, in 1955 
ontworpen door de wereldbe-
roemde Deense designer Arne 
Jacobsen, is het grootste succes 
uit de Deense meubelgeschie-
denis. De stoel is, met een vorm 
die tegenwoordig populairder is 
dan ooit, een goed voorbeeld van 
wat duurzaam design betekent.
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“Een mooie en doordachte 
esthetische oplossing gaat langer 
mee. Fraaie materialen en 
ingenieuze systemen waarmee 
planners in grote mate vrij kunnen 
creëren en combineren, staan garant 
voor een goed eindresultaat dat één 
geheel vormt.”
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Een goede geluidsomgeving draagt bij 
aan een veilige, effectieve zorg en 
aan welzijn voor het personeel.  
De bescheiden investering in een goed 
functionerende ruimte akoestiek levert 
een besparing aan zorgkosten op, 
die vele malen groter is dan de 
investering zelf.

Geluidscomfort in medische omGevinGen

Hebt u zich wel eens gerea-
liseerd hoe belangrijk een 
goede geluidsomgeving is 

voor onze gesteldheid? Uit onder-
zoek blijkt dat er een duidelijk ver-
band is tussen een goede geluidsom-
geving en het welzijn van mensen. 
Dat geldt zeker voor de zorgsector, 
waar de resultaten eenduidig zijn: 
een goede geluidsomgeving draagt 
bij aan:
– een lager verbruik van pijnstil-
lers en een lagere bloeddruk bij de 
patiënten
– meer welzijn voor het personeel 
dat het gevoel heeft meer aan te 
kunnen.

Helaas is geluid steeds gewoner 
geworden en zijn de geluidsniveaus 
aanzienlijk toegenomen in “medi-
sche omgevingen,” dat wil zeggen 
in ziekenhuizen en andere soorten 
zorgcomplexen. De geluiden wor-
den gegenereerd door zowel de 
moderne technische apparatuur als 

door bewegende mensen. Het nega-
tieve effect wordt versterkt door de 
vele harde materialen die vaak in 
zorgcomplexen worden gebruikt. 
Harde oppervlakken en een slechte 
geluidsabsorptie zorgen er al snel 
voor dat het geluid in de ruimte 
rondkaatst en storend werkt voor 
zowel patiënten als personeel.

In ziekenhuizen is een goed 
geplande akoestische omgeving 
extra belangrijk, omdat deze het 
welzijn voor het personeel kan 
verbeteren. Ook slapen patiënten 
hierdoor beter en wordt de stress 
teruggedrongen. Een goede geluids-
omgeving draagt ook bij aan meer 
integriteit en veiligheid.

Lagere kosten

Als een verbeterde geluidsomge-
ving ervoor kan zorgen dat zowel 
het personeel als de patiënten zich 
beter voelen, kan dat uiteindelijk 

leiden tot lagere zorgkosten en 
betere financiën voor de ziekenhui-
zen. Onderzoeksresultaten wijzen 
er zelfs op dat de zorgtijden korter 
kunnen worden en dat patiënten 
mogelijk minder vaak terug hoe-
ven te komen.

Er zijn volop mogelijkheden voor 
het creëren van een goede geluids-
omgeving als tijdens het bouwpro-
ces reeds in een vroeg stadium met 
de planning hiervoor wordt begon-
nen. Ook in bestaande gebouwen 
zijn echter cruciale verbeteringen 
mogelijk.

Room Acoustic Comfort™

Uit recent onderzoek is gebleken 
dat het mogelijk is om de ruimte 
akoestiek aan te passen op basis 
van de gewenste geluidsomgeving, 
afhankelijk van de activiteiten in 
het gebouw. Room Acoustic Com-
fort geeft een beschrijving van de 

verschillende parameters die nood-
zakelijk zijn om aan de geluidseisen 
te voldoen. In zorgcomplexen is het 
belangrijk om:
– de spraakverstaanbaarheid over 
korte afstanden te verbeteren 
– het geluidsniveau van onder andere 
medische apparatuur te beperken.

Indien wordt gekozen voor een 
volledig dekkend akoestisch plafond 
met de beste geluidsabsorptiefac-
tor, klasse A, ontstaat er een goede 
balans tussen vroege en late geluids-
frequenties. Dit komt de spraakver-
staanbaarheid ten goede. Een hoge 
absorptiefactor voor het plafond 
draagt ook bij aan een lager geluids-
niveau in de ruimte. Op de koop 
toe krijgt u een “rustiger geluid” en 
daarmee een omgeving met minder 
spanning en meer rust.

Meer weten over Room Acoustic 
Comfort? 

Kijk op www.ecophon.nl.
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Senior Research Fellow dr. Michael 
Phiri is onderzoeker en docent bij 
de architectenopleiding aan de uni-
versiteit van Sheffield. Hier volgt 
een interview dat Marc Janssen van 
Ecophon met hem had na zijn lezing 
op het Parijse congres voor akoes-
tici in 2008. Dr. Phiri, die jarenlang 
onderzoek heeft gedaan naar de bin-
nenmilieuproblematiek in de zorg-
sector, heeft instrumenten gecreëerd 
waarmee kan worden gemeten hoe 
goed of slecht het binnenmilieu van 
ziekenhuizen is. Dit om bestaande 
installaties te kunnen verbeteren of 
ze vanaf het begin goed aan te kun-

nen leggen. Zijn visie op het belang 
van ruimte akoestiek kwam goed 
van pas tijdens het internationale 
congres voor akoestici, waar hij een 
van de sprekers was. Tijdens het 
daaropvolgende interview zei hij 
het volgende:

“Het lijkt wel of de geluidsomge-
ving in onze ziekenhuizen steeds 
slechter wordt. Dit komt doordat 
er tegenwoordig anders gewerkt 
wordt dan vroeger, waardoor het 
geluid belangrijker is geworden, 
zowel in positieve als in negatieve 
zin. Tegelijkertijd wordt bij de bouw 
van de ziekenhuizen tegenwoordig 

niet geprobeerd om het lawaai te 
beperken.

In mijn optiek is er meer onder-
zoek nodig om te kijken hoe we het 
geluid in de hand kunnen houden. 
We moeten ons wel realiseren dat de 
ziekenhuizen die we op dit moment 
bouwen nog heel lang van invloed 
zullen zijn op de kwaliteit van de 
zorg, 20, 30, misschien wel 40 jaar 
lang! We moeten er heel eenvoudig 
voor zorgen dat de patiënten zich in 
de zorg beter voelen en beter sla-
pen. Zo kunnen we de zorgtijden 
terugdringen.”

Operatiekamers, IC-kamers, verpleegsterskamers en spreekkamers, laboratoria, receptie en 
gangen. Overal waar mensen zijn, is een goede geluidsomgeving noodzakelijk.

Onderzoeker keurt geluidsomgeving  
in onze ziekenhuizen af
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Het University College London 
Hospital is één van de grootste 
ziekenhuizen in Groot-Brittannië. 
Hygiëne-eisen en de behoefte 
aan een goede akoestische 

omgeving waren bepalend 

bij de keuze van een verlaagd 
plafond.

EEn gEzond binnEnklimaat gEnEEst bEtEr

De keuze voor geluidsabsorbers 
van Ecophon vloeide voort uit 
de strenge eisen binnen een 

ziekenhuisomgeving, aldus architect 
Roger Coleman van architectenbureau 
Llewelyn Davies in Londen.

Ook eigenschappen als de brand-
veiligheid, de lage deeltjesemissies, 
het reinigbare oppervlak dat bestand 
is tegen desinfectie en het feit dat het 
materiaal geen carcinogene classifi-
catie heeft, waren van invloed op de 
beslissing. Dit leidde er, samen met 
de hoogwaardige ruimte akoestische 
eigenschappen, toe dat er meer dan 
40.000 vierkante meter akoestisch pla-
fond werd geïnstalleerd in het 75.000 
vierkante meter grote ziekenhuisge-
bouw. In patiënten-, onderzoeks- en 
behandelruimtes en in laboratoria met 
hygiënische eisen en andere ruim-
tes zijn akoestische plafonds van 
Ecophon aangebracht.

Het prestigieuze ziekenhuisproject in het 
centrum van Londen is aangelegd door een 
aannemersconsortium in samenwerking met 
architectenbureau Llewelyn Davies. Het project 
is particulier gefinancierd, waarbij de staat als 
huurder optreedt. In Groot-Brittannië zijn er 
plannen voor zo’n honderd ziekenhuizen met 
dezelfde opzet, waarvan een deel al in 
aanbouw is.

Strenge functionele eisen en de noodzaak van een effectieve geluidsabsorptie waren 
bij het University College London Hospital bepalend voor de keuze van het 
akoestische plafond.

Akoestisch plafond van Ecophon 

Ecophon Hygiene™ Meditec A
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Klasse A aan het plafond is altijd een goede keuze

Het effect van een akoestisch plafond hangt nauw samen met de geluidsab-
sorptieklasse ervan. Kies voor klasse A, de beste geluidsabsorptieklasse. 
Daarmee zorgt u voor een kortere nagalmtijd, een lager geluidsniveau en 
een beperkte geluidsverspreiding. 
 Het doel van de geluidsstudie op de intensive care (het artikel hierna-
ast) was niet om factoren te bestuderen die van invloed zijn op de ruimte 
akoestiek, zoals bijvoorbeeld het plafond en de rest van de fysieke omge-
ving.

Lawaai intensive care 
overschrijdt WHO-normen
Op een intensive care hebben de 
ernstig zieke patiënten veel rust 
nodig.

Maar in hoeverre is dat eigenlijk 
mogelijk? 

Dat is de vraag na een geluids-
studie op een IC-afdeling bij 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset 
in Gotenburg.

Zoals deze afdeling zijn er waar-
schijnlijk nog een heleboel andere te 
vinden. Niet alleen qua activiteiten, 
maar ook als het gaat om de vorm-
geving van de ruimtes. De vloeren 
zijn van linoleum, de wanden van 
gips en het plafond is een verlaagd 
akoestisch plafond (in dit geval van 
onbekende geluidsabsorptieklasse). 
De geluidsstudie vond plaats gedu-
rende in totaal 5 dagen. 

Uit de studie bleek dat het geluids-
niveau gemiddeld 20 dB hoger lag 
dan de richtlijnen van de WHO, de 
wereldgezondheidsorganisatie1, 
voorschrijven. 

Omgerekend naar het daadwerke-
lijk waargenomen geluid moet u dan 
denken aan een geluidsdrukniveau 
dat ruim vier keer zo hoog is. 

Geen tijd om bij te komen 

Nog belangrijker is dat uit de studie 
naar voren kwam dat de gemiddel-
de duur van herstelperiodes (lagere 
geluidsniveaus)2 overdag slechts 9 
minuten bedroeg en ’s nachts 13 
minuten.

Als we kijken naar de corre-
sponderende gemiddelde duur van 
periodes zonder maximale geluids-
niveaus (LpAmax onder 55 dB gedu-
rende 5 minuten) bedroegen deze 
overdag 10 minuten en ’s nachts 
8 minuten. 

Het aantal dergelijke periodes 
varieerde van 1 tot 4 overdag en 
van 8 tot 10 ’s nachts. 

De WHO adviseert een maxi-
maal geluidsniveau van 40 dB(A) 
en uit eerdere studies bij gezonde 
personen is naar voren gekomen 
dat maximale geluidsniveaus van 

De geavanceerde medische apparatuur geeft een heleboel 
harde alarmsignalen af, wat bijdraagt aan een hoger 
geluidsniveau en meer stress.

1. Uit de studie bleek dat het geluidsniveau gemiddeld tussen 53 en 58 dB (LpAeq) lag, afhan-
kelijk van de tijd van de dag. De wereldgezondheidsorganisatie WHO adviseert een gemiddeld 
niveau van 3540 dB, afhankelijk van het type zorg in de ruimte.

2. LpAeq onder 50 dB gedurende meer dan 5 minuten. 

meer dan 45 dB(A) de slaap kun-
nen verstoren. 

“Over de gevolgen voor patiënten 
die kalmerende middelen hebben 
gekregen, weten we relatief weinig,” 
zegt projectleidster Kerstin Persson 
Waye, docente arbeids- en milieu-
geneeskunde van de Sahlgrenska-
academie aan de universiteit van 
Gotenburg. 

“Uit eerdere studies is naar voren 
gekomen dat er op de intensive care 
gefragmenteerd wordt geslapen. Er 
zijn echter vele factoren die hier-
bij een rol spelen. Om meer kennis 
op te doen, analyseren we in een 
lopende studie hoe verschillende 
fysiologische parameters, zoals 
hartfrequentie en bloeddruk, wor-
den beïnvloed door het geluid op 
de intensive care.” 

Stress voor het personeel

In de studie geeft tegelijkertijd het 
personeel aan de geluidsomgeving 
als stressvol te ervaren. Zo geeft 
medische apparatuur onder andere 
een heleboel onregelmatige alarm-
signalen af.

“We gaan de gezondheid en de 
geluidsoverlast van het personeel 
nader bestuderen,” aldus Persson 
Waye.

