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Een goede geluidsomgeving is een zeer kosteneffectieve investering voor de 
mens, de samenleving en het bedrijfsleven. Iedereen voelt zich beter, presteert 
meer en heeft minder last van stress. Menselijke behoeften die voor iedereen 
gelden, toch? 

600.000 uur in een klaslokaal 

Een klaslokaal bevat ca. 25 leerlingen en een of enkele docenten. De ruimte wordt 
zo’n zes uur per dag, 5 dagen per week, 40 weken per jaar gebruikt. Dat is dus 
1200 uur per jaar. Een school wordt na ca. 20 jaar verbouwd of gerenoveerd en 
het klaslokaal is dan 24.000 uur gebruikt door ca. 25 leerlingen en een docent. 
In totaal hebben we het dan over 600.000 uur of meer per individu gedurende de 
levensduur van een klaslokaal. 
 Zonder een goede geluidsabsorptie verslechteren de leerprestaties en neemt 
de kans op stress, gehoorschade en oorsuizen toe. Een akoestisch plafond en 
wandabsorbers van de beste geluidsabsorptieklasse resulteert in een gezond, 
plezierig en productief werk- en leerklimaat en reduceren de kosten voor 
de samenleving omdat meer kinderen voldoen aan de leernormen en het 
ziekteverzuim van het personeel afneemt. 

efficiënte kantoren 

Communicatie is van cruciaal belang in een open kantoorlandschap, maar het 
geluid heeft de neiging zich door de gehele ruimte te verplaatsen. Het bereik van 
een stem in een ruimte kan gemeten worden: een belangrijke parameter bij het 
ontwerpen van een open kantoor. De juiste geluidsabsorbers, op de juiste plek en 
in de juiste hoeveelheid dragen bij aan de effectiviteit van het kantoor en zorgen 
voor een comfortabeler verblijf in de ruimte. 

humane gezondheidszorg 

Met behulp van een doordachte geluidsomgeving in een ziekenhuis slapen en 
rusten de patiënten beter en kan het personeel gemakkelijker signalen en stemmen 
waarnemen en daardoor sneller handelen. Uit onderzoek is gebleken dat minder 
stress tot een kortere opnameperiode leidt. Als u het aantal zorguren per etmaal 
berekent, is een effectieve geluidsomgeving dus zeker een lonende investering. 
Als je bedenkt dat een ziekenhuis wel 50 jaar meegaat... 

gehoorbescherming overbodig 

Effectieve geluidsabsorbers op het plafond en de wanden kunnen het 
geluidsniveau met wel 10 dB verlagen: een halvering van het geluidsniveau in de 
ruimte. Vanwege een verbeterde geluidsabsorptie is gehoorbescherming vaak niet 
meer nodig en vermindert de kans op gehoorschade. 

De kennis die u nodig heeft 

Hopelijk draagt het magazine ECO – For Sustainable Design, dat u nu in handen 
heeft, bij aan het vergroten van uw kennis om het binnenklimaat voor uzelf en 
anderen te kunnen verbeteren. 

Veel succes! 
Staffan Nilsson 
Hoofdredacteur 

een goede geluidsomgeving – investeren loont 
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“De juiste geluidsabsorbers, op de 
juiste plek en in de juiste hoeveelheid 
dragen bij aan de effectiviteit van 
het kantoor en zorgen voor een 
comfortabeler verblijf in de ruimte.”
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Foto voorpagina: Opening Ramboll 
Head Office in Kopenhagen. 

Foto: Lars Fenger 
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Duurzaam op alle vlakken.
Een CO2-“plusgebouw” dat optimaal 
rekening houdt met de medewerkers 
van het bedrijf.
hier is echt aan alles gedacht.

De mens en het milieu staan voorop

oOnze monden vallen open als we 
het nieuwe kantoor van Widex ten 
noorden van Kopenhagen tegemoet 
rijden: een futuristisch rond gebouw. 
Omdat de witte wolken worden 
weerspiegeld in de glazen entree 
lijkt het alsof de lucht doorloopt in 
het gebouw. 

grote inzet voor het milieu 

“Ons nieuwe hoofdkantoor is dankzij 
o.a. eigen windenergie en zonnepa-

nelen niet alleen maar CO2-neutraal. 
We kunnen hierdoor een paar hon-
derd huishoudens van stroom voor-
zien”, vertelt Julian Tøpholm, lid 
van een van de families die Widex 
bezitten, aan het magazine ECO. 

Op een bewakingsscherm in de 
receptie laat hij ons zien hoe goed 
de eigen energieproductie werkt. 
Via het centrale besturingssysteem 
wordt het energiegebruik volledig 
beheerd. 

“Het uniekste is waarschijn-

lijk wel ons geothermische sys-
teem waar we de restwarmte van 
de zomermaanden opslaan in een 
ondergronds waterreservoir”, ver-
volgt Julian Tøpholm. “In de kou-
dere maanden van het jaar pompen 
we het warme water omhoog en een 
warmtewisselaar voorziet ons van 
energie. Het systeem is zeer effectief 
en heeft 70% minder CO2-uitstoot 
dan traditionele verwarmingssyste-
men. Dit is de eerste centrale in zijn 
soort in Denemarken.” 

“We vangen het regenwater op 
van het dak en gebruiken dit voor 
het doorspoelen van de toiletten. 
Hierdoor besparen we aanzienlijk 
op drinkwater. We zorgen dat de rest 
van het regenwater in het grondwa-
ter terecht komt.” 

Duurzaam ondernemen 

Julian Tøpholm leidt ons rond en 
vertelt: “Ons nieuwe hoofdkan-
toor is niet zomaar een kantoor.  
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“in deze “echovrije” ruimte testen we 
hoe geluidssignalen in onze digitale 
hoortoestellen worden geregistreerd en 
binnenkomen”, zegt julian tøpholm lid 
van een van de families die widex 
bezitten.
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Hier vindt alle R&D en een deel van 
onze productie van hoogwaardige 
hoortoestellen plaats. Het kantoor 
biedt ruimte aan 900 medewerkers, 
hoewel we nu 650 medewerkers heb-
ben – we verwachten echter dat de 
markt wereldwijd een grote expansie 
gaat doormaken.” 

Hij is daarnaast van mening dat 
duurzaam ondernemen ook vraagt 
om serieuze milieu-investeringen, 
verantwoordelijkheid voor de 
samenleving en een optimale werk-
omgeving. De Deense televisie heeft 
in een tv-programma opgemerkt 
dat anderen een voorbeeld kunnen 
nemen aan Widex op het gebied van 
veiligheid. 

het belang van geluid 

“Als producent van hoortoestel-
len weten we als geen ander hoe 

belangrijk geluid is bij de commu-
nicatie tussen mensen”, zegt Julian 
Tøpholm. “Dit geldt uiteraard ook 
voor onze onderneming. Bij de plan-
ning van de werkomgeving stond 
de best denkbare ruimte akoestiek 
hoog op de agenda. Daarom hebben 
we nagenoeg overal geluidsabsorbe-
rende akoestische plafonds van de 
beste geluidsabsorptieklasse, klasse 
A, geïnstalleerd.” 