Zij is van mening dat het in peda-
gogisch opzicht van belang is om 
aan te geven hoe kort de gemiddelde 
stilte- of herstelperiode duurt, in 
plaats van alleen te kijken naar een 
gemiddeld geluidsniveau.

Om te komen tot een betere 
geluidsomgeving en om de stress 
te beperken, ziet het personeel wel 
iets in het testen van aanvullende 

technieken voor het aangeven van 
alarmen, zoals bijvoorbeeld visuele 
signalen of trilsignalen.

“Ik ben ervan overtuigd dat, naar-
mate de kennis omtrent de gevol-
gen voor patiënten en personeel 
toeneemt, ook de geluidsomgeving 
een belangrijke rol zal gaan spelen 
binnen de zorg,” aldus Kerstin Pers-
son Waye.

Projectleidster Kerstin 
Persson Waye.

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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De laatste jaren is er fors geïnvesteerd 
in het uitbreiden en verbeteren van 
de gezondheidszorg in Rusland. Om 
het besmettingsgevaar te beperken, 
worden strenge eisen gesteld aan het 
oppervlaktemateriaal van de ruimtes, 
dat gereinigd moet kunnen worden 
met chloorhoudende middelen.

Na talrijke tests had men de oplos-
sing gevonden: geluidsabsorbers en 
akoestische plafonds die wel aan de 
verwachtingen voldoen! Het verhaal 
van de chloorbestendige producten 
gaat nu als een lopend vuurtje door 
de Russische ziekenhuizen.

Russische ziekenhuizen 
waar de hygiëne 
voorop staat

Municipal Clinical Hospital Botkinin 
Moskou is één van de toonaange-
vende medische centra in Rusland 
en Europa.

Het nieuwe kliniekgebouw dat in 
maart 2007 in gebruik werd geno-
men door de burgemeester van Mos-
kou, Joeri Loezjkov, heeft in totaal 
90.000 vierkante meter en ruimte 
voor 800 patiënten.

De kliniek, die voorzien is van de 
modernste techniek, is niet alleen 
een ziekenhuis, maar speelt ook een 
belangrijke rol bij onderzoek en ont-
wikkeling op medisch gebied.

Het nieuwe ziekenhuis was de 
winnaar van de Russische prijs voor 
het “Beste project 2006 voor inves-
teringen en bouwprojecten”.

Na een reeks testen slaagde men 
er uiteindelijk in om een akoestisch 
plafond te vinden, Ecophon Hygiene 
Meditec, met een oppervlak dat vol-
deed aan de strenge eisen op het 
gebied van reiniging met chloor-
houdende reinigingsmiddelen op de 
medische afdelingen. Ook de recep-
tie en de gangen zijn voorzien van 
akoestische plafonds met de beste 
geluidsabsorptieklasse (A).

Het Russische kinderziekenhuis 
Emergency Children’s Surgery and 
Traumatology ontstond in 2003 toen 
Kinderziekenhuis nr. 20 werd ver-
bouwd en uitgebreid. Het zieken-
huis stamt uit het Moskou van de 
19e eeuw.

De werkzaamheden hebben een 
unieke wetenschappelijke oriëntatie 
met praktische toepassingen, waar-
bij kinderen worden behandeld met 
zowel acute chirurgische aandoenin-
gen als traumaletsel.

Na de goede testresultaten (zie 
het ziekenhuis links), waarbij de 
akoestische plafonds bestand bleken 
te zijn tegen reiniging met chloor, 

besloot men dat ook hier alleen het 
beste goed genoeg was. Om te vol-
doen aan de eisen op het gebied van 
hygiëne werd daarom gekozen voor 
het akoestische plafond Ecophon 
Hygiene Meditec in de medische 
afdelingen. Maar ook in gangen en 
hallen zijn Ecophon-plafonds aan-
gebracht, een geweldige oplossing 
om de geluidsomgeving te redden 
in lawaaierige ruimtes.

Architect

Leonova Marina Mikhailovna

Akoestisch plafond van Ecophon

Ecophon Hygiene™ Meditec A
Ecophon Gedina™ A
Ecophon Focus™ D 
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Nieuw plafond zorgt voor lager geluidsniveau bij IC cardiologie
Voor het toch al zwaar belaste per-
soneel op de IC cardiologie van 
Karolinska Universitetssjukhuset 
(academisch ziekenhuis) was het 
lawaai een ware kwelling. 

In een paar uur tijd werd ’s mid-
dags het oude plafond vervangen 
door een echt akoestisch plafond. 
Het geluidsniveau daalde aanzien-
lijk en de geluidsverspreiding nam 
af, hoewel de nagalmtijd min of 
meer gelijk bleef.

Het nemen van levensbelangrijke 
beslissingen is voor het personeel 
van de IC-afdeling (IVA) bij Thorax, 
Karolinska Universitetssjukhuset in 
Solna, dagelijkse kost. Een werksi-
tuatie die niet echt werd vergemak-
kelijkt door de geluidsomgeving in 
één van de zalen, zaal 5, die verre 
van ideaal was voor een werkplek. 
Apparatuur- en loopgeluiden op de 
zaal en in de gang droegen bij aan 
een hinderlijk lawaai.

Reddende én storende 
techniek

De zaal heeft vier bedden en patiën-
ten en personeel verdringen er zich 
tussen complexe apparaten, zoals 
pompen, CO2-meters en beade-
mingstoestellen. Bij de apparaten 
is iedere afzonderlijke eenheid van 
levensbelang voor de verzorging en 
het herstel van de zieke patiënten die 
voor het grootste deel openhartope-
raties hebben ondergaan. Mensen 
liggen hier minimaal een dag, maar 
sommige patiënten blijven er wel 
een maand, voortdurend in de gaten 

gehouden door geavanceerde medi-
sche technologie die op zijn beurt 
wordt gecontroleerd door speciaal 
opgeleid personeel. Artsen en ver-
plegers die de hele dag door alert 
zijn op alarmsignalen vanuit de 
apparatuur.

“Zo’n 30 verschillende signalen 
vanaf één enkel bed, dat is waar we 
alert op moeten zijn en waarop we 
moeten kunnen reageren,” legt het 
personeel uit.

Het lawaai op de zaal maakte het 
lastig om te communiceren, “je gaat 
harder praten,” en droeg ertoe bij dat 
mensen zich onder andere gespan-
nen gingen voelen en hoofdpijn 
kregen.

Vervanging direct merkbaar

Bij een inspectie door Arbetsmil-
jöverket, de Zweedse arbodienst, 
kwam aan het licht dat de ontevre-
denheid over de geluidsomgeving 
op zaal 5 groot was.

In een poging om het probleem 
aan te pakken werd, in samenspraak 
met Thorax IVA, Arbetsmiljöverket 
en vastgoedbedrijf Locum het oude, 
harde plafond vervangen door een 
akoestisch plafond met geluidsab-
sorptieklasse A. In een paar uur 
tijd waren de oude plafondpane-
len verdwenen en was het nieuwe 
akoestische plafond bevestigd aan 
de bestaande draagconstructie.

Het geluidsniveau en de geluids-
verspreiding werden gemeten voor 
respectievelijk het oude plafond en 
het nieuwe akoestische plafond. 

Daarnaast werden ook de diverse 
nagalmtijden genoteerd.

De nagalmtijd wordt vaak 
gebruikt als maatstaf voor de 
geluidsomgeving. Een kortere 
nagalmtijd wordt vaak gelijkge-
steld aan lagere geluidsniveaus en 
vice versa. 

Bij zaal 5 van Thorax IVA ligt 
het echter duidelijk anders: na het 
vervangen van het plafond was de 
nagalmtijd min of meer hetzelf-
de, terwijl het geluidsniveau met 
3 dB(A) omlaag was gebracht! 
Parallel hieraan werd de geluids-
verspreiding aanzienlijk terugge-
drongen. Op bijvoorbeeld 3,8 meter 
afstand van de bij de test gebruikte 
constante geluidsbron (“geluidsge-
nerator”) daalde het geluidsniveau 
met 3–4 dB(A) na omschakeling 
op het akoestische plafond met 
klasse A. Een duidelijk merkbaar 
verschil! 

In een zaal met meerdere bedden 
kan dus zowel de geluidsversprei-
ding als het geluidsniveau wor-
den teruggedrongen met de juiste 
geluidsabsorbers wat moet bijdra-
gen aan het creëren van een betere 
geluidsomgeving voor patiënten en 
personeel.

Nagalmtijd onvoldoende

Als het gaat om de kwestie van 
lawaainiveaus contra nagalmtijd, 
hangt het niveau van het geluid ook 
samen met het zogenoemde dif-
fuse geluidsveld. Dat wil zeggen 
de geluidsverpreiding die optreedt 

wanneer meubels en andere inrich-
tingselementen de geluidsenergie 
weerkaatsen in 1001 verschillende 
richtingen. Als we alleen de nagalm-
tijd meten, wordt het diffuse geluid 
niet opgevangen. Door ook met deze 
geluiden rekening te houden, krij-
gen we een vollediger beeld van de 
geluidsomgeving.

Als we het niveau van het dif-
fuse geluid aan willen pakken, het 
essentiële punt als we het hebben 
over de keuze van akoestische pla-
fonds, speelt de geluidsabsorptie-
klasse van geluidsabsorbers een 
doorslaggevende rol. Wanneer het 
diffuse geluid het plafond bereikt, 
is het van belang dat de geluidsab-
sorbers de hoogste geluidsabsorp-
tieklasse hebben (klasse A) om het 
geluidsniveau te verlagen. Dit blijkt 
duidelijk uit verrichte metingen.

Maar wat vond het personeel 
van zijn “nieuwe” 
werkomgeving?

Bij navraag onder artsen en ver-
pleegsters, in totaal een tiental men-
sen, kwam een voorzichtig optimis-
me naar voren. Eén van hen meende 
dat het geluid gedempter lijkt, ter-
wijl iemand anders stelde dat het 
lijkt alsof mensen niet zo vaak hun 
stem verheffen als voorheen. Eén 
persoon, iemand met een gehoorap-
paraat, had het over een duidelijk 
verschil. “Vroeger was het altijd 
chaos als ik op zaal 5 was. Nu is 
het beter en stiller.”

Het oude plafond op zaal 5 werd verwijderd en vervangen 
door …

… een akoestisch klasse A-plafond, waardoor het geluids-
niveau met 3 dB(A) daalde en de geluidsverspreiding fors 
afnam.
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Van 78 dB naar 69 dB – bijna een halvering 

van het waargenomen geluid. En meer 
dan een halvering van de nagalmtijd. Dat 
waren de resultaten na het aanbrengen van de 
akoestische plafonds.

CALLCENTER ING DIRECT IN MILAAN

Project Metroqubo. Foto: Marco Banfi
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Akoestisch plafond van Ecophon

Ecophon Master™ Solo S

Snel en eenvoudig werden 
de vrijhangende geluids-
absorberende constructies 
boven de werkplekken 
gemonteerd in het callcenter 
van ING Direct. Het personeel 
voelt zich nu stukken beter 
en krijgt de kans om zijn 
taken uit te voeren zonder 
onnodig lawaai uit de 
omgeving.

Vóór de ruimte akoestische maatregelen werd in de ruimte een 
nagalmtijd gemeten van 3,48 seconden. Dat is bijzonder storend 
voor de communicatie. Het hoge geluidsdrukniveau dat werd 
gemeten, 78 dB(A), zorgt niet alleen voor stress en een slechtere 
spraakverstaanbaarheid, maar kan ook het gevaar voor tijdelijke 
gehoorbeschadiging doen toenemen.

Na montage van de akoestische plafonds zakte de nagalmtijd naar 
1,64 seconden en het geluidsdrukniveau naar 69 dB(A). Maar liefst 
9 dB verschil dus, wat wordt ervaren als bijna een halvering van het 
geluid! De metingen werden bij beide gelegenheden uitgevoerd met 
hetzelfde aantal telefonisten (50 personen) in de ruimte. 

De nagalmtijd is de tijd die nodig is om het geluidsdrukniveau in 
een ruimte met 60 dB te laten afnemen nadat een geluidsbron wordt 
uitgeschakeld. Het is met andere woorden de tijd die de gevormde 
echo van het geluid nodig heeft om weg te sterven. 

De nagalmtijd wordt bepaald door:
• De hoeveelheid en de plaatsing van de geluidsabsorptie
• De hoeveelheid en de plaatsing van geluidsverstrooiende objecten, 

zoals meubilering, kasten enz.
• De afmeting en vorm van de ruimte

Het geluidsniveau wordt in wezenlijke mate bepaald door de 
hoeveelheid geluidsabsorptie.

De speech clarity wordt in wezenlijke mate bepaald door:
• De vroege reflecties in verhouding tot de late geluidsreflecties
• Het achtergrondgeluid

Nagalmtijd vóór en na akoestisch design

Bij het internationale bank-
concern ING Direct en zijn 
callcenter in Milaan had het 

personeel grote problemen om zich 
te concentreren op de vragen van 
klanten, omdat de medewerkers vaak 
werden gestoord door de gesprekken 
van collega’s. De oorzaken hiervoor 
waren hoge geluidsdrukniveaus en 
de lange nagalmtijd. 