Julian Tøpholm tilt enkele akoes-
tische panelen op om te laten zien 
dat ook de luchtgeluidsisolatie gron-
dig is aangepakt. 

“Door de geluidsbarrière ver-
spreidt het geluid zich niet via 
het plafond naar de aangrenzende 
ruimte.” 

Julian concludeert: “De ruimte 
akoestiek in dit open kantoor kan 
eigenlijk niet beter.” 

De researchafdeling met open kantoor. De ronde vorm van het gebouw met grote glasoppervlakken in de gevel in 
combinatie met het indirecte licht van het akoestische plafond zorgen voor een uitstekende belichting van de gehele ruimte. 

om de hoek staat een krijtwitte 
nieuwe windturbine met een capaciteit 
van 2 mw die het gebouw van 
elektriciteit voorziet. en alsof dat nog 
niet genoeg is... wat op het eerste 
gezicht een designgevel lijkt, blijken 
20.000 zonnepanelen die 600 m² van 
het gebouw bedekken. 
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een lichtere en luchtigere 
werkomgeving bestaat toch niet? 

info widex  

Het in 1956 opgerichte familiebedrijf Widex A/S produceert hoogwaardige hoortoestellen en heeft 
verkooppunten in bijna 100 landen. Het bedrijf heeft wereldwijd 2500 medewerkers in dienst. Widex 
heeft o.a. het eerste 100% digitale “in-het-oor”-hoortoestel ter wereld ontwikkeld. 
 Naast het nieuwe hoofdkantoor in Kopenhagen beschikt Widex over assemblageafdelingen in Helsinge, 
Denemarken en Verviers, België. 
 Denemarken heeft 50% van de wereldmarkt van hoortoestellen in handen. 
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architect 

lars rath, white 

akoestische systemen van ecophon 

ecophon focus™ a Xl
ecophon focus™ e Xl
ecophon hygiene™ performance
ecophon combison™ Barrier
ecophon wall panel™ a

Dankzij de open binnentuin krijgen ook de binnenruimtes van het gebouw veel daglicht. 

om te kunnen voldoen aan de eisen 
voor optimale luchtgeluidsisolatie 
tussen de ruimtes zijn er tussen het 
akoestische plafond en de balklaag 
verticale “geluidsbarrières” geplaatst 
met effectieve brandwerende isolatie 
rond de voorzieningen.

een loopbrug vormt de verbinding tussen het hoofdgebouw en het gebouw 
in de binnentuin. een akoestisch plafond, zoals hier toegepast, verbetert de 
geluidsomgeving in een gang met harde wand- en vloeroppervlakken 
aanzienlijk.
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akoestisch design – oplossingen voor 
geluidsproblemen in een open kantoor 
In ECO nr 2 beschreven we een 
nieuwe manier van denken bij het 
vinden van akoestische oplossingen 
voor het open kantoor. Naar aanlei-
ding van het project, dat werd onder-
steund door NICe, Nordic Innova-
tion Centre, een instelling van de 
Noordse Raad voor het helpen van 
innovatieve kennisbedrijven, geeft 
professor Björn Hellström ons goede 
tips over het belang van akoestisch 
design in een open kantoor. 

type onderneming bepalend 

“In eerste instantie bepalen de 
werkzaamheden op het kantoor 
de behoefte aan communicatie of 
concentratie”, benadrukt Björn 
Hellström. “Op basis van onze 
onderzoeken en de vragen die we 
de medewerkers van energiebedrijf 
Vattenfall in Stockholm stelden, con-
cludeerden we dat de behoeften op 
de twee onderzochte afdelingen uit-
eenliepen. Op de financiële afdeling 
hebben de medewerkers veel behoef-
te aan doorlopend contact met de 
medewerkers die zich bezighouden 
met dezelfde activiteiten, terwijl de 
helpdeskmedewerkers zich moeten 
concentreren op telefoongesprekken 
met individuele klanten.” 

oogcontact is belangrijk 

Het probleem op de helpdeskafde-
ling was het voorkomen van onno-
dige verstoring. Eerst werden er 
schermen tussen de werkplekken 
gezet om het geluid te reduceren. 
Om oogcontact te krijgen met een 

collega moest je daardoor eerst 
opstaan. Vaak was de collega bezig 
met iets anders en werd gestoord 
door het contact. 

Björn Hellström vindt dat je 
elkaar in de ruimte moet kunnen 
zien om te kunnen beoordelen of 
iemand gestoord kan worden. Het 
wordt zo gemakkelijker om reke-
ning te houden met anderen en 
als de mogelijkheid zich aandient, 
kun je een collega even wat vragen. 
Een van de oplossingen was het 
afschermen van de werkplekken met 
geluidabsorberende schermen voor-
zien van een “raam”, zodat opstaan 
om oogcontact met een collega te 
maken niet meer nodig is. Een goed 
idee volgens Björn Hellström. 

space syntax 

“Door het kantoor van begin af aan 
goed te plannen, zijn alle oplossin-
gen voor het garanderen van een 
betere effectiviteit en een optimaal 
gevoel van welbehagen mogelijk”, 
vertelt Björn Hellström. 

Het concept heet Space Syntax, 
en is minder ingewikkeld dan het 
lijkt. Door in kaart te brengen hoe 
mensen zich in de ruimte bewegen 
en welke activiteiten erin plaats-
vinden, krijg je een idee waar de 
werkplekken en ruimtes voor ande-
re activiteiten het beste geplaatst 
kunnen worden en hoe deze eruit 
moeten zien. 

Waar moeten de looproutes 
komen? Wat is de beste plek voor 
de koffieautomaat, vergaderruimtes 
en kantoorapparatuur om te zorgen 

een verslechterd gehoor te hebben”, 
zegt een verbaasde Björn Hellström. 

“Dit heeft waarschijnlijk te maken 
met het feit dat niemand anders 
dan anderen wil zijn. Ca. 20% van 
de volwassenen lijdt aan een vorm 
van slechthorendheid of is gevoelig 
voor geluid. Een externe consultant 
helpt u bij het in kaart brengen van 
de situatie, het inplannen van de 
werkplekken en het ondersteunen 
van diegenen die daar behoefte 
aan hebben. Daar heeft iedereen 
profijt van!” 

Door het interview met professor Björn 
hellström werden wij van het magazine eco 
deelgenoot van zijn ervaringen met het belang 
van akoestisch design in open kantoren. Björn 
hellström is ontwerper bij tyréns, docent 
architectuur en professor urban acoustic design 
bij konstfack (university college of arts, crafts 
and Design) in stockholm. 

in eco Nr 2 leest u meer over de akoestische 
oplossingen voor het open kantoor. ga naar 
www.ecophon.com/eco om het magazine te 
lezen of de pDf te downloaden. 

voor zo min mogelijk verstoring? 
Neem een akoestisch specialist in de 
arm voor advies, aldus Björn. 

Breng variatie aan in de 
omgeving 

Vergeet de visuele betekenis van de 
werkomgeving niet! Een uniforme 
omgeving werkt niet inspirerend. 