Op een vrij en open kantoorop-
pervlak van ruim 2300 m2 zitten tot 
wel 100 telefonisten bij elkaar die 
onophoudelijk telefonische vragen 
van klanten beantwoorden.

Zonder onderbrekingen

Na voorlopige geluidsmetingen werd 
het besluit genomen: we moeten 
iets aan de geluidsomgeving doen! 
Maar niet ten koste van alles. En 
snel moest het ook, want de werk-

zaamheden in de ruimte mochten 
niet onnodig verstoord worden. Als 
oplossing werd gekozen voor vrij-
hangende akoestische constructies 
die omlaag hingen aan het bestaande 
roosterplafond boven de werkplek-
ken. Op die manier ontstond een 
effectieve oplossing voor een lage 
prijs en dat zonder ingrepen die tot 
productiestops zouden leiden. 

Akoesticus onder de indruk 

Akoesticus Gianpiero Majandi van 
Studio Majandi, de man die de 
akoestische metingen verrichtte, is 
zelf verbaasd over het resultaat:

“Stel je eens voor dat je de 
nagalmtijd tot minder dan de helft 
kunt terugdringen met behulp van 
vrijhangende geluidsabsorbers, zon-
der dat je de hele ruimte hoeft te 
verbouwen.”
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Veel mensen voelen zich niet prettig in open 
kantoren. Een van de oorzaken is lawaai. 
“Ruimte akoestische parameters voor 

open kantoren” is een lopend project dat 
hier verandering in moet brengen.

In open kantoren moet er vrij 
gecommuniceerd kunnen wor-
den, terwijl iedere medewerker 

wel zijn werk ongestoord moet kun-
nen doen.

Een uitdagende doelstelling die 
in de praktijk moeilijk blijkt te rea-
liseren. De gesprekken van ande-
ren zijn het meest verstorend voor 
mensen.

Een van de redenen dat de 
geluidsomgeving vaak slecht is, 
zijn de ontoereikende meetmetho-
des die worden gebruikt om het 
akoestisch ontwerp van een ruimte 
te bepalen. 

Hierbij gaat het om traditionele 
metingen, waarbij wordt uitgegaan 

van een kubusvormige ruimte met 
een optimale spreiding van de 
geluidsenergie (100% diffusie). 

De omstandigheden in open kan-
toren zijn in de praktijk heel anders: 
zo is de geometrie gecompliceerd, 
net als de geluidsverspreiding in 
de ruimte. Het geluidsveld is niet 
diffuus en er zijn vele geluidsbron-
nen te vinden in open kantoorom-
gevingen. 

In de praktijk wordt nog steeds 
gebruik gemaakt van deze traditi-
onele meetmethodes.

Pionierswerk

“Ruimte akoestische parameters 

voor open kantoren” is een project 
dat steun kreeg van het NICe, Nor-
dic Innovation Centre, het orgaan 
van de Noordse Raad voor de onder-
steuning van innovatieve en ken-
nisintensieve bedrijven. 

Het project wordt gerund door 
Ecophon, dat hiervoor samenwerkte 
met ÅF-Ingemansson, expert op het 
gebied van geluid en trillingen, en 
docent Mats Nilsson, die zich bezig-
houdt met geluid en psychologie aan 
de universiteit van Stockholm.

Het is een ongebruikelijk project, 
omdat het feitelijk pionierswerk is 
om te komen tot een correcte manier 
om ruimte akoestiek te meten in 
open kantooromgevingen. 

Tegelijkertijd wordt er reikhal-
zend naar uitgekeken, omdat de vaak 
lawaaierige omgeving in open kan-
toren invloed heeft op de gezond-
heid en welzijn van mensen (zie 
artikel inzake Australische studie, 
pagina 15). 

De aanpak van de twee grootste 
uitdagingen voor open kantoren, 
het verlagen van het geluidsniveau 
en het snel laten afnemen van het 
geluidsdrukniveau, is een van de 
belangrijkste resultaten van het pro-
ject (zie tabel 1).

Met de juiste absorbers op de 
juiste plaats kunnen mensen kort 
gezegd dichter op elkaar zitten. 

Als we economisch beredeneren 
betekent dit dat de het kantoor-
ruimte nog efficiënter kan worden 
benut.

Maar vóór alles gaat het om een 
werkomgeving te creëren met een 
optimale ruimte akoestiek die ervoor 
zorgt dat men productiever en pret-
tiger kan werken. 

Wat het NICe-project ook uniek 
maakt, is dat het project gebaseerd 
is op  studies naar vijf open kantoren 
en hun ruimte akoestiek, waarbij het 
personeel enquêtes heeft ingevuld 
over de beleving van de geluids-
omgeving. 

De onderzochte kantoren waren 
Dicentia in Kopenhagen (distribu-
teur van digitale media), twee afde-
lingen bij het energiebedrijf Vatten-
fall in Stockholm, oliemaatschappij 
Statoil i Stavanger, Noorwegen en 
Finlands Byggnadsingenjörsförbund 
(het Finse verbond van bouwkundig 
ingenieurs) in Helsinki. 

Nieuw akoestisch ontwerp 
voor twee kantoren

In twee van de kantoren, bij Dicentia 
en bij een afdeling van Vattenfall, 
bleek dat de geluidsomgevingen erg 
belangrijk waren.

Deze ruimtes kregen onder andere 
nieuwe akoestische plafonds, vrij-
hangende eilanden en absorbers op 
de wand. De projectmedewerkers 
konden vervolgens de meetresul-
taten en antwoorden vóór en na de 
akoestische behandeling vergelij-
ken.

In de tabellen 1 en 2 vindt u enke-
le meet- en enquêteresultaten.

In de ruimtes waar mensen samenkomen, wordt de 
geluidsomgeving met behulp van wandabsorbers aanzienlijk 
verbeterd.

NIEUW ONTWERP RUIMTE AKOESTIEK MAAKT OPEN KANTOREN AANGENAMER
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DL2 laat zien hoe het geluidsdrukniveau afneemt met de afstand, 
terwijl DLf de daling van het geluidsniveau toont. Uit de tabel blijkt 
dat een correct ruimte akoestisch ontwerp enerzijds de geluiden snel-
ler laat afnemen en anderzijds het geluidsniveau verlaagt. In beide 
gevallen gaat het om factoren die van doorslaggevend belang zijn 
voor de ruimte akoestiek en de sfeer in een open kantoor.

Vóór 
akoes-
tisch 
design

Na 
akoes-
tisch 
design

Deel dat de algehele geluidsomge-
ving slecht vond

40% 10%

Deel dat de algehele geluidsomge-
ving zeer slecht vond

20% 0%

Deel dat de geluidsomgeving slecht 
vond als het ging om storende 
gesprekken van anderen

36% 30%

Deel dat de geluidsomgeving zeer 
slecht vond als het ging om storende 
gesprekken van anderen

43% 0%

Vóór akoestisch design

Kantoor DL2 (dB) DLf (dB)

Vattenfall Help Desk 3,3 6,7

Dicentia 4,5 7,5

Na akoestisch design

Kantoor DL2 (dB) DLf (dB)

Vattenfall Help Desk 5,0 0,6

Dicentia 7,0 2,6

Tabel 2. 
Voorbeeld van antwoorden bij Vattenfall

Tabel 1. 
Ruimte akoestische maatregelen

Vrijhangende geluidsabsorberende eilanden zorgen voor een minder verstorende omgeving 
terwijl het geluidsdrukniveau daalt.

Vervolg op volgende pagina

Fo
to

: B
jö

rn
 S

un
de



14

In een poging om efficiënte kantoren 
te creëren, kiezen veel organisaties 
voor open kantoren. Het voordeel is 
een snelle en directe communicatie 
tussen mensen en de flexibiliteit om 
het kantoor te kunnen aanpassen aan 
de werkwijze van het bedrijf.

Een open kantoor is ook een 
afspiegeling van de cultuur van het 
bedrijf en de waarden waar men 
voor staat. Het kantoorgebouw is 
van belang voor het corporate ima-
go van een bedrijf. Hiermee kan 
een bedrijf zich onderscheiden. De 
geluidsomgeving in het kantoorge-
bouw is van niet te onderschatten 
belang voor het welzijn van de mens 
in het gebouw.

Bij het creëren van een goede 
geluidsomgeving gaat het om meer 
dan alleen het wegnemen van geluid. 
Geluid bestaat uit zowel informatie, 
gewenst geluid, als lawaai, onge-
wenst geluid. De luisteraar bepaalt 
onder welke categorie het geluid 
valt. Hoe gecompliceerder de uit te 
voeren taken, hoe groter de gevolgen 

van een storende geluidsomgeving 
zijn voor de prestatie.

Als mensen in open kantoren 
wordt gevraagd wat ze het meest 
storend vinden, is het antwoord 
meestal “pratende mensen”. Tege-
lijkertijd is dat nou net wat mensen 
zo waarderen aan een open kantoor-
omgeving; de mogelijkheid om te 
communiceren met collega’s.

Room Acoustic Comfort

Ecophon is toonaangevend op 
het gebied van ruimte akoestiek. 
Zij neemt deel aan internationaal 
onderzoek en aan de ontwikkeling 
van nieuwe normen en richtlijnen 
op het gebied van ruimte akoestiek. 
Voor een positieve beïnvloeding van 
de geluidsomgeving is het belang-
rijk te kijken naar drie factoren: de 
mens, de ruimte en de activiteiten 
in de ruimte. Dit noemen we Room 
Acoustic Comfort, het concept van 
Ecophon voor het creëren van een 
comfortabele geluidsomgeving. 

Hierbij gaat het erom gewenst geluid 
te ondersteunen en lawaai tot een 
minimum te beperken. Zo voelen 
mensen zich goed op hun werkplek 
en zullen ze goed functioneren.

Kennisplatform

Om te zorgen voor een goede 
geluidsomgeving in open kantoren 
moet met name de geluidsversprei-
ding in de ruimte worden beperkt en 
moeten er aparte ruimtes worden 
ingericht voor activiteiten die hoge 
concentratie vereisen. 

Ecophon organiseert seminars en 
building studies. Wij willen graag 
onze kennis inzake akoestiek en 
binnenklimaat met u delen. Daar-
naast kan Ecophon u helpen bij de 
planning en het ontwerp van een 
goede geluidsomgeving. Neem 
hiervoor contact op met Mariëlle 
Klijn of Guus Klamerek. Wij ont-
moeten u graag op de volgende bij-
eenkomst!

De afdeling bij Vattenfall is een 
helpdesk waar de medewerkers 
van het bedrijf naartoe bellen voor 
telefonische ondersteuning bij IT-
problemen. Hier werden ook nieuwe 
scheidingswanden geplaatst. Op de 
afdeling nam het deel dat ontevreden 

was over het algehele geluidsniveau 
af van 60 naar 10 procent nadat het 
kantoor een nieuw ruimte akoestisch 
ontwerp had gekregen. 

“Hierbij is het belangrijk om te 
weten dat normaal gesproken een 
geluidsomgeving goedgekeurd is 

wanneer niet meer dan twintig pro-
cent ontevreden is,” aldus dr. Erling 
Nilsson, akoesticus en een van de 
betrokkenen bij het NICe-project.

Invloed op nieuwe norm

Erling Nilsson vertelt dat door het 
project een toekomstige ISO-norm, 
3382-3, van naam is veranderd: niet 

“open plan spaces”, maar “open plan 
offices”.

“Het doel van het NICe-project 
is het creëren van omgevingen voor 
zowel werk als communicatie, waar 
de verschillende groepen elkaar 
niet storen. Wij noemen dat Room 
Acoustic Comfort,” aldus Erling 
Nilsson.

Korte informatie over opzet van NICe en 
ruimte akoestische parameters:

Het project bestaat uit de volgende onderdelen:
1. Meting van ruimte akoestische parameters en enquête voor/na 

maatregelen.
2. Analyse.
3. Voorstel voor geschikte parameters en meetmethode voor 

het beoordelen van de akoestische omgeving in grote 
kantoorruimtes.

De volgende ruimte akoestische parameters maakten deel uit van 
het onderzoek:
• Nagalmtijd T20, T30 en EDT (ISO 3382-2)
• Spraakverstaanbaarheid STI (EN 60268-16:2003) 
• Privacy index PI conform ASTM E 1130-02e1
• Rate of special decay DL2 (ISO 14257:2001)
• Geluidsniveau van luidsprekers met constant uitgaand vermogen.

Geluid in open kantoren

Verbeterde geluidsabsorberende plafonds voor de gangen
en scheidingswanden beperken de geluidsverspreiding tussen 
de werkplekken bij Vattenfall.

Vervolg van vorige pagina

Foto: Björn Sunde
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Het is een wereldwijde trend om 
over te stappen op open kantoren. 
Het neveneffect is echter wel dat 
mensen zich niet lekker voelen. Dat 
constateert een uniek onderzoeks-
rapport uit Australië. 