“Zorg voor een gevarieerde mix 
aan meubilair en een creatieve 
inrichting, dan zijn eventuele tekort-
komingen in de werkomgeving niet 
zo duidelijk merkbaar”, zegt Björn. 
Ook de geluidsomgeving in het 
open kantoor wordt dan positiever 
gewaardeerd. 

iedereen heeft recht op een 
goede geluidsomgeving 

“Uit de enquêtes die we bij Vattenfall 
hebben afgenomen bleek niemand 
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Een duidelijke verdeling tussen 

gemeenschappelijke ruimtes en 

werkplekken. Ramboll en de architect 
hebben al hun kennis gebundeld om het 
ideale kantoor te creëren. De akoestiek 
heeft hierbij veel aandacht gekregen. 

Het Ramboll Head Office in Kopen-
hagen is op 24 september 2010 
feestelijk geopend. Een fantastisch 
gebouw in het hart van het nieuwe 
commerciële centrum van Kopen-
hagen. Op steenworp afstand van 
het gigantische shoppingcenter 
Field’s en Ørestad, het misschien 
wel meest expansieve stadsdeel van 
Kopenhagen met hotels en wonin-
gen. Een paar kilometer verderop 
ligt de luchthaven van Kopenha-
gen, Kastrup, voor contact met de 
rest van de wereld en daar dichtbij 
bevindt zich de Öresundsbrug met 
de verbinding naar Zweden. 

Ramboll heeft zich gevestigd op 
de belangrijkste “cross-road” van 
Scandinavië. De 1600 medewerkers 
van alle Deense bedrijven binnen het 
Ramboll-concern in Kopenhagen 
– Rambøll Danmark, Telecom, IT, 

Management, Olie & gas en Ener-
gie – zitten nu onder één dak op een 
vloeroppervlak van 40.000 m². 

Daglicht en overzicht 

“Het gebouw is zo ontworpen dat de 
meeste medewerkers van het dag-
licht en het prachtige uitzicht kun-
nen genieten”, zegt Peter Mørkeberg 
Hinsby, communicatieadviseur bij 
Ramboll. De architecten hebben veel 
moeite gedaan om de overgangen 
tussen de sociale, gemeenschappe-
lijke ruimtes in het centrale deel van 
het gebouw en de meer afgeschei-
den werkplekken bij de glasgevels 
duidelijk te markeren. 

Door het glazen dak stroomt het 
daglicht het reusachtige atrium met 
alle gangen, trappen en balkons bin-
nen. Het is een bijna duizelingwek-

kende ervaring om vanaf de achtste 
verdieping naar de receptie bene-
den te kijken. Tegelijkertijd is het 
gebouw zeer overzichtelijk en kun 
je je snel goed oriënteren. 

geen afleiding door geluid

Werkplekken zijn per activiteit 
gegroepeerd in clusters. Akoes-
tisch adviseur Ole Ebbensgaard van 
Ramboll is van mening dat werk-
nemers die gespecialiseerd zijn in 
bijv. installaties niet gestoord moe-
ten worden door een team met een 
ander specialisme of vice versa. De 
enige informatie die u zou moeten 
horen, is die informatie die relevant 
is voor u. 

“Maar we werken nog steeds aan 
de “verfijning” van de planning en 
voeren indien nodig aanpassingen 

uit. We zitten er per slot van reke-
ning pas net…”. 

“Geluid van andere afdelingen 
is storend”, benadrukt Ole Ebbens-
gaard. “Een basisvoorwaarde voor 
goede ruimte akoestiek is een akoes-
tisch plafond van de beste geluidsab-
sorptieklasse, klasse A. Alle ruimtes 
met werkplekken zijn voorzien van 
een dergelijk plafond.” 

KANTOOR AFGESTEMD OP DE WERKZAAMHEDEN
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rond om het indrukwekkende gebouw is veel verkeer en een glazen gevel moet aan de eisen van 
luchtgeluidsisolatie voldoen. De glasgevel was een behoorlijke uitdaging volgens akoestisch adviseur ole 
ebbensgaard. in hongkong werd een testinstallatie gebouwd om nauwkeurig te controleren welke waarden 
bereikt konden worden. er werd voldaan aan alle eisen en het resultaat mag er zijn...

“een beter open kantoor dan dit 
bestaat eigenlijk niet”, zegt elmer 
mortensen, human resources 
Development bij ramboll. een zeer 
gedegen planning die de communicatie 
op de afdeling vergemakkelijkt en de 
meeste geluiden uit andere ruimtes 
buitensluit.

Fo
to

: L
ar

s 
Fe

ng
er

Fo
to

: L
ar

s 
Fe

ng
er

Fo
to

: S
ør

en
 W

ei
le



10

architect 

Dissing+weitling 

akoestische systemen van ecophon 

ecophon focus™ Dg Xl
ecophon focus™ c
ecophon focus™ f
ecophon hygiene™ performance
ecophon wall panel™

info ramboll  

Ramboll is een technisch bedrijf 
op de Scandinavische markt met 
projecten over heel de wereld. 
Het Ramboll-concern heeft  
9000 medewerkers op bijna 
200 kantoren in 20 landen. 

een ontmoeting tussen de gemeenschappelijke ruimtes en de kantoorwerkplekken bij de glasgevel. 

henrik Beyer die zich bezighoudt met binnenklimaat en het interieur kan ongestoord praten met 
zijn collega søren eder-jensen. het geluidsabsorberende akoestische plafond én een goed 
akoestisch ontwerp maken dit mogelijk.
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10 jaar ervaring met ecophon solo™ 
Ecophon Solo is een vrijhangende 
effectieve geluidsabsorber die esthe-
tiek combineert met een eenvoudige 
installatie. Ecophon Solo is verkrijg-
baar in verschillende afmetingen, 

kleuren en vormen waardoor het 
systeem de ideale akoestische oplos-
sing is als u de ruimte een eigen 
karakter wilt geven. Geef uw crea-
tiviteit de vrijheid...

een modeontwerper: miles fashion showroom, Duitsland een schoolgang: whitstable community 
college, groot-Brittannië

een restaurant: pavillion st herblain, frankrijkeen open kantoor: cuboid architekti s.r.o., tsjechië
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eEen voordeel van het kantoorge-
bouw 6NERGY+ dat zich iets bui-
ten de Zuid-Franse stad Toulouse 
bevindt, is dat je er een ruimte kunt 
huren waar je kunt testen hoe het 
werken in een extreem milieubewust 
kantoor bevalt. Hopelijk wordt dit 
de norm in de toekomst. 

6NERGY+ wijst de weg naar 
duurzaam bouwen. Dit gebouw 
produceert meer energie dan het 
verbruikt. Dit wordt een “positive 
energy building” genoemd. 

Het gerenommeerde akoestisch 
adviesbureau Gamba Acousti-
que et Associés heeft het kantoor 
gebouwd, is de eigenaar en heeft 
het voor ongeveer 90% in gebruik. 
De resterende ruimtes zijn o.a. kan-
toren die gehuurd kunnen worden 
door bedrijven die willen ervaren 
hoe het werken in een extreem 
duurzaam gebouw bevalt. Het is te 
beschouwen als een pilotkantoor 
op ware grootte voor iedereen die 
een “groene” werkomgeving wil 
uitproberen. Ook zijn er trainings-

ruimtes in het gebouw beschikbaar 
die worden gebruikt door externe 
bedrijven die zich bezighouden met 
duurzaam bouwen.

samenspel tussen milieueisen 
en akoestische oplossingen

Juist het feit dat er in het gebouw 
iedere week bijv. seminars worden 
gegeven en er diverse activiteiten 
in plaatsvinden stelt hoge en voor 
iedere ruimte specifieke eisen aan 
de ruimte akoestiek. Niet in de 
laatste plaats omdat er veel harde 
vloer-, wand- en plafondopper-
vlakken in het gebouw aanwezig 
zijn die kunnen zorgen voor zeer 
lange nagalmtijden en frustreren-
de geluidsverspreiding. Vanwege 
het lage gewicht en de effectieve 
isolatie is het gebouw opgetrokken 
uit cellenbetonblokken. Een manier 
om het kantoor energie-efficiënt te 
maken. Het betonnen raamwerk van 
het gebouw stelt ook eisen aan de 
geluidsabsorbers omdat deze ruimte 

Bedrijven kunnen een ruimte in een 
duurzaam kantoor huren bij een Frans 
akoestisch adviesbureau om ervaringen op 
te doen. Ruimte akoestiek is een belangrijk 
onderdeel van het concept, na installatie 

van de akoestische plafonds werd de 

nagalmtijd gehalveerd.

6NERGY+ EEN “GROEN” PILOTKANTOOR

bijvoorbeeld ’s nachts koude ven-
tilatielucht vasthoudt, die op hete 
dagen in de ruimtes moet kunnen 
stromen – zonder dat het akoestisch 
plafond daarbij een belemmering 
vormt! 

Voor een goede ruimte akoestiek 
is in het op de toekomst gerichte 
kantoorgebouw gebruik gemaakt 

van geluidsabsorberende baffles, 
wall panels, vrijhangende eilanden 
en akoestische plafonds van wand-
tot-wand. 

De gang – een uitdaging

De gang is een van de meeste 
bezochte ruimten in een gebouw 

puur design op het nieuwe kantoor van gamba in toulouse: een toonbeeld van 
duurzaam bouwen met o.a. zonnepanelen (die ook schaduw geven) en zonder 
een energieverslindende airconditioning.

Foto: Patrick Salaün
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Nagalmtijden en geluidsdrukniveau bij gamba. De meetgegevens tonen een 
afname van de nagalmtijd na installatie van een akoestisch plafondsysteem. 

Vervolg op volgende pagina

De nagalmtijd is de tijd die nodig 
is om het geluidsdrukniveau met 
60 dB te laten afnemen vanaf het 
moment dat de geluidsbron wordt 
uitgeschakeld. Door het meten 
van de nagalmtijd kan de totale 
geluidsabsorptie van de ruimte 
worden berekend. De nagalmtijd 
varieert per frequentie. 

De geluidsfrequentie wordt 
aangegeven in Hz (hertz) – hoe 
hoger de waarde, hoe hoger 
de toon. De metingen van de 
nagalmtijden op het kantoor 
van Gamba zijn berekend bij 
verschillende frequenties binnen 
een bereik dat het belangrijkst is 
voor het verstaan van een normaal 
gesprek: 125 – 4000 Hz.

De meetpunten voor nagalmtijd op de begane grond van 6NERGY+.
De toiletten zijn gebouwd als kubussen die niet helemaal tot het plafond reiken.

Nagalmtijden (seconden) vóór de plaatsing van de akoestische plafondsystemen.

Nagalmtijden (seconden) na plaatsing van de akoestische plafondsystemen.

De tabel toont aan dat er minstens een halvering van de nagalmtijd is opgetreden.

Het punt helemaal links is de geluidsbron. Het eerste meetpunt in het diagram bevindt zich 7 meter 
verderop, bij de trap. De ruimte daarvoor bestaat uit toiletten. Bij de trap wordt het interessant om de 
geluidsverspreiding te meten. 

gemeten nagalmtijden:

gemeten geluidsdrukniveau:

vóór de akoestische aanpassing

Na de akoestische aanpassing

125 hz 250 hz 500 hz 1 000 hz 2 000 hz 4 000 hz gemiddeld

p1 0,38 0,60 0,53 0,56 0,53 0,52 0,52
p2 0,59 0,51 0,57 0,57 0,53 0,53 0,55
p3 0,32 0,56 0,56 0,56 0,54 0,54 0,51
p4 0,53 0,49 0,60 0,58 0,54 0,56 0,55
p5 0,50 0,70 0,65 0,56 0,54 0,54 0,58

125 hz 250 hz 500 hz 1 000 hz 2 000 hz 4 000 hz gemiddeld

p1 1,0 1,2 1,3 1,4 1,2 1,1 1,2
p2 1,3 0,9 1,4 1,5 1,5 1,3 1,3
p3 0,7 1,2 1,4 1,6 1,7 1,4 1,3
p4 0,9 1,2 1,7 1,4 1,4 1,2 1,3
p5 0,9 1,1 1,2 1,4 1,2 1,1 1,2

Meter

Het grote verschil tussen de 
curves is een duidelijk bewijs 
dat de geluidsverspreiding 
drastisch afneemt na plaatsing 
van een hoogwaardig akoestisch 
plafondsysteem.

D
el

ta
 L

p 
dB

(A
)
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vrijhangende geluidsabsorberende eilanden – gecombineerd met wall panels – die ervoor zorgen dat het beton 
koude lucht kan doorlaten waardoor deelnemers aan seminars tijdens hete dagen het hoofd koel kunnen houden! 
Dankzij de vrijhangende eilanden wordt 85% van de mogelijke koelcapaciteit behouden.

prints op de wallpanels combineren geluidsabsorptie met kunst: een speels accent 
in de vrij strakke omgeving.

die veel geluidsoverlast kan ver-
oorzaken als de ruimte akoestiek 
niet optimaal is.

“Zonder geluidsabsorbers zijn 
gangen natuurlijke kanalen voor 
geluidsgolven”, zegt René Gamba, 
oprichter en directeur van Gamba 
Acoustique et Associés.

“Gangen helpen, zowel geluid van 

voetstappen als gesprekken, door de 
ruimtes te verspreiden.” 

Akoestische metingen die Gamba 
in de grote doorlopende gang op de 
eerste verdieping heeft uitgevoerd, 
tonen aan dat de nagalmtijd met 
meer dan de helft afnam na instal-
latie van het Ecophon akoestische 
plafondsysteem.

Tegelijkertijd werd het geluids-
drukniveau gereduceerd. Het dia-
gram en tabellen op de vorige pagina 
tonen de enorme verschillen tus-
sen vóór en na de plaatsing van een 
akoestische oplossing. 

“het lijkt wel een ‘magische’ 
oplossing”

René Gamba kan het positieve effect 
van een akoestisch plafondsysteem 
in gangen niet vaak genoeg bena-
drukken. 

“De plaatsing van een akoestisch 
plafondsysteem in een gang lijkt 
wel een ‘magische’ oplossing voor 
het dempen van overbodige gelui-
den van veraf en het versterken van 
geluiden in de directe nabijheid. De 
oplossingen dragen bij aan een rus-
tige sfeer die wordt gekenmerkt door 
een beperkte geluidsverspreiding en 
korte nagalmtijd wat zorgt voor een 
prettige omgeving.” architect 

vigneu zilio architects

akoestische systemen van ecophon 

ecophon solo™
ecophon master™ Baffle
ecophon hygiene™ protec Baffle
ecophon access™ c
ecophon wall panel™
ecophon focus™ Ds

rené gamba.