Daaruit blijkt dat er dringend 
behoefte is aan maatregelen om de 
geluidsomgeving te verbeteren

“Hoe gaan werkgevers dat 
aanpakken?” vraagt dr. Vinesh 
Oommen, samensteller van het rap-
port, zich af.

Het bewijsmateriaal, dat werken 
in open kantoren vaak een negatief 
effect heeft op de gezondheid, is 
overweldigend. Dat is de duidelijke 
conclusie nadat wetenschappers in 
Australië besloten om studies uit 
de gehele wereld onder de loep te 
nemen. Zij constateren dat de over-
stap naar open kantoren leidt tot 
een dalende productiviteit en toene-
mende stress. Uit 90 procent van de 

Onderzoekers geschokt – open kantoren  
maken mensen ziek

Adviezen voor een gezondere en effectievere werkplek.

• Beperk de geluidsverspreiding over grote afstanden.
• Gebruik effectieve akoestische plafonds (klasse A) en combineer deze bij voorkeur met 

geluidsabsorberende vrijhangende eilanden en wall panels.
• Gebruik bijvoorbeeld glazen wanden als afscherming tussen projectgroepen en werkunits.
• Zet mensen met vergelijkbare taken bij elkaar.
• Investeer in meubilair en scheidingswanden waarin absorptiemateriaal is geïntegreerd.
• Zorg ervoor dat de vloerbedekking en wandbekleding bijdragen aan geluidsdemping.
• Plaats technische apparatuur die veel lawaai produceren in een afzonderlijke ruimte.
• Met respect voor elkaar en discipline komt u een heel eind: houd langere gesprekken bij voorkeur in vrije 

zones, zoals geluidsvrije (stille) ruimtes en caféruimtes. En natuurlijk niet dwars door de ruimte schreeuwen, 
maar naar de betreffende persoon toelopen. Draadloze telefoons, op de trilstand, zijn gegarandeerd bij 
iedereen welkom!

Dr. Vinesh Oommen is geschokt en vindt dat er krachtige 
maatregelen van de kant van de werkgevers nodig zijn om 
lawaaiproblematiek in open kantoren aan te pakken.

gevers er niet snel een beslissing 
over zullen nemen. Met de huidige 
financiële crisis zullen werkgevers 
niet staan te trappelen om iets te 
doen.”

Akoestische plafonds 
ontbreken vaak

Volgens Vinesh Oommen is onge-
veer 70 procent van de kantoren 
niet voorzien van akoestische pla-
fonds.

“Ook in de overige 30 procent 
klaagde het personeel over telefoon-
gesprekken, rinkelende telefoons, 
pratende mensen, lawaai van kopi-

eerapparaten en andere geluiden.”
Natuurlijk is een goede ruimte 

akoestiek belangrijk, vertelt hij aan 
ECO, maar hij voegt eraan toe dat 
hij betwijfelt of de lawaaiproblema-
tiek ondanks alles wel kan worden 
opgelost. 

Naarmate er steeds meer open 
kantoren werden gebouwd, nam 
ook de vraag naar geluidsdempende 
maatregelen toe. In de eerste plaats 
is het zaak een van wand-tot-wand 
akoestisch plafond, klasse A, aan 
te brengen.

Hier vindt u een aantal van de 
belangrijkste en meest effectieve 
maatregelen.

studies komen negatieve gevolgen 
naar voren wanneer wordt gekozen 
voor open kantooromgevingen in 
plaats van cellenkantoren.

Irritatie en personeelsverloop

Dr. Vinesh Oommen, onderzoeker 
bij het Institute of Health and Bio-
medical Innovation Queensland 
University of Technology, is de 
auteur van het rapport. 

“De resultaten waren schok-
kend!”

Het rapport wijst op veel stress, 
persoonlijke conflicten, hogere 
bloeddruk en een hoog personeels-
verloop. Privacy gaat verloren en 
de werknemers hebben het gevoel 
dat ze hun identiteit kwijtraken. 
De concentratie verslechtert en de 
productiviteit daalt. Tegelijkertijd, 
zo blijkt uit de bestudering van 
het wereldwijde materiaal door de 
Au stralische wetenschappers, ver-
snelt het personeelsverloop. 

Vinesh Oommen is pessimistisch 
als hij kijkt hoe de werkgevers het 
probleem willen aanpakken. 

“Gaan ze het hele kantoorconcept 
op de schop gooien, de medewerkers 
verplaatsen naar cellenkantoren, het 
hele kantoor “stil” maken of nog 
iets anders?”

“Als we ons realiseren dat al deze 
maatregelen geld kosten, denk ik 
vanuit zakelijk oogpunt dat werk-

Foto: Sharon Thompson
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Uit een grote Poolse screening blijkt dat veel 
ouders niet weten dat hun kinderen 

gehoorproblemen hebben. In schoolruimtes 
zijn geluidsabsorbers belangrijk voor het 
dempen van schadelijk lawaai.

Men zegt wel eens dat “een 
slecht gehoor een onzicht-
baar probleem is”. 

Dat is onlangs op alarmerende 
wijze gebleken in Polen, waar het 
gehoor van meer dan 80.000 zeven-
jarige schoolkinderen is onderzocht. 
Daarnaast werd het gehoor gecon-
troleerd van meer dan 12.000 kinde-
ren in de leeftijd van 8–12 jaar.

Uit de resultaten komt naar voren 
dat één op de vijf kinderen proble-
men heeft met het gehoor.

Bij de groep met de ernstigste 
gehoorproblemen, 7.710 kinderen, 
blijkt dat 60 procent van de ouders 
niet op de hoogte is van de proble-

men. En als ouders al niet weten dat 
hun kinderen slecht horen, dan weet 
het schoolpersoneel dat natuurlijk 
ook niet. 

“De screenings vonden plaats 
om gehoorproblemen te constate-
ren. Een andere doelstelling was 
het verkrijgen van meer algemene 
kennis over de medische en sociale 
gevolgen van langdurige gehoorpro-
blemen,” aldus Henryk Skarżyński, 
directeur van het IPPH, het Insti-
tute of Physiology and Pathology 
of Hearing in Warschau.

Het IPPH was verantwoordelijk 
voor de screening die in de peri-
ode maart–juni 2008 plaatsvond in 

VERBORGEN GEHOORPROBLEMEN BEDREIGING VOOR SCHOOLWERK 

De studie van het IPPH werd uitgevoerd in samenwerking met Multimedia 
Systems Department, Gdansk University of Technology, Hearing Impaired 
and Deaf Persons´ Friends Association, Board of Hearing Pathophysiology, 
Speech and Communication Disorders van de Polish Academy of Sciences
 De screening richtte zich op het controleren van enerzijds de 
gehoordrempel in het gebied 250–8000 Hz en anderzijds de verwerking 
van waargenomen geluiden door de hersenen, terwijl ook de spraak van de 
onderzochte kinderen werd opgenomen. 
 Naast het onderzoek naar het optreden van gehoorproblemen en het 
verspreiden van kennis omtrent deze problemen en harde geluiden, was het 
ook de bedoeling om de getroffenen een behandeling aan te bieden.
 Op termijn moet de screening bijdragen aan de ontwikkeling van 
mogelijkheden om vroegtijdige en regelmatige medische maatregelen aan 
te bieden aan de gehele bevolking. 

Professor Andrzej Czyżewski 
van de wetenschappelijke 
raad van het IPPH. 

Professor Henryk Skarżyński, 
directeur van het IPPH.

zeven oostelijke provincies met in 
totaal meer dan 40 procent van de 
Poolse bevolking.

De grote screening behelsde bijna 
90 procent van alle basisscholen in 
de provincies, 5.701 scholen om 
precies te zijn.

Daarnaast zijn 20.000 twaalfja-
rigen onderzocht in de hoofdstad 
Warschau.

Tinnitus door pauzes

Bij beide groepen geeft één op de 
drie schoolkinderen aan problemen 
te hebben met tinnitus, dat wil zeg-
gen suis-, piep- of andere geluiden 
in de oren. 

Op een aantal scholen in Warschau 

werden tijdens een pilotstudie in 
2006 geluidsniveaus van meer dan 
100 dB gemeten tijdens de pauzes. 

“Dat is de meest waarschijnlijke 
oorzaak voor tijdelijke en chroni-
sche tinnitus,” aldus Skarżyński.

Ook werd geconstateerd dat 
het vermogen om geluiden waar 
te nemen na de pauzes afnam. Zo 
kon een pauze van 30 minuten het 
perceptievermogen urenlang ver-
slechteren. 

TTS (Temporary Threshold Shift) 
wordt het fenomeen genoemd, waar-
bij de drempel voor het waarnemen 
van geluiden tijdelijk wordt ver-
hoogd. Mogelijke oorzaken hiervoor 
zijn onder andere het luisteren naar 
draagbare cd- en MP3-spelers. Dit 
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Hoge geluidsniveaus tijdens de pauzes hebben een negatieve 
uitwerking op het vermogen om mensen tijdens 
daaropvolgende lessen te verstaan.
 “De ruimte akoestiek in klaslokalen en gangen is een 
essentiële factor waarmee altijd rekening moet worden 
gehouden,” aldus professor Andrzej Czyżewski.
 De afbeelding toont een schoolgang met een akoestisch 
plafond dat het geluidsdrukniveau verlaagt en de 
geluidsverspreiding beperkt.

type luisteren blijkt ook bij te dragen 
aan permanente gehoorproblemen. 
Tegenwoordig hebben we het over 
iPod-oren.

TTS werd ook bij de pilotstudie 
gesignaleerd. 

“Het effect was aanwezig van de 
eerste tot de laatste pauze en zelfs 
tijdens de lessen,” aldus professor 
Andrzej Czyżewski van de Multi-
media Systems Department aan de 
Gdansk University of Technology, 
dat de techniek leverde voor onder 
andere de gehoortests.

“De schrijvers van de studie wij-
zen erop dat er grote TTS-effecten 
zijn geconstateerd in frequentiege-
bieden die bepalend zijn voor het 
verstaan van gesproken taal, dat wil 
zeggen tussen 1600 en 3400 Hz.”

Hij sluit zich aan bij professor 
Skarżyński en is van mening dat er 
grote behoefte is aan onderzoek over 
de dreiging voor gehoorproblemen 
bij kinderen.

“Kinderen moeten weten dat zij 
verantwoordelijk zijn voor hun 
gezondheid, inclusief het gehoor,” 
zegt hij en voegt er met betrekking 
tot de uitdagingen voor het aanpak-
ken van de geluidsomgeving in de 
scholen aan toe:

“De ruimte akoestiek in klaslo-
kalen en gangen is een essentiële 
factor, waarmee altijd rekening moet 
worden gehouden.”

Absorbers nodig in scholen

Akoestische plafonds, eventueel 
gecombineerd met wandabsorbers, 
verlagen onder andere het achter-
grondlawaai en maken spraak beter 
verstaanbaar.

Kinderen met gehoorbeper-
kingen hebben ook te maken met 
andere problemen, aldus professor 
Skarżyński.

“Het beïnvloedt hun emotionele 
en intellectuele ontwikkeling, hun 
vorderingen op school en hun rela-
ties met andere mensen.” 

“Het verminderde perceptievermo-
gen na zogenaamde “ontspannende 
lange pauzes” is in onze ogen een 
van de belangrijkste problemen.”

Foto: Mikko Pekki/Studio Sempre
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“Akoestiek in sporthallen  
– van probleem tot oplossing”

“Als mensen echt willen begrijpen 
hoe belangrijk de ruimte akoestiek 
is, moeten ze het resultaat ter plek-
ke ervaren,” aldus Guus Klamerek, 
Concept Developer Education bij 
Ecophon Benelux.

Bijna 100 mensen namen op 15 
december vorig jaar deel aan een 
nationaal seminar over de geluids-
omgeving in sporthallen.

Sprekers waren Jeroen Neggers 
van ISA sport, Institute for Sports 
Accommodations (dat samenwerkt 
met het Nederlands Olympisch 
Comité), en Theo Appeldoorn 
van Acour Lawaaibestrijding als-
mede Len van Rijn van de KVLO 
(Koninklijke Vereniging van Lera-
ren Lichamelijke Opvoeding) en 
Guus Klamerek van Ecophon.

Kortere nagalmtijd door 
wandabsorbers

In het kader van de bijeenkomst 
werd een bezoek gebracht aan sport-

hal de Wijde Wereld in Vleuterweide, 
waar door het aan de wand monteren 
van effectieve geluidsabsorbers de 
nagalmtijd in de ruimte met meer 
dan een seconde is teruggebracht! 
Ondanks eerdere pogingen waarbij 

“geluidsabsorberende” houtwolpla-
ten langs de plafondranden werden 
gemonteerd, bleef de nagalmtijd 
met maar liefst 2,9 seconden veel 
te lang.