Vervolg van vorige pagina
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een strak plafond met een lineaire plaatsing van de voorzieningen zorgt voor 
ritme en draagt bij aan de vormgeving van de ruimte. 

met de rijke kleurencollectie van ecophon “reveal the colours of nature” heeft u 
zeer veel keuzevrijheid bij het bepalen van de uitstraling van de ruimte.

Een plafond moet veel herbergen – 
verlichting, ventilatie, sprinklersys-
teem, rookmelders etc. Dit resulteert 
vaak in een onrustig beeld van het 
plafond. 

Ecophon heeft daarom het akoes-
tische systeem Ecophon Focus™ 
Lp ontwikkeld: een combinatie 
van vorm, structuur en details met 
slimme technische oplossingen en 
een flexibel design. Het plafondop-
pervlak is verdeeld in lijnen met 
speciale zones voor installaties. 

De lijnen creëren de ruimte 

Omdat het overheersende plafond-
oppervlak geen zichtbare installaties 
bevat, ontstaat er een rustig en har-
monieus geheel. De terugkerende 
lineaire installatiezones vormen een 
esthetisch element, zorgen voor een 
patroon in het plafond en dragen bij 
aan de vormgeving van de ruimte. 
Ecophon Focus Lp kan zowel in de 
lengterichting als in de dwarsrich-

ting van de ruimte geplaatst worden 
en levert daardoor een bijdrage aan 
het perspectief – het kan een ruimte 
optisch verlengen of verbreden. De 
ingenieuze rechte kantafwerking 
geeft het plafond een strakke, vlakke 
uitstraling. 

eenvoudige installatie 

Het Ecophon Focus Lp-systeem 
maakt het bouwproces ook een stuk 
gemakkelijker omdat er alleen in de 
installatiezone panelen gemonteerd 
hoeven te worden. Het plafond kan 
verder tot op het laatste moment 
open blijven om overal goed bij te 
kunnen. 

Het akoestische systeem is vooral 
geschikt voor grotere ruimtes zoals 
grote kantoren, ontvangstruimtes, 
conferentiezalen, maar de moge-
lijkheden zijn onbegrensd... 

En niet minder belangrijk – de 
fantastische akoestische eigenschap-
pen krijgt u op de koop toe!

ecophon focus™ lp  
– akoestische oplossing als esthetisch element 
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Als een van de “Big four” een nieuw 
hoofdkantoor in Amstelveen bouwt, wordt 
de ruimte akoestiek extra belangrijk 

vanwege de gigantische open ruimtes 
en diversiteit aan functies in het complex 
van 60.000 vierkante meter – dat doet 
denken aan een dynamisch organisme. 

Hoofdkantoor kPMG
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BBegin 2010 was een van de opval-
lendste kantorencomplexen van 
Amstelveen klaar. Toen werd 
het nieuwe hoofdkantoor van het 
wereldwijde concern KPMG in 
gebruik genomen, 60.000 m² groot. 
De vorm van het kantoorgebouw 
is heel bijzonder. Het lijkt op een 
organisme dat zijn tentakels in vier 
verschillende richtingen uitstrekt: 
een zeer markant gebouw.

Een spectaculaire uitstraling van 
het gebouw is natuurlijk op zijn plek 
bij het creëren van een nieuw cen-
trum voor een wereldwijde speler op 
het gebied van auditing, taxation en 
accounting, maar uiteraard moest er 
ook een functioneel gebouw neer-
gezet worden. 

KPMG staat samen met de 
wereldwijde concerns Deloitte, Ernst 
& Young en PWC (voorheen Price-
waterhouseCoopers) in de branche 
bekend als de “Big Four”. 

horen en gehoord worden – 
overal 

Het hoofdkantoor biedt plaats aan 
alle activiteiten – administratie, con-
sultancy, technische diensten, res-
taurant etc. – die onderdeel zijn van 
het bedrijf. Tegelijkertijd beschikt 
een gebouw van dit formaat over 
enkele enorm grote ruimtes, bijv. een 
entree met een imponerend atrium. 
De ruimte akoestiek moet daarom 
aangepast worden aan zowel deze 
grote open ruimtes als kantoren, ver-
gaderruimtes en gangen. 

Door de toepassing van o.a. akoes-
tische plafonds uit absorptieklasse 
A, de hoogste klasse, is een goede 
ruimte akoestiek gerealiseerd. 

Sommige kleinere delen van het 
plafond bestaan uit bamboe, een 
materiaal dat de interesse heeft 
gewekt van architect Marcel van 
der Schalk en zijn medewerkers. 

Hun doelstelling: duurzaam bou-
wen. Dit zien zij als hun hoogste 
prioriteit. Een dynamisch design is 
ook van belang. Het KPMG-kantoor 
met zijn organische vormen die uit-
steken en je raken, zowel aan de 
binnenzijde als van buiten, is hier 
een concreet voorbeeld van. 

In het gebouw huist ook dochter-
onderneming KPMG Meijburg & 
Co. KPMG is met 140.000 werk-
nemers actief in 146 landen. 

architect 

marcel van der schalk 

akoestische systemen van ecophon 

ecophon focus D™ 
ecophon focus™ Ds Xl 
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Een akoestisch plafond met een goede 
lichtreflectie is cruciaal bij het creëren 
van een lichtplan. Welkom bij de 
kleuterschool die een prijs heeft 

gewonnen vanwege het 

baanbrekende lichtplan.

Schoolborden en andere pedagogi-
sche hulpmiddelen zijn standaard 
op de basisschool, maar licht is een 
hulpmiddel waar tot op heden nog 
niet zo veel mee gedaan is.

Dat vindt architect Jonas Kjel-
lander van Sweco Architects, de 
designer van de Matildelund-kleu-
terschool in Kumla die de prestigi-
euze Zweedse Lichtprijs (Svens-
ka Ljuspriset) 2010 in de wacht 
gesleept heeft.

In de motivatie van de jury staat 
o.a.: “Het complex is zodanig vorm-
gegeven dat het daglicht optimaal 
gebruikt wordt. Aanvullend helpt 
het kunstlicht bij het creëren van 
een gevoel van comfort, een ‘thuis-
gevoel’, spel en activiteit.” 

De matildelund-kleuterschool 
is innovatief met het gebruik 
van licht 

“Zo ziet het er niet uit op andere 
scholen”, beweert Jonas Kjellan-

LICHT EN GELUID GAAN HAND IN HAND

grote ruimtes en veel levenslustige kinderen onder één dak, dan is een 
akoestisch systeem van geluidsabsorptieklasse a – de hoogste klasse – een 
vanzelfsprekende keuze.
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der. “Daar is de lichtintensiteit door-
gaans 300 lux in het gebouw: een 
koud, bleek licht zonder schaduwen. 
Saai, inspiratieloos. Geen variatie 
in licht.”

Niet zoals voor volwassenen

Bij werkplekken voor volwassenen 
zijn de verschillende ruimtes aange-
past aan de functie: kantoren, con-
ferentieruimtes etc. De verlichting 
en akoestiek zijn gebaseerd op de 
activiteit en de behoeftes.

“Maar op een kleuterschool moet 
één ruimte plaats bieden aan ver-
schillende pedagogische activitei-
ten en de verlichting moet daarop 
aangepast kunnen worden.”

De oplossing volgens Jonas Kjel-
lander is om de verschillende acti-
viteiten te ondersteunen met bijv. 
de mogelijkheid om een muur te 
verlichten waarop tekeningen zijn 
opgehangen die je wilt bespreken. 

En tegelijkertijd dim je de verlich-
ting in de rest van de ruimte.

“En als je in een kring op de grond 
wilt zitten en elkaar goed wilt kun-
nen zien, dan is een iets zachter 
licht van bovenaf dat de gezichten 
mooi doet uitkomen een ander voor-
beeld.”

licht voor het onderwijs 

Kjellander heeft het over een peda-
gogisch lichtplan en ziet Matilde-
lund als een eerste stap naar indi-
vidueel in te stellen verlichting ter 
ondersteuning van de activiteit. 
Maak meer gebruik van licht bij de 
dagelijkse activiteiten. Een moderne 
besturing en de mogelijkheden voor 
voorgeprogrammeerde lichtsitua-
ties, LED’s met feller licht en een 
lager energieverbruik bieden diverse 
mogelijkheden om deze uitdaging 
aan te gaan.

“Met het winnen van de Svenska 

Ljuspriset zal er meer draagvlak zijn 
voor deze aanpak.

een samenspel van licht en 
geluid

Tegelijkertijd benadrukt hij hoe 
belangrijk het samenspel tussen licht 
en geluid is. De ruimte akoestiek en 
de lichtstelling zijn onlosmakelijk 
met elkaar verbonden. Wat je ziet 
ondersteunt wat je hoort en anders-
om, aldus Jonas Kjellander. 

Kleuterschool Matildelund is uit-
gerust met een akoestisch plafond 
en wandsysteem. Het geluidsni-
veau, de verspreiding van geluid 
en de spraakverstaanbaarheid in een 
kleuterschool zijn enkele algeme-
ne problemen die opgelost moeten 
worden om een goede, efficiënte 
werkomgeving te creëren in een 
omgeving waar piekgeluiden vaak 
voorkomen. 

Akoestische plafonds van 

pedagogische verlichting in de praktijk: Dezelfde ruimte op verschillende wijzen belicht, om iets op de wand te 
laten zien en om op de grond te zitten praten.

een lichtend voorbeeld! Binnen in het gebouw van de matildelund-kleuterschool, 
naast de speels geplaatste rechthoekige ramen, zijn wandabsorbers in ongeveer 
dezelfde vorm aangebracht.

architect jonas kjellander.

geluidsabsorptieklasse A zijn dan 
een vanzelfsprekende keuze en in 
kleuterschool Matildelund wordt 
ook gebruik gemaakt van Ecophon 
Wall Panels om een zo prettig moge-
lijke ruimte akoestiek te bereiken. 
Zo zijn er wandpanelen in de vorm 
van liggende rechthoeken aange-
bracht naast de speels geplaatste 
ramen met dezelfde vorm.

Niet zomaar een ruimte

Maar het akoestische plafond heeft 
dus ook een belangrijke functie voor 
het licht in de gebouwen, of het nu 
gaat om daglicht of kunstlicht. 

Het plafond vormt het grootste 
aaneengesloten oppervlak in een 
ruimte maar kan vaak een tegen-
vallende bijdrage leveren aan het 
licht. Denk daarbij aan ongewenste 
reflecties en onevenredig verdeeld 
licht. 

Ecophons coating Akutex™ FT is 
het resultaat van uitgebreid onder-
zoek en zorgt voor een mooie balans 
tussen glans en retroreflectie. Een 
goed akoestisch plafond moet op 
er ongeacht waar je je in de ruimte 
bevindt hetzelfde uit zien. Door goe-
de verlichting in combinatie met de 
juiste oppervlaktecoating worden 
spiegeling, glans en kleurverschil-
len weggenomen waardoor je een 
homogene uitstraling en een har-
monieus geheel krijgt.
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architect 

sweco architects

akoestische systemen van ecophon 

ecophon master™ e
ecophon focus™ e
ecophon wall panel™ c
ecophon gedina™ a
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Toen de evangelische kleuterschool 
St. Markus in Hamburg, Duitsland 
eindelijk een nieuw akoestisch 
plafond kreeg, was het personeel 
aangenaam verrast door de enorm 
verbeterde akoestiek. 

De kleuterschool opende haar 
deuren in 1973. Er is plek voor ca. 
100 kinderen in de leeftijd van drie 
tot zes jaar en er is ook sprake van 
buitenschoolse opvang. 

De school is uitgebreid met een 
voormalig appartement en beschikt 
nu over o.a. een speelruimte, een 
gymzaal en een kantine. 

De kleuterschool is licht met gro-
te ramen, witte en pastelkleurige 
muren en met licht hout beklede 

wanden. Het is een comfortabel, 
gastvrij gebouw. Kinderen voelen 
zich er prettig en het personeel 
beschikt over een comfortabele 
werkomgeving. Maar wat je ziet 
is niet het volledige verhaal achter 
het binnenklimaat.

ongelooflijk verschil

Ondanks het lichte en fraaie interi-
eur was de werkomgeving niet goed 
totdat het gebouw een akoestische 
metamorfose had ondergaan. De 
akoestiek had bij St. Markus extra 
aandacht omdat het voormalige 
akoestische plafond zowel esthe-
tisch niet fraai als ineffectief was 

verrassende verbetering van akoestiek  
in kleuterschool uit de jaren 70 

De kleuterschool in hamburg wordt geleid door De st. markus-kerk

ecophon super g plus is een robuust akoestisch plafond dat bestand is tegen bijv. 
balspelen in gymzalen.
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een akoestisch systeem van geluidsabsorptieklasse a is de vanzelfsprekende 
keuze voor een kleuterschool.

wat betreft het verlagen van de 
nagalmtijd en het tegengaan van 
de verspreiding van geluid.

Het personeel kon haast niet 
geloven hoeveel de akoestiek verbe-
terd was na het aanbrengen van het 
akoestische systeem van Ecophon.

“Het verschil is zo groot dat de 
werknemers bijna niet kunnen 
geloven dat het dezelfde ruimtes 
en dezelfde kinderen zijn als voor 
de renovatie”, zegt Torsten Witt 
van kleuterschool St. Markus. De 
geluidsniveaus zijn hoorbaar afge-

nomen en tegelijkertijd is de spraak-
verstaanbaarheid verbeterd.

fraai oppervlak

Door het verborgen ophangsysteem 
draagt Ecophon Focus™ Ds bij aan 
de lichte en rustige uitstraling van 
de ruimtes dankzij het gladde opper-
vlak, Akutex™ FT, die ook zorgt 
voor een goede lichtreflectie zonder 
hinderlijke spiegelingen, glans en 
kleurverschillen. 