Na het aanbrengen van de nieuwe 
wandabsorbers daalde die tijd naar 
1,8 seconden. Volgens ISA Sport, 
dat samenwerkt met het Nederlands 
Olympisch Comité en dat ervoor 
zorgt dat de ruimtes geschikt zijn 
voor sporters, mag de nagalmtijd in 
dit type gebouwen niet langer zijn 
dan 2 seconden.

Middel tegen flutterecho

De deelnemers konden onder andere 
luisteren naar “De ervaringen van 
een gymleraar met ruimte akoestiek” 

“Gehoorverlies komt veel  
vaker voor bij gymleraren 
die werken in ruimtes met 
een slechte geluidsomge-
ving.”
Len van Rijn, vertegenwoordiger 
van de KVLO (Koninklijke 
Vereniging van Leraren Lichamelijke 
Opvoeding).

Sporthal de Wijde Wereld in 
Vleuterweide.

De esthetische wandabsorbers die de nagalmtijd in de sporthal met maar liefst 
1,1 seconde wisten terug te dringen. Opmerkelijk toch?

“De wandabsorbers wisten de nagalmtijd 
met meer dan een seconde te verkorten. 
Op die manier werd voldaan aan de 
Nederlandse nationale richtwaarde!”

draagt aan een slechte geluidsomge-
ving, met name in ruimtes met lange 
en hoge wanden, zoals sporthallen 
en gymzalen. De flutterecho is het 
best te bestrijden door wandabsor-
bers in de ruimte aan te brengen. Dit 
werd ook op het seminar besproken. 
Er werd tevens op gewezen dat de 
absorbers niet alleen zacht moeten 
zijn, maar ook bestand moeten zijn 
tegen inslagen en stoten.

van Len van Rijn, een leraar met 
gehoorverlies, als gevolg van het 
werken in een akoestisch slechte 
omgeving, en vertegenwoordiger 
van de KVLO (Koninklijke Ver-
eniging van Leraren Lichamelijke 
Opvoeding). Hij constateerde dat 
gehoorverlies onder de leden van de 
organisatie veel vaker voorkomt bij 
gymleraren die werken in ruimtes 
met een slechte geluidsomgeving. 
De KVLO is ervan overtuigd dat 
een slechte ruimte akoestiek ook 
bijdraagt aan symptomen als ver-
moeidheid, hoofdpijn, stemproble-
men en stress.

Bij het fenomeen flutterecho gaat 
het om een geluidsversterkende echo 
die ontstaat tussen twee parallelle 
wanden en die in hoge mate bij-
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Nederlandse gymleraren hebben hun 
werkgever voor de rechter gedaagd 
vanwege ernstige gehoorbeschadi-
ging door een slechte akoestische 
omgeving op het werk. De leraren 
ontvangen financiële compensatie 
van de scholen. 

De leraren werden hierbij 
gesteund door de Nederlandse 
KVLO (Koninklijke Vereniging 
van Leraren Lichamelijke Opvoe-
ding), een vereniging die de werk-
nemersbelangen van gymleraren 
behartigt.

Slechte ruimte akoestiek is echter 
geen nieuw probleem! De KVLO 
publiceerde eerder al een rapport 
over gehoorproblemen, stempro-
blemen, vermoeidheid en stress 
bij leraren. Dit was een van de 
voornaamste redenen voor de 
invoering in 2005 van strik-
tere Nederlandse normen, iets 
wat in dit geval duidelijk niet heeft 
geholpen.

Sportruimtes en gymzalen hebben 
over het algemeen harde vloeren, 
wanden en plafonds. In combinatie 
met de grote volumes levert dat hoge 
lawaainiveaus op en een hinderlijke 
nagalm.

Wanneer de leraar praat, is het 
voor de leerlingen erg lastig om de 
informatie op te vangen, temeer 
omdat de omgeving lawaaiig is 
en de stem van de leraar een grote 
afstand moet overbruggen. Dat bete-
kent dat de leraren hun stembanden 
overbelasten en problemen krijgen 
met stemvermoeidheid.

Een slechte geluidsomgeving kan 
ook de veiligheid in gevaar brengen. 
In een noodsituatie moet de leraar 
snel kunnen reageren, zich snel ver-
staanbaar kunnen maken en snel de 
aandacht kunnen trekken. 

In ruimtes met hoge en lange 
parallelle wanden, zoals sporthal-
len, moet extra rekening worden 
gehouden met de ruimte akoestiek, 
omdat anders een storende “flutte-
recho” kan ontstaan. 

In sporthallen komen vaak 
nagalmtijden boven de 3,0 seconden 
voor en geluidsniveaus van meer dan 
80 dB(A) zijn helaas eerder regel 
dan uitzondering. 

En dat terwijl blijvend gehoorver-

lies al kan optreden bij 85 dB(A), 
afhankelijk van de duur van de 
blootstelling aan het geluid!

De beste geluidsabsorptie!

Bij de keuze van geluidsabsorbers 
voor wanden en plafonds is het erg 
belangrijk dat de producten een 
optimale geluidsabsorptie bieden, 
ook in de lagere geluidsfrequenties. 
Dat is nodig om te kunnen voldoen 
aan de eisen in normen en aan de 
juiste richtwaarden. Bovendien 
moeten de geluidsabsorbers 
bestand zijn tegen inslagen 
en stoten door de oefenin-
gen, ballen en sticks van de 

leerlingen.

Het geluid van het fluitje van een 
gymleraar, dat eigenlijk bedoeld is 
voor buitengebruik, kan op één 
meter afstand wel 105 dB(A) 
bedragen. Dat is dus hoger dan het 
geluidsniveau voor schadelijk 
lawaai.

Scholen voor de rechter gedaagd door 
gymleraren met gehoorschade
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Rennen en vliegen, stuiterende ballen, kreten en 
aanmoedigingen. Fluitsignalen. De combinatie van 
het hoge geluidsniveau en het grote volume van 
sporthallen en gymzalen maakt het lastig om te 

luisteren en te communiceren. Bovendien 
kunnen de zalen een rol spelen bij gehoorverlies. 
Dit maakt een effectieve geluidsabsorptie 

noodzakelijk.

Het akoestiscHe plafond dat meer kan Hebben

Een sporthal of gymzaal heeft 
vaak een geluidsprobleem dat 
opgelost moet worden. De 

grote volumes van de ruimtes met 
hoge en lange parallelle wanden 
maken de zalen bij sportactivitei-
ten in feite zelfs ongezond. Hoge 
geluidsdrukniveau’s, echo’s en 
een onbeperkte verspreiding van 
geluid maken het achtergrondgeluid 
ondraaglijk voor zowel docenten als 
leerlingen. 

Lawaai voedt lawaai, iets wat 
vaak het “Lombard-effect” wordt 
genoemd. Hoe meer achtergrondge-
luid, hoe harder mensen gaan praten 
om zich verstaanbaar te maken. Op 
die manier kan het geluidsprobleem 
verergeren tot een soort inferno met 
als gevolg slechte communicatie, 
stress en gevaar voor gehoorverlies. 
En hoe meer mensen er in de zaal 
zijn, hoe erger het wordt.

Beter geluid maken zalen 
veelzijdiger

Als de zaal wordt gebruikt voor ver-

schillende sporten en toepassingen, 
moet de akoestiek van de ruimte 
worden aangepast aan de meest 
lawaaierige activiteit. Wordt de zaal 
ook gebruikt voor muziek, lezingen 
en andere gelegenheden waarvoor 
een geluidsinstallatie nodig is? 
Dankzij de geluidsabsorptie wordt 
het geluid beter en kan het eenvou-
diger worden geregeld.

Gelukkig is het probleem mak-
kelijk en voor een redelijke prijs op 
te lossen met behulp van effectieve 
geluidsabsorptie. Tenminste … als 
het meteen goed wordt aangepakt.

Sporthallen en gymzalen, 
enkele aandachtspunten

1. Binnen een leeromgeving, zoals 
bijvoorbeeld een sporthal, moet de 
spraakverstaanbaarheid goed zijn, 
zodat instructies, aanmoedigingen 
en waarschuwingen de leerlingen 
kunnen bereiken. Hiervoor is een 
beperkte geluidsverspreiding in de 
zaal vereist.

2. Het geluidsdrukniveau moet 

worden verlaagd om stress en 
gehoorverlies te voorkomen.

3. De nagalmtijd moet kort genoeg 
zijn om te voldoen aan de eisen voor 
een algehele goede ruimte akoestiek. 
Wij adviseren een nagalmtijd van 
maximaal 1,2 seconden (afhankelijk 
van het volume en de afmeting). Dat 
is lastig te realiseren als niet in een 
vroeg stadium van het bouwpro-
ces de juiste maatregelen worden 
ingepland.

Vaak zijn bestaande gebouwen 
slecht voorbereid het op aanbrengen 
van akoestische plafonds en zijn de 
harde wanden niet aangepast aan 
de eisen voor geluidsabsorptie. Er 
is echter altijd een oplossing om de 
ruimte akoestiek in ieder geval te 
verbeteren en die oplossing is alle 
mogelijke oppervlakken te gebrui-
ken voor geluidsabsorbers!

4. De geluidsabsorbers van de 
beste geluidsabsorptieklasse (klasse 
A) moeten bestand zijn tegen insla-
gen en stoten.
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Stootvastheid conform Europese norm

Plafonds en wandabsorbers worden getest en op basis van 
stootvastheid ingedeeld in drie klassen voor verschillende 
toepassingsgebieden, een en ander conform de Europese norm  
EN 13964:

• Plafondsystemen en wandabsorbers geclassificeerd als 1A kunnen 
worden toegepast in multifunctionele hallen of sportzalen waar “high 
energy”-balspelen (bijv. handbal en tennis) worden gespeeld.

  Geluidsabsorbers voor plafonds en wanden die voldoen aan  
de eisen voor de klasse 1A vindt u binnen het productsysteem  
Ecophon Super G™ Plus.

• Plafondsystemen geclassificeerd als 2A worden aanbevolen in 
gymzalen en overige ruimtes waar “low energy”-balspelen (bijv. 
volleybal) worden gespeeld.

  Geluidsabsorbers voor plafonds en wanden die voldoen aan  
de eisen voor de klasse 2A vindt u binnen het productsysteem  
Ecophon Super G™.

• Plafondsystemen geclassificeerd als 2A en 3A zijn geschikt voor alle 
situaties en ruimtes waar een stootvast plafond nodig is, bijvoorbeeld 
in gangen van scholen en kinderopvangcentra.

  Geluidsabsorbers voor plafonds en wanden die voldoen aan 
de eisen voor klasse 2A en 3A vindt u binnen de productsystemen 
Ecophon Super G™ en Super G™ Dp XL (voor “zwaar belaste” 
plafonds in gangen van scholen).

Kijk op de productpagina’s voor Ecophon Super G™ op  
www.ecophon.nl

Zo verbetert u de ruimte akoestiek

Om de nagalmtijd en geluidsverspreiding te beperken en het 
geluidsdrukniveau te verlagen, worden over het gehele plafond 
geluidsabsorbers met de hoogste geluidsabsorptieklasse (A) 
gemonteerd. In combinatie met effectieve wandabsorbers op twee 
van de wanden, die in een hoek op elkaar staan, worden tevens 
storende flutterecho’s voorkomen, waarbij het geluid tussen de wanden 
heen en weer kaatst. Voorwaarde is dat de absorbers dicht tegen de 
ondergrond gemonteerd worden en een oppervlak hebben dat bestand 
is tegen inslagen en stoten.

De school De Matrix was winnaar van de  
“Scholenbouwprijs 2009,” een grote Nederlandse 
architectenwedstrijd met duurzaamheid als 
thema. De gymzaal is voorzien van geluidsabsor-
bers voor een zorgzame geluidsomgeving.

Ecophon Super G™ is een systeemfamilie geluids-
absorbers voor plafonds en wanden in veelei-
sende omgevingen, zoals bijvoorbeeld sport-
hallen, gymzalen en gangen van scholen. Met 
hun krachtige oppervlak, Super G, zijn de absor-
bers bestand tegen inslagen en stoten, allemaal 
om beschadigingen te voorkomen.
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De extra dikke wanden zijn 
het enige teken dat de bijna 
één jaar oude kleuterschool 

anders is dan andere kleuterscho-
len.

Voor het najaarssemester van 
2008 nam men vanuit omgebouwde 
appartementen op de begane grond 
van een huurflat zijn intrek in de 
nieuwbouw.

De kleuterschool met de naam 
Stadsskogen (Stadwoud) is gebouwd 

met behulp van passiefhuis-techno-
logie en is een echt pioniersgebouw. 
In Zweden, en waarschijnlijk ook 
in de rest van Europa, is er geen 
andere kleuterschool te vinden die 
is gebouwd met behulp van dezelfde 
energiebesparende technologie.

Personeel deed mee

Een van de belangrijkste kwesties 
was het creëren van een goede 
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geluidsomgeving zonder irriterend 
lawaai. Met al die drukke kinderen 
onder één dak worden de geluiden 
al snel hard en vermoeiend.

“Het verschil met de geluidsom-
geving in ons oude pand is groot,” 
aldus een tevreden rector Agneta 
Augustsson. “Na een werkdag zijn 
we nu niet meer zo vermoeid als we 
toen waren.”

Ze legt uit dat het personeel 
betrokken werd bij de gehele plan-
ning en de gelegenheid kreeg om zijn 
visie op onder andere de geluidsom-
geving kenbaar te maken.

Akoestische plafonds zijn gecom-
bineerd met wandabsorbers en er is 
tevens doelgericht gewerkt aan het 
terugdringen van het achtergrond-
lawaai. 

Bij de bouw van de eerste Europese kleuterschool 
met passiefhuis-technologie stond de 
geluidsomgeving centraal. Er werden keuzes 
gemaakt voor allerlei zaken, van het akoestische 

plafond tot geluidsdempend materiaal op 

de tafels. Er is hier koninklijk bezoek geweest.  
Kom gerust binnen!

EERSTE EUROPESE KLEUTERSCHOOL MET PASSIEFHUIS-TECHNOLOGIE
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Rector Agneta Augustsson spreekt voor het hele personeel als ze stelt dat de 
geluidsomgeving in het nieuwe pand uitstekend is. Let op het akoestische 
plafond met de beste geluidsabsorptieklasse.

Diepe raamnissen waar de kinderen in kunnen kruipen. Ebba Brunegård en Emmy Antmarker 
zijn twee van de bijna honderd kinderen op deze unieke kleuterschool. 

Architecten

Glantz Arkitektstudio

Akoestisch plafond van Ecophon

Ecophon Gedina™ A  
Ecophon Hygiene™ Perfomance A 
Ecophon Wall Panel™ Super G

Zo staat er bijvoorbeeld maar 
één vaatwasser en is kantoorappa-
ratuur, zoals computers en faxen, 
uit de gemeenschappelijke ruimtes 
gehaald en verplaatst naar een kleine, 
afgescheiden kantoorruimte. Op de 
tafels is geluiddempend materiaal 
aangebracht om het geluid van gla-
zen, bestek en andere harde voor-
werpen te beperken.

Gemeente trapte op de rem

De plannen en tekeningen voor de 
kleuterschool waren al klaar toen de 
politiek van de stad Alingsås besloot 
een proactief beleid in te zetten op 
energiezuinig bouwen. 

Men ging destijds drastisch op de 
rem staan en koos voor een kleuter-
school met passiefhuis-technologie 
in plaats van traditionele bouwtech-
nieken.

“Dat betekende dat het gebouw 
iets groter werd dan was voorzien in 
de toegekende vergunning,” consta-
teert architecte Maria Hallberg.

Verder bracht de bouwtechnische 
ommezwaai geen architectonische 
eigenaardigheden met zich mee, 
aldus Maria Hallberg. Zij is werk-
zaam bij Glantz Arkitektstudio, waar 
men vanuit meerdere bouwprojec-
ten ervaring heeft met passiefhuis-
technologie. 

Zij wijst erop dat passiefhuizen 

geen gipsplaten aan het plafond heb-
ben, maar dat de halve meter isolatie 
boven het akoestische plafond dienst 
kan doen als basabsorber.

Hele lage frequenties kunnen 
op die manier effectiever worden 
geabsorbeerd, wat onder andere 
voor bepaalde achtergrondgeluiden, 
bijvoorbeeld ventilatiesystemen, tot 
een lager niveau kan leiden. 

Naast de eisen met betrekking tot 
een goede geluidsomgeving moest 
ook de kwaliteit van de lucht heel 
goed zijn.

In een passiefhuis wordt alleen bij 
extreem lage temperaturen warm-
te-energie toegevoegd. De warmte 
wordt in plaats daarvan uit de weg-

geventileerde lucht gehaald en via 
een warmtewisselaar overgebracht 
op de binnenstromende lucht.

Geluidsdiscipline voor 
iedereen

Lawaai roept meer lawaai op, zeg-
gen ze vaak. In ruimtes met een 
slechte ruimte akoestiek, met onder 
andere een lange nagalmtijd, moeten 
mensen hun stem verheffen om zich 
verstaanbaar te maken. Het resultaat 
is dat mensen elkaar moeten over-
schreeuwen.

Met effectieve absorbers en 
een goede ruimte akoestiek wordt 
in plaats daarvan een omgeving  

Vervolg op volgende pagina
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Duitsland en Oostenrijk koplopers 
– EU twijfelt
In Duitsland en Oostenrijk is men 
het verst gevorderd op het gebied 
van de passiefhuis-technologie. Het 
begrip “passiefhuis” wordt echter 
uit de tekst geschrapt bij het her-
schrijven van de Europese richtlijn 
betreffende de energieprestatie van 
gebouwen.

In het najaar voert de EU waar-
schijnlijk een richtlijn in met scher-
pere eisen als het gaat om een lager 
energieverbruik. Tijdens het voortra-
ject voor de richtlijn werd het begrip 
“passiefhuis” nog wel gebruikt. 
Later werd dit echter verwijderd, 
omdat het niet wordt beschouwd 

als technologieneutraal.
Van de 27 EU-lidstaten hebben er 

slechts zeven een nationale definitie 
geformuleerd voor huizen met een 
zeer laag energieverbruik. 

Alleen in Oostenrijk is het begrip 
passiefhuis opgenomen in de nati-
onale definitie “Klima:aktiv Passi-
vhausstandard”. In dat land gaat het 
bij circa 10% van de nieuwbouw om 
passiefhuizen. Ook Duitsland doet 
mee aan kop en telt momenteel circa 
8000 passiefhuizen. Denemarken 
hanteert de doelstelling dat in 2020 
alle nieuwbouwprojecten passiefhui-
zen moeten zijn. In Zweden zijn er 

tot nu toe krap 20 panden gebouwd 
en gerenoveerd volgens het energie-
besparende model.

In Oostenrijk is onder andere 
een bekend meergezinshuis te vin-
den in de stad Wolfurt, dat in 1999 
is gebouwd met behulp van pas-
siefhuis-technologie. Het gebouw 
bestaat uit een stalen skelet met een 
houten buitenmuur en tot wel 350 
mm isolatie.

In 2016 introduceert de EU een 
geheel nieuwe bouwnorm, overigens 
dezelfde norm die Oostenrijk op dit 
moment al hanteert. Maar het lijkt er 
dus op dat de EU het begrip “passief-

gecreëerd waar mensen ook zonder 
luide stem verstaanbaar zijn.

Pas dan kunnen mensen op een 
succesvolle manier aan de slag met 
geluidsdiscipline. Op de kleuter-
school is er een speciale opleiding 
voor zowel het personeel als de kin-
deren om te leren hoe er gezamen-
lijk een stillere, rustigere omgeving 
wordt gecreëerd waar iedereen zich 
beter bij voelt.

“Ik vind dat we heel wat bereikt 
hebben en dat we onze wensen 
hebben gerealiseerd,” vat rector 
Augustsson de inspanningen voor 
de geluidsomgeving samen.

Koninklijk bezoek

Het Zweedse koningspaar, Carl XVI 

Gustaf en koningin Silvia, heeft 
een bezoek gebracht aan de kleu-
terschool. Koning Carl XIV Gustaf 
staat algemeen bekend om zijn grote 
betrokkenheid bij milieukwesties.

Naar verluidt stelde het koninklijk 
paar een heleboel vragen over de 
passiefhuis-technologie die in hun 
ogen zelfs wel iets zou kunnen zijn 
voor Drottningholm, de officiële 
woonplaats van het gezin. 

Drottningholm is een goed 
bewaard gebleven slot uit de 17e 
en 18e eeuw dat naar Frans voor-
beeld is aangelegd.

In 1991 werd Drottningholm 
opgenomen op de werelderfgoed-
lijst van de Unesco, een lijst met 
plaatsen die van onmisbare waarde 
zijn voor de mensheid.

Het akoestische plafond gecombineerd met een lichtschacht. 
Slim geplaatste ramen zorgen voor een maximale lichtinval 
zonder al te veel zonnestraling.

Buiten koud, binnen warm. De verwarming van de 
kleuterschool werkt prima.

Met absorbers aan het plafond en aan de wanden wordt ook 
het probleem van de lastige flutterecho’s een stuk kleiner.

Vervolg van vorige pagina
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huis” weglaat om de toepassing van 
technologie niet te beperken.

Hoe de doelstelling wordt gereali-
seerd, is volgens de EU niet belang-
rijk, zolang de gebouwen van de 
toekomst maar energie besparen en 
de emissies beperken.
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Bepalend voor de vraag of een huis 
als passief kan worden aangemerkt, 
is het totale energieverbruik voor de 
verwarming. In Zweden en Oosten-
rijk mag het energieverbruik van 
het gebouw bijvoorbeeld niet hoger 
liggen dan 15 kWh per vierkante 
meter per jaar.

In een passiefhuis worden de 
zaken geoptimaliseerd, die toch al 
aanwezig moeten zijn in een huis: 
schil (wanden, ramen, vloer en pla-
fonds) en ventilatie. Tegelijkertijd 
worden de energieverliezen tot een 
minimum beperkt. In de praktijk 
betekent dat een gebouw met een 
goed geïsoleerde en luchtdichte 

“klimaatschil” (climate shield) en 
mechanische ventilatie met effec-
tieve warmteterugwinning.

Hiervoor zijn geen geavanceerde 
technische oplossingen nodig. 

De warmte is bijvoorbeeld afkom-
stig van mensen, machines en ver-
lichting. Een mens geeft evenveel 
warmte af als een gloeilamp van 
100 W.

Het vermijden van koudebruggen 
is één van de belangrijkste aspec-
ten. Er zijn voorbeelden van huizen 
die precies zijn gebouwd volgens 
de regels voor passiefhuizen, maar 
waar één van de werklui per ongeluk 
verkeerde gaten in de wand heeft 

geboord en daarmee de isolerende 
klimaatschil kapot heeft gemaakt.

Om gebruik te maken van de 
zonne-energie is het zaak om het 
gebouw op de juiste manier op 
het perceel te plaatsen.

Het bouwen van pas-
siefhuizen is maar een 
paar procent duurder 
dan dat van gewone 
gebouwen. Op ter-
mijn worden de 
totale kosten lager 
door het lagere 
energieverbruik.

Dankzij de 
verbeterde 
U-waarden (iso-
latiegraad) van 
de ramen is het 
mogelijk gewor-
den om in de 
gebouwen steeds grotere ramen te 
gebruiken.

Passiefhuizen kunnen worden 
voorzien van een ondersteunende 
verwarming die wordt ingezet bij 
hele lage temperaturen. De kleu-
terschool in Alingsås kan gebruik 
maken van stadsverwarming als het 
erg koud wordt. 

Passiefhuizen zijn actueel in lan-
den met zowel koude als warme 
klimaten.

Passiefhuis onder de schil

De tekening toont het principe van isolatie en 
verwarming, de twee factoren die een huis passief 
kunnen maken, dat wil zeggen onafhankelijk van 
extra energie voor de verwarming. 

Ill
us

tra
tie

: P
as

sie
fh

ui
s-c

en
tru

m

De geluidsniveaus in een aantal 
scholen, kleuterscholen en buiten-
schoolse opvangcentra is, in samen-
werking met collega-onderzoekers, 
onderzocht door Robert Wålinder, 
geneesheer-directeur bij de afdeling 
arbeids- en milieugeneeskunde van 
het Academisch ziekenhuis in Upp-
sala, Zweden.

De onderzoekers konden consta-
teren dat het geluidsniveau soms 
hoger lag dan 80 dB(A), de grens-
waarde voor de Zweedse industrie 
(de zogenaamde actiewaarde) en 
eisen nu dat de werkgever informatie 
verstrekt over gehoorbescherming 
en het gevaar van gehoorverlies. 

In bepaalde gevallen werd de 
grens van 85 dB(A) gepasseerd, 

waarbij de werkgever verplicht is 
om ervoor te zorgen dat er gehoor-
bescherming wordt gedragen. 

De lawaaimetingen lieten een 
algemeen geluidsniveau zien van 
gemiddeld 70 decibel. Dat komt 
ongeveer overeen met het geluid 
van stadsverkeer.

“Plotselinge kreten kunnen 
meer schade opleveren”

Robert Wålinder is van mening dat 
de in de industrie toegepaste nor-
men voor lawaaimeting niet geschikt 
zijn voor deze omgevingen. De Leq-
waarde, het equivalente geluidsni-
veau en het gemiddelde geluids-
niveau worden gebaseerd op een 

gemiddelde waarde over acht uur.
“Maar docenten zijn niet acht uur 

lang in de klas. Bovendien kunnen 
acute gehoorbeschadigingen door 
plotselinge kreten in het oor meer 
schade aanrichten dan machinela-
waai op een constant niveau in de 
buurt van de actiewaarde. Acute 
gehoorbeschadigingen door plotse-
linge kreten en andere impulsgelui-
den zijn niet te vangen in een gemid-
delde waarde over acht uur. Daarom 
zijn de meetmethode en de resultaten 
niet helemaal van toepassing op het 
medische risico,” aldus geneesheer-
directeur Robert Wålinder.