De mogelijkheid voor de inte-
gratie van moderne verlichting in 

akoestische systemen van ecophon 

ecophon focus™ Ds
ecophon master™ f
ecophon super g™ plus

Zweedse onderzoekers constate-
ren dat wandabsorbers direct een 
positief effect hebben op de ruimte 
akoestiek bij kleuterscholen.

“Het personeel kreeg een “wow-
ervaring” na het plaatsen van de 
wandabsorbers.” Dat vertelt Drs. 
Fredrik Sjödin, medewerker van de 
onderzoeksgroep van Hogeschool 
Gävle die gedurende een half jaar 
17 kleuterscholen in de gemeente 
Umeå heeft onderzocht.

“Na plaatsing van de wandabsor-
bers constateerde het personeel dat 
het minder lawaaierig was als kinde-

ren in een ander deel van de ruimte 
aan het spelen waren.”

Fredrik Sjödin constateert dat 
de wandabsorbers een effectieve 
manier zijn voor het verminderen 
van de geluidsverspreiding. Een 
andere goede maatregel is de toe-
passing van een zgn. “geluidstafels”, 
tafels met zachte, geluiddempende 
oppervlakken.

De grootte van de kindergroepen 
is uiteraard ook van invloed op het 
geluidsniveau.

Geluidmeters, “de oren op de 
muur” die aangeven of het geluids-

niveau te hoog is, zijn echter geen 
goede oplossing volgens Fredrik 
Sjödin. Het personeel heeft geen 
tijd om actief met de geluidmeters 
te werken, vindt hij.

De onderzoekers hebben lawaai, 
stress en ziekte onderzocht en heb-
ben tussen de voor- en nametingen 
een geluiddempende maatregel per 
kleuterschool gekozen – o.a. de 
plaatsing van wandabsorbers van 
Ecophon – om te zien welk effect de 
verschillende maatregelen hebben. 

Nieuw onderzoek wijst uit:  
“wandabsorbers zorgen voor een wow-ervaring”
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het nieuwe akoestische plafond, ter 
vervanging van de oude, saaie TL-
buizen, droeg zeker bij aan de keuze 
voor het akoestische systeem bij 
St. Markus.
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Een ruimte gevuld met 
licht, plezier en energie. 
En hoge plafonds – 
zonder concessies te 

doen aan de ruimte 

akoestiek. 

Het Deense Tårnby, gelegen aan 
de rand van Kopenhagen, heeft 
een nieuwe kleuterschool gekregen: 
Children’s Center. 

hoogte van de ruimtes = 7,5 
meter 

Een hoge, goed geïsoleerde voor-
gevel draagt bij aan de verbetering 
van de geluidsisolatie tegen de 
naastgelegen snelweg, het vlieg-
veld en het spoor. Binnen wordt 
de ruimte akoestiek daarentegen 
op de proef gesteld, de hoogte van 
de gangen is wel 7,5 meter. Gro-
te volumes vereisen namelijk een 
nauwgezette planning ten aanzien 
van de ruimte akoestiek – zeker op 
een kleuterschool met kinderen die 
hun gevoelens uiten en naar harten-
lust spelen. 

Dankzij het schuine dak met de 
vele dakramen is de lichtinval bij-
zonder effectief en krijgen alle ruim-
tes veel daglicht binnen. 

Nagalmtijd = 0,4 seconden 

De ruimte is voorzien van een 
akoestisch plafond van wand tot 

wand en wandabsorbers – alle vol-
doen aan geluidsabsorptieklasse A. 
Ondanks de hoogte van de ruimte 
is men erin geslaagd een nagalmtijd 
van 0,4 seconden te realiseren. Een 
geweldige prestatie, volgens akoes-
tisch adviseur Claus Møller Petersen 
van Grontmij Carl Bro. Er wordt 
ruimschoots voldaan aan de Deense 
bouwvoorschriften BR10. 

iedereen profiteert 

De fantastische ruimte akoestiek 
zorgt voor een lager geluidsniveau in 
de kleuterschool, draagt bij aan een 
lager stressniveau, vermindert de 
kans op gehoorschade en oorsuizen 
en bevordert de communicatie en 
het leerproces. De kinderen kunnen 
zich goed concentreren en kunnen 
hun spraak beter ontwikkelen. Het 
personeel kan zich beter concentre-
ren en kan de pedagogische taken 
gemakkelijker uitvoeren. 

Iedereen profiteert van een goede 
geluidsomgeving! 

Het ideale kleuterscHoolklimaat
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“een fantastisch gebouw! zo licht en 
ruimtelijk en plezierig, aldus een 
dolgelukkige sussie johansen, 
directeur van de nieuwe kleuterschool. 
zelfs als de kinderen uitgelaten spelen 
is het geluid niet vervelend. een betere 
werkomgeving kun je je eigenlijk niet 
wensen…” 

“van licht word ik blij en energiek en 
ik hoop dat iedereen op de 
kleuterschool dit ook zo ervaart”, zegt 
lars madsen van de gemeente tårnby, 
de architect van de kleuterschool. “het 
licht komt van bovenaf binnen in de 
ruimte, die ik vergelijk met een diepe 
bergkloof. De ervaring van de ruimte 
als je door het gebouw en verder naar 
boven naar de lucht kijkt, is best 
heftig. ook zijn er intiemere ruimtes in 
het gebouw aanwezig.” 

Door rekening te houden met het samenspel tussen 
de mens, de ruimte en de activiteiten wordt dui-
delijk aan welke eisen de geluidsomgeving moet 
voldoen. Room Acoustic Comfort™, ontwikkeld 
door Ecophon, vooroplopend op het gebied van 
ruimte akoestiek, houdt rekening met de mensen 
die in de ruimte verblijven, de vormgeving van de 
ruimte en de functie van de ruimte. Dit maakt het 
mogelijk om de maatregelen te specifceren die 
nodig zijn om een zo goed mogelijk akoestisch 
comfort te verkrijgen – een geluidsomgeving die 
voor iedereen prettig is. 

vier eigenschappen 

Er zijn vier akoestische eigenschappen die 
de subjectieve beleving van een geluidsomgeving 
beschrijven: 
• Geluidsverspreiding 
• Spraakverstaanbaarheid 
• Geluidsniveau 
• Nagalmtijd 

Afhankelijk van de eigenschappen van de ruimte 
– is deze bijvoorbeeld hoog, breed of lang – en 
het gewenste meubilair, zijn bepaalde akoestische 
eigenschappen bepalend voor het verbeteren van de 
geluidsomgeving in een kleuterschool. Het beper-
ken van de geluidsniveaus, de geluidsverspreiding 
en zorgen voor een goede spraakverstaanbaarheid 
verbeteren de omgeving aanzienlijk voor zowel de 
kinderen als het personeel. 

het belang van geluidsabsorptie 

De keuze van de geluidsabsorberende materialen, 
de hoeveelheid en de plaatsing van het akoestisch 
absorptiemateriaal op het plafond en de wanden 
zijn bepalend voor het bereiken van het optimale 
niveau.