Onderdeel van het onderzoek was 
een enquête onder 4600 medewer-
kers, waarvan 80% reageerde. 

Schoolkinderen breken door industriële geluidsbarrière

De geluidsomgeving op 
school wordt op andere 
werkplekken niet geaccep-
teerd, constateert genees-
heer-directeur Robert 
Wålinder.

Warmtewisseling  
voor de ventilatielucht. 
Frisse lucht wordt naar 
binnen gezogen en 
opgewarmd door de 
gebruikte lucht.

Gebruikte lucht

Frisse lucht

Winterzon

Zomerzon

De isolatie in  
het plafond is 
minimaal 50 cm.
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Het plafond, normaal gesproken 
het grootste vrije oppervlak in een 
ruimte, is bepalend voor de uitstra-
ling. Gebleken is dat het mogelijk is 
om een oppervlak te realiseren dat 
de negatieve invloed van het licht 
drastisch beperkt. Realiseert u zich 
eens wat retro reflectie betekent voor 
de beleving van de ruimte!

Het creëren van ruimtes volgens 
het oorspronkelijke idee, dit zijn 
vanzelfsprekend de verwachtingen 
bij architecten en anderen die zich 
met ruimtes en inrichting bezighou-
den. Maar helaas pakt niet alles uit 
zoals mensen zich het hadden voor-
gesteld. Het plafond weerkaatst het 

licht op verschillende manieren door 
de structuur van het oppervlak en 
vaak ontstaan er onaangename weer-
kaatsingen door ramen en kunstma-
tige verlichting. Het plafond ver-
spreid dan ongelijkmatig licht.

Met behulp van modern onder-
zoek kan worden berekend wat het 
ideale oppervlak is. Dit houdt in dat 
er evenwicht is tussen glans en het 
begrip retro reflectie, dat gekoppeld 
is aan de gladheid of ongelijkmatig-
heid van de oppervlaktestructuur.

Een plafond zonder storend licht

“Sneeuw is een goed voor-
beeld van de werking van de 
retro reflectie,” aldus 
Johanna Fridman, projectleid-
ster bij Ecophon. “Poeder-
sneeuw heeft een hoge 
reflectie coëfficiënt en wordt 
ervaren als verblindend wit. 
Dit komt door de vers 
gevallen sneeuwkristallen 
die losjes op de grond rusten, 
terwijl “oude” sneeuw 
compacter wordt en een 
dichter oppervlak krijgt, dat 
het licht minder intensief 
weerkaatst.”

Foto: Åke E:son Lindman
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Het Deense Delta heeft zich beziggehouden met de discussie 
op het gebied van retroreflectie en gemeten hoe verschillende 
plafondoppervlakken reageren op licht en verlichting. Bij een te 
lage retroreflectie komt het plafond veel lichter en verblindender 
over als mensen in de richting van de lichtbron kijken dan wanneer 
wordt gekeken met de lichtbron in de rug. Als de retroreflectie te 
hoog is, geldt het tegenovergestelde. Bij een retroreflectiecoëfficiënt 
van rond de 60 wordt de luminantie (verlichting) van het 
plafondoppervlak vanuit elke positie in de ruimte ongeveer gelijk, 
zoals het onderstaande voorbeeld laat zien.

Feiten
Retro reflectie coëfficiënt= mcd

m2lx

waarbij cd=candela, de eenheid voor lichtsterkte (hoeveel licht
straalt er vanaf een lichtbron in een bepaalde richting), en lx=lux, 
de eenheid voor luminantie (een maatstaf voor de mate van belich-
ting van een oppervlak). De retroreflectiecoëfficiënt heeft een mini-
mumwaarde van 0 en een maximumwaarde van 120. De waarde 
voor het oppervlak van een plafond moet rond de 60 liggen.

“Het gaat allemaal om evenwicht,” aldus verlichtingsexpert 
Kai Sørensen van Delta, een Deens consultancybedrijf op het 
gebied van elektronica, verlichting en akoestiek dat 
onderzoek doet naar het fenomeen retro reflectie. “Een 
plafond weerkaatst zowel daglicht als verlichting op 
verschillende manieren, afhankelijk van de eigenschappen 
van het oppervlak. Je wilt storende spiegelingen het liefst 
zoveel mogelijk voorkomen. Dat heeft te maken met glans, 
een effect dat afhankelijk is van hoe glimmend een 
oppervlak is. Hoe matter een plafond, hoe minder 
glinsteringen en reflecties.”

“Aangezien een plafond vaak wordt bekeken vanuit een wat 
kleinere hoek (mensen kijken immers langs het 
plafondoppervlak over de gehele lengte van het plafond), 
heeft de oppervlaktestructuur grote invloed op de 
weerkaatsing van het licht. Hoe grover de structuur, hoe 
meer reflecties vanaf ongelijkmatigheden in het oppervlak. 
Maar het gaat om evenwicht, waarbij het oppervlak een 
optimale structuur moet hebben. Wat betekent dat het 
oppervlak onafhankelijk van de positie van mensen in de 
ruimte zorgt voor een gelijkmatige luminantie over het gehele 
plafond, terwijl het plafond tegelijkertijd neutraal wit en licht 
overkomt. Dit beschrijven we aan de hand van de 
retroreflectiecoëfficiënt die dan op de waarde 60 moet 
liggen.”

Een van de belangrijkste eigenschappen voor een plafond is 
dat het oppervlak onafhankelijk van de positie van mensen 
in de ruimte steeds op dezelfde manier verlicht overkomt. 
Spiegelingen, glinsteringen, kleurschakeringen en gekleurde 
belichting kunnen worden weggenomen. De ruimte moet de 
uitstraling hebben zoals die oorspronkelijk bedoeld was.

Het diagram laat zien hoe verschillende plafondoppervlakken 
worden beïnvloed door de belichting, afhankelijk van de positie 
van mensen in de ruimte en daarmee ook van de richting waaruit 
het licht komt. De keuze voor een plafond met oppervlak B levert de 
meest gelijkmatige lichtbeleving op.

Verschillende plafondoppervlakken weerkaatsen het licht in ver-
schillende mate. Een retroreflectiecoëfficiënt van rond de 60 levert 
de beste waarde op (plafond met oppervlak B).
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De geluidsabsorbers en 
akoestische plafonds van 
Ecophon bestaan uit een 

kern van glaswol die is behandeld 
volgens de Akutex™-technologie 
van Ecophon voor oppervlaktebe-
handeling en zodoende een effectief 
beschermend en esthetisch aantrek-
kelijk oppervlak hebben gekregen. 
De poreuze kern vangt op een effec-
tieve manier storende geluidsgolven 
op in een ruimte. 

Dit betekent in alle opzichten een 
verbetering van de ruimte akoestiek. 
De nagalmtijd en de geluidsversprei-
ding nemen af, het geluidsniveau 
wordt lager en het wordt aanzien-
lijk makkelijker om mensen te ver-
staan.

Effectievere geluidsabsorptie

De geluidsgolven die het glaswol 
binnendringen, worden geabsor-
beerd doordat de geluidsenergie vol-
gens de wetten van de natuurkunde 
wordt omgezet in andere energie. Bij 
de wrijving die optreedt, wordt de 
geluidsenergie omgezet in warmte-
energie. Bij “normale” geluidsni-
veaus in een ruimte is al een tem-
peratuurstijging in het akoestische 
paneel te meten van een fractie van 
een graad.

Hoeveel geluidsenergie er vervol-
gens wordt geabsorbeerd, is vooral 
afhankelijk van de dikte, de dicht-
heid, de poreusheid en de structuur 
van het paneel. Juist glaswol heeft 
uitzonderlijk goede absorptie-eigen-
schappen.

Het oppervlak van de geluidsab-
sorber is daarentegen van doorslag-
gevend belang voor de hoeveelheid 
geluidsenergie die binnendringt en 
niet wordt weerkaatst. Akutex™ is 
een coating met een heleboel kleine 
poriën die een goed doordacht for-
maat hebben (met een diameter van 
fracties van een millimeter) en die 
een geschikte “stromingsweerstand” 
opleveren wanneer de geluidsgol-
ven de absorber binnendringen. De 
poriën zijn klein genoeg om vuil, 
stof en water bij reiniging buiten 
te houden.

Geluidsgolven met een korte 
golflengte, hoogfrequent geluid dus, 
hebben de kleinste energie-inhoud en 
hebben daarom de meeste moeite om 
door het oppervlak te dringen. Het 
geheim achter de unieke akoestische 
eigenschappen zit hem in de keuze 
van de omvang en dichtheid van de 
poriën. Er kan daarmee een “stro-
mingsweerstand” worden gecreëerd, 
die volledig acceptabel is voor hoge 
geluidsfrequenties, maar die tegelij-
kertijd een sterker effect heeft op de 
laagfrequente geluiden, waarvan de 
absorptie zo belangrijk is. 

De zogenaamde massatraag-
heidsweerstand van het Akutex™-
oppervlak zorgt er ook voor dat 
het paneel gaat trillen richting de 
achterliggende lucht, waardoor de 
geluidsenergie nog verder wordt 
gedempt via de “resonantieabsorp-
tie” die optreedt bij verlaagde akoes-
tische plafonds.

Dat betekent dat een akoestisch 
paneel met een Akutex™-oppervlak 

zelfs betere geluidsabsorberende 
eigenschappen heeft dan een paneel 
van puur glaswol.

Een betere geluidsomgeving 
voor iedereen

Een goede geluidsabsorptie voor de 
lagere frequenties is van doorslagge-
vend belang voor een betere spraak-
verstaanbaarheid tussen personen 

met een bepaalde vorm van gehoor-
beschadiging. Met Akutex™ krijgt u 
zo een effectievere geluidsabsorptie 
waar iedereen van profiteert binnen 
het gehele spraakfrequentiebereik.

Wat is de meerwaarde van een 
akoestisch paneel met een  

Akutex™-oppervlak ?

De geluidsabsorber zet de geluidsenergie 
die het poreuze materiaal van het paneel 
binnendringt om in warmte-energie. 
Hierdoor wordt het leeuwendeel van het 
geluid niet teruggekaatst in de ruimte. 
Een akoestisch paneel met Akutex™-
oppervlak zorgt voor een nog betere 
absorptie in de zo belangrijke lagere 
geluidsfrequenties.

Akutex™-technologie voor oppervlAktebehAndeling



Technology and aesthetics in perfect balance
As the leading acoustic ceiling company, Ecophon has for thirty 
years been at the forefront in developing new properties 
for acoustic ceiling surfaces. Our painted surface AkutexTM 
has set standards that many have tried to emulate. Architects 
all over the world value the AkutexTM Surface Technology, 
seeing it as an important element in room design, resulting 
in functional as well as emotional comfort for end users. 

www.ecophon.com

An acoustic ceiling
is never better than its surface
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DringenD behoefte aan beter geluiD

Op het vliegveld gaan veel mededelingen die van 
doorslaggevend belang kunnen zijn vaak verloren 
in een onverstaanbaar geroezemoes.  
Een kalmere geluidsomgeving verbetert de 

spraakverstaanbaarheid, zorgt voor een 

aangename sfeer en minder onrust in een over 
het algemeen drukke situatie.

Hoe heeft u de grote vlieg-
velden ervaren waar u bent 
geweest? Weet u nog, dat 

geluid uit schreeuwende luidspre-
kers zonder dat u ook maar enig idee 
heeft wat er gezegd wordt? Was dat 
nou mijn vliegtuig dat eerder gaat 
vertrekken? Of hebben ze mijn gate 
veranderd?

Het verstaan van de mededeling 
kan bepalend zijn voor de hele reis. 
Een slechte geluidsomgeving kan 
ook de veiligheid op een vliegveld 
in gevaar brengen.

Voorzien van akoestische 
plafonds

Het verkeer op de luchthaven van 
Dubai neemt alsmaar toe, met name 
door het toenemende toerisme. Voor 
de aanleg van Emirates Terminal 
3 op de internationale luchthaven 
van Dubai werd vanaf het begin 
een metalen plafond voor de termi-
nal voorgeschreven, maar er werd 
toch voor een plafond van gips 
gekozen.

Tijdens het bouwproces realiseer-

de men zich al snel dat de geluids-
omgeving toch niet in orde was voor 
alle reizigers die de op een vliegveld 
zo belangrijke informatie en mede-
delingen moesten kunnen verstaan. 
Om te voldoen aan de geluidseisen 
werd de onderkant van het plafond 
voorzien van een dicht erop gemon-
teerd akoestisch plafond met de bes-
te geluidsabsorptieklasse (klasse A). 
Naast het lage geluidsniveau is de 
spraakverstaanbaarheid echt heel 
goed geworden en is alles wat door 
de luidsprekers gezegd wordt helder 
en duidelijk te horen.

De goede ervaringen met ver-
gelijkbare akoestische plafonds in 
de twee andere terminals hadden 
resultaat opgeleverd en blijkbaar 
was alleen het beste goed genoeg 
voor dit type activiteiten. Op dit 
moment is er in de drie terminals 
meer dan 200.000 m2 akoestisch 
plafond verwerkt.

Wereldwijd is er echter op honder-
den luchthavens dringend behoefte 
aan een betere geluidsomgeving. De 
vraag is alleen hoe lang ze het nog 
volhouden ...

Burj Al Arab, het op één na hoogste hotel ter wereld na de 
Rose Tower die ook in Dubai staat. De duurste suite kost 
meer dan 10.000 euro per nacht en de goedkoopste kamer 
zo’n 700 euro. Mensen die niet willen betalen voor een 
kamer kunnen voor 50 euro terecht in de lobby. Het 
zeilvormige hotel, dat wordt beschouwd als het eerste 
zevensterrenhotel ter wereld, is gebouwd op een kunstmatig 
aangelegd eiland. Er zijn hier onder andere in de keuken van 
het restaurant  akoestische plafonds verwerkt, die voldoen 
aan de strenge hygiënische eisen die hier worden 
gehanteerd.
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Akoestisch plafond van Ecophon

Luchthaven in Dubai:  
Ecophon Master™ F
Hotel Burj Al Arab:  
Ecophon Hygiene™ Protec A

Feiten Dubai
Het emiraat en de stad Dubai vormen één van de zeven 
Verenigde Arabische Emiraten op het Arabische schiereiland. 
Dubai is op dit moment één van de snelst groeiende steden 
ter wereld. In 2012 zal Dubai naar verwachting meer dan 
30 wolkenkrabbers hebben van meer dan 300 meter hoog. 
De meest recente, de Burj Dubai, is de grootste ter wereld en 
zal meer dan 800 meter hoog worden. Er zijn plannen voor 
een nieuwe wolkenkrabber die door de grens van 1 km heen 
moet breken. De doelstelling is dat de Verenigde Arabische 
Emiraten in 2015 plaats moeten kunnen bieden aan 11 miljoen 
inwoners. Dubai zal een groot deel van de infrastructuur voor 
zijn rekening nemen. Olie is voor Dubai niet zo van belang, 
aangezien men zich realiseert dat die mettertijd op kan raken. 
Daarom wordt in plaats daarvan ingezet op handel, financiële 
dienstverlening en toerisme.

De verlichting creëert de ruimte. Terminal 3 op de luchthaven 
van Dubai heeft een fascinerende verlichting in de vorm van 
het indirecte licht van het plafond, de lichtweerspiegelingen 
op de vloer en de lichtzuilen. Het plafond is voorzien van 
geluidsabsorbers van de beste geluidsabsorptieklasse. Het 
terminalgebouw biedt tevens plaats aan twee hotels met 
fitnesscentrum en badruimte.

Foto: Göran Jacobsson
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In gangen moeten mensen zich kunnen 
verplaatsen tussen verschillende ruimtes in het 
gebouw. Hier ontmoeten mensen elkaar en hier 
vind het vervoer plaats van benodigdheden en 
materialen. We kunnen met recht stellen dat de 
gang de meest bezochte ruimte in het gebouw is, 
waar de geluidsomgeving aardig op de  

proef wordt gesteld.

Hier krijgen mensen hun eer-
ste indruk van het gebouw 
als geheel en van het bedrijf. 

Van de entree tot in de vergaderzaal, 
het leslokaal of de behandelkamer 
in het ziekenhuis. Gangen en andere 
verbindingsruimtes zijn de levens-
aders van het gebouw, waar functi-
onaliteit en uitstraling de hoogste 
prioriteit moeten hebben. 

De gang, enkele 
aandachtspunten

Voor gangen kunnen speciale bouw-
technische oplossingen nodig zijn, 
omdat de ruimte boven het plafond 
vaak wordt gebruikt voor leidingen 
en kabels, bijvoorbeeld voor elek-
triciteit, elektronica, lucht, verwar-
ming, water en koeling.

Soms is het plafond erg laag en 
moeten voor de aansluitingen op 
aangrenzende ruimtes zowel prak-
tisch als esthetisch verantwoorde 
oplossingen worden gevonden. De 
eenvoudige bereikbaarheid van de 
ruimte boven het plafond is vaak 
één van de eisen.

Tegenwoordig zijn er speci-
aal voor gangen fraaie en veilige 
akoestische systeemplafonds ver-
krijgbaar.

Waar een goede geluidsom-
geving doorslaggevend is

Met een betere ruimte akoestiek 
kunnen gangen en andere verbin-
dingsruimtes zowel effectiever als 
veelzijdiger worden gebruikt. De 
eenvoudigste en meest effectieve 
methode is het gehele plafondop-
pervlak te gebruiken voor een opti-
male geluidsabsorptie, zo blijkt uit 
recent onderzoek. Room Acoustic 
Comfort™ laat zien dat er qua ruimte 
akoestiek een heleboel verschillende 
voordelen kunnen worden behaald 
door te kiezen voor geluidsabsorbers 
met geluidsabsorptieklasse A.

Het geluidsniveau daalt en de 
geluidsverspreiding wordt beperkt. 
Dat is met name in gangen ontzet-
tend belangrijk, omdat die de nei-
ging hebben om het geluid door te 
laten klinken in de lengterichting 
en in aangrenzende ruimtes. Ook de 

nagalm neemt af, wat de spraakver-
staanbaarheid ten goede komt.

Nieuwe akoestische 
maatstaven als waarborg 
voor de geluidsomgeving

De nieuwe parameters DL2, waar-
mee wordt aangegeven hoe sterk 
het geluid afneemt met de afstand 
ten opzichte van een geluidsbron, 
en DLf, waarmee wordt aangege-
ven welke bijdrage de ruimte levert 
aan het geluidsniveau in verschil-
lende delen van het gebouw, wor-
den gebruikt om het geluidscomfort 
van de ruimte te beoordelen. Met 
behulp van deze parameters kan via 
metingen worden bepaald welke 
maatregelen op het gebied van de 
ruimte akoestiek er nodig zijn om 
in de ruimtes de gewenste geluids-
omgeving te kunnen creëren.

In smalle gangen zal het geluids-
niveau (DL2) naar verwachting afne-
men met 3–4 dB(A) per afstandsver-
dubbeling met behulp van geluidsab-
sorbers met geluidsabsorptieklasse 
A. Met dezelfde behandeling zal het 

geluidsniveau, (DLf), in de ruimte 
ca. 7–8 dB(A) hoger liggen dan bij 
meting buitenshuis zonder reflecte-
rende oppervlakken. Dit wijst op een 
goede geluidsomgeving binnenshuis, 
aangezien de waarde een aanzienlij-
ke verlaging van het geluidsniveau 
inhoudt ten opzichte van kale opper-
vlakken zonder geluidsabsorptie.

Meer weten over het creëren van 
een in alle opzichten goede geluids-
omgeving aan de hand van Room 
Acoustic Comfort™? 

Kijk op www.ecophon.nl.

De meest bezochte ruimte in een gebouw
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De gang is de belangrijkste ruimte in een kantoor voor  
spontane ontmoetingen. Daarom moeten mensen er onge-
dwongen de dialoog kunnen aangaan. Tegelijkertijd mag het 
geluid van de gangen de werkzaamheden in aangrenzende 
werkruimtes niet verstoren. De multifunctionaliteit van 
kantoorgangen stelt extra eisen aan de geluidsomgeving.  
De oppervlakken worden wellicht gebruikt als ontmoetings-
plaatsen of als koffiehoekjes. In andere gangen staan 
lawaaierige en storende printers, kopieerapparaten en 
servers. De noodzaak van een goede geluidsomgeving in 
gangen en andere verbindingsruimtes is daarom even sterk 
aanwezig als in de rest van het kantoor.

In ziekenhuizen werkt men 
graag met open deuren, 
zodat patiënten en signalen 
van bewakingsapparatuur 
goed te horen zijn. In veel 
gevallen worden de gangen 
gebruikt als wachtkamer en 
soms worden patiënten tijde-
lijk in de gangen geplaatst. 
De gesproken communicatie 
met de patiënten moet opti-
maal functioneren, ook als 
veel mensen oud en slechtho-
rend zijn. Een slechte geluids-
omgeving kan zorgen voor 
meer onzekerheid en stress in 
een toch al verontrustende 
situatie. Een optimale ruimte 
akoestiek is doorslaggevend 
voor een effectief gebruik van 
gangen en omliggende 
ruimtes.

Schoolgangen worden gebruikt voor ontspanning en rust, 
maar ook voor gesprek en studie, omdat er vaak geen vaste 
werkplekken zijn voor werken in groepsverband. Door de 
gangen lopen voortdurend leerlingen en personeelsleden. 
Daardoor ontstaat storend lawaai voor de lessen eromheen. 
Leerlingen kunnen het lawaai van de gang “meenemen” het 
leslokaal in, wat het leerproces kan ontwrichten. De ruimte 
akoestiek in een schoolgang verdient daarom evenveel 
aandacht als die in een gewoon klaslokaal wanneer 
gangoppervlakken en aangrenzende ruimtes optimaal 
gebruikt moeten worden.
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Een nieuw product, het akoestische 
plafond Ecophon Super G™ Dp XL, 
verkrijgbaar in lengtes tot 2400 mm 
en speciaal bedoeld voor gangen, 
heeft een veerbelaste bevestiging 
aan de draagconstructie. Er moet 
heel wat gebeuren voordat ballen, 
rugzakken en andere spullen die 
tegen het plafond worden gegooid 
het akoestische plafond kunnen ver-
schuiven of beschadigen. De panelen 
blijven op hun juiste plaats liggen.

De doordachte bevestiging zorgt 
voor een combinatie van een stoot-
vast plafond en een eenvoudige 
montage of demontage van de pla-
fondpanelen voor werkzaamheden 
boven het akoestische plafond.

Gebleken is dat beheerders en 
onderhoudsmensen op onze scholen 
dat erg waarderen.

Voor veeleisende gangen

Een echt akoestisch plafond is fraai 
en draagt bij aan een goed akoes-
tisch comfort. Als er vervolgens 
installaties moeten worden inge-
bouwd, hoeft u qua oplossing geen 
concessies te doen om overal bij 
te kunnen. 

In de meeste gebouwen zijn 
installaties nodig zoals ventilatie-
kanalen, verwarmings- en koelsys-
temen, sprinkler- en waterleidingen, 
stroom- en communicatiekabels enz. 
Nog gecompliceerder zijn vaak de 
installaties in ziekenhuizen en zorg-
complexen. De beste plek voor het 
wegwerken van de installaties is nor-
maal gesproken de ruimte boven 
het plafond, maar alles moet in de 
loop van de tijd wel worden onder-
houden, vervangen, aangevuld en 
vernieuwd.

Die werkzaamheden verlopen 
een stuk eenvoudiger als de instal-
laties makkelijk kunnen worden 
blootgelegd. Daarom zijn op de 
lange termijn plafondelementen die 
omlaag geklapt kunnen worden de 
beste oplossing als de installaties om 
verschillende redenen voortdurend 
bereikbaar moeten zijn.

Zo kunt u overal makkelijk bij! 

Ecophon Super G™ Dp XL is bestand tegen 
inslagen en stoten en andere beschadigingen 
in bijvoorbeeld gangen van scholen.

Bij de montage wordt het plafondpaneel 
tegen de veer in het profiel gedrukt, 
waardoor het op de juiste manier in zijn 
groef komt te liggen. 

Met Ecophon Access™ kunnen hele plafondmodules eenvoudig omlaag 
geklapt worden en hele stroken in het plafond worden blootgelegd zonder 
lastige dwarsprofielen. De eenheden kunnen in beide richtingen worden 
geklapt, zodat er geen deuren of doorgangen geblokkeerd worden. Na de 
werkzaamheden zijn de modules snel terug te hangen in hun juiste positie. 
De plafondpanelen zijn verkrijgbaar in lengtes tot twee meter.



Looking to design the busiest room in the building?
visit www.ecophon.com for smart solutions for corridors 
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www.ecophon.com/eco

ECO – For Sustainable Design is een magazine dat de nadruk legt op een duurzame 
vormgeving van het binnenklimaat. Wij streven ernaar om het binnenklimaat uit 
zowel functioneel als esthetisch perspectief te belichten, met als centrale thema’s de 
mens, de effectiviteit en het welzijn.

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. In het magazine wordt veel aandacht besteed aan 
de ruimte akoestiek, die zo bepalend is voor het individueel of gezamenlijk 
functioneren van mensen.

Ga voor een gratis abonnement op ECO – For Sustainable Design naar  
www.ecophon.com/eco en vul uw gegevens in.

Als u iemand kent die mogelijk ook belangstelling heeft voor het magazine, kunt u 
hem of haar altijd een abonnement aanraden of kunt u zelf zijn of haar gegevens 
invullen. U kunt uw abonnement altijd opzeggen.

Welkom in een prettiger,  
efficiënter en gezonder 
binnenklimaat

Nr. 2 2009
HET GELUID IN DE ZORG
AANGEPASTE RUIMTE AKOESTIEK
RED HET GEHOOR VAN LERAREN  EN LEERLINGEN
VERGEET DE GANGEN NIET!