De eisen met betrekking tot reiniging, vuilbe-
stendigheid en robuustheid zijn andere factoren om 
rekening mee te houden. 

room acoustic comfort™  
– een concept voor een betere geluidsomgeving 

architect 

lars madsen

akoestische systemen van ecophon 

ecophon master™ a, gecombineerd met 
ecophon master™ extra Bass
ecophon focus™ a
ecophon hygiene™ performance a
ecophon wall panel™ a
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plectrum raakt de juiste snaar  

Het speciaal ontworpen Ecophon 
Solo™ systeem weet in elke ruim-
te de juiste snaar te raken. Zowel 
visueel als met betrekking tot de 
ruimteakoestiek. 

In de heropende Donut Creative 
Arts Studio in het Engelse Ches-
terfield, hebben de vrijhangende 
geluidsabsorbers de vorm van een 
gitaarplectrum. 

Een perfect design om het lokale 
zang- en muziektalent te stimuleren, 
bijvoorbeeld door de plaatselijke 
jeugd een mogelijkheid te bieden 
om met hun band op te treden. Er is 
geavanceerde techniek voor handen 

in de studio voor 24-sporen digitale 
opnames. Maar het gebouw biedt 
ook een podium voor theater- en 
circusvoorstellingen. 

De ruimteakoestiek is dus niet 
aan het toeval overgelaten, er is wer-
kelijk alles uit de kast getrokken om 
muziek en spraak volledig tot hun 
recht te laten komen. 

De uplighters aan het plafond ver-
sterken de plectrumvorm van de 
geluidsabsorbers. De verlichting is 
kriskras opgehangen en geeft daar-
door een speels, creatief accent aan 
de ruimte. 

Met Ecophon Solo kun je je 

gemakkelijk creatief uitleven omdat 
het systeem naar wens ontworpen 
kan worden zonder in te leveren 
op de geluidsabsorptie van topkwa-
liteit. 

het is niet alleen te horen, maar ook goed te zien dat de Donut creative arts studio gemaakt is voor muziek.
… “plectrum” afkomstig is van het 
Griekse woord “plektron” wat toets 
of slaginstrument betekent? 

… dat de gitaarsnaren van de The 
Beatles wellicht anders hadden 
geklonken als de Zweed Ulf 
Landström in de jaren 60 niet het 
haaivormige plectrum Sharkfin 
had uitgevonden? Het plectrum 
werd een internationale hit en had 
zowel een scherpe (haaienvin!) 
als een afgeronde punt en een 
kartelvormige rand die zorgde voor 
een raspend geluid.

wist u dat...

architect 

frank shaw associates ltd.

akoestisch systeem 
van ecophon 

ecophon solo™
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Met een glasgevel, inkijk in de 
gebouwen en een atrium van vier 
verdiepingen aan de binnenzijde 
heerst bij het Broxbourne Colle-
ge Turnford, Engeland, een open, 
gastvrije sfeer. Tegelijkertijd is het 
nieuwe gebouw een architectoni-
sche landmark. Het gebouw straalt 
ook uit dat het een moderne, flexi-
bele school betreft die marktgerichte 
opleidingen verzorgt. Kenmerken 
die dan ook volop ingezet worden 
door de afdeling marketing. 

Broxbourne Campus is onderdeel 
van Hertford Regional College. Een 
van de vooraanstaande opleidingen 
voor schoolverlaters en volwassenen 
in East Hertfordshire, ten noorden 
van Londen. 

Het atrium bevindt zich in de 
hoofdentree en wordt omgeven door 
trappen en balkons waar het altijd 
een drukte van belang is. 

Tijdens het bouwproject had 
de ruimte akoestiek zeker de 
aandacht.,Er werd immers gestreefd 
naar het laten vervagen van de gren-
zen tussen onderwijsruimtes en soci-
ale ruimtes en dus werden ruimtes 
flexibel ingericht en voor meerdere 
toepassingen. De ruimte akoestiek 
moest dus kunnen inspelen op deze 
wisselende activiteiten. 

Het atrium fungeert onder meer 
als ontmoetingsplek, tentoonstel-
lingsruimte en onderwijsruimte. 

Er werd geconstateerd dat het 
oppervlak van een horizontaal 

3D akoestische oplossing

om een geluidsabsorberend oppervlak van voldoende omvang te realiseren zijn 
er ook geluidsabsorberende baffles tussen de vrijhangende ecophon solo™ 
panelen gemonteerd. 

open, gastvrij en een architectonische landmark.

architect 

Bond Bryan architects

akoestische systemen van ecophon 

ecophon solo™
ecophon master™ Baffle
ecophon wall panel™

akoestisch plafond alleen niet groot 
genoeg was om de nagalmtijd in 
het atrium tot het juiste niveau te 
reduceren. 

De oplossing: denken in 3D – ver-
ticaal – door de Ecophon Solo™ te 
combineren met Ecophon Master 
Baffle™ en Ecophon Wall Panel™. 
Door deze oplossing kon het grote, 
aaneengesloten geluidabsorberende 
oppervlak dat nodig was voor het 
bereiken van de gewenste nagalm-
tijd gerealiseerd worden. 

omgeving voor de toekomst 

Het nieuwe gebouw, ter vervanging 
van een aantal oude gebouwen dat 
werd gesloopt, ziet er niet alleen 
aantrekkelijk uit maar biedt een 
functionele plek voor onderwijs, 
workshops, vergaderingen en andere 
activiteiten. 

Ook andere delen van de cam-
pus werden gerenoveerd om een 
opleidingsomgeving te creëren die 
flexibel is aan te passen aan alle acti-
viteiten – uiteenlopend van basis-
cursussen tot hogere opleidingen in 
samenwerking met de University of 
Hertfordshire – en die zich constant 
ontwikkelt. 

De grote kantine is voorzien van 
vrijhangende akoestische units van 
Ecophon. 

Het bouwen op een campus, waar 
de activiteiten ongestoord moeten 
kunnen doorgaan, is behoorlijk com-

plex en mag niet onnodig lang duren. 
Een interessant voorbeeld hiervan 
zijn de lichte geluidsabsorberende 
baffles die via een mobiel platform 

snel en effectief gemonteerd kon-
den worden. In eerste instantie zou 
er een zwaar gipsplafond inkomen, 
waardoor er bouwsteigers geplaatst 
hadden moeten worden. Dit zou de 
bouwtijd aanzienlijk hebben ver-
lengd...
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“Het personeel ervaart een duidelijke 
verbetering van de geluidsomgeving 
in de nieuwe ruimtes.” 

Dat zegt Ulla-Karin Ericsson, 
coördinator van het ziekenhuis van 
Varberg na de renovatie van de ope-
ratiekamers.

Operatiekamers behoren tot de 
meest veeleisende werkomgevingen. 
Hier worden levensbepalende keuzes 
gemaakt. Het werk van chirurgen, 
anesthesisten en operatieverpleeg-
kundigen vereist continu opperste 
concentratie. En de reacties van de 

patiënt en de effecten van de uitge-
voerde ingrepen moeten doorlopend 
in de gaten gehouden worden. De 
communicatie tussen het personeel 
is van cruciaal belang in de nauwe 
samenwerking die, als deze niet opti-
maal verloopt, ernstige gevolgen kan 
hebben. Omdat de werkzaamheden 
tijdens een operatie vaak onder stress 
en snel uitgevoerd moeten worden, 
zijn de eisen die aan de werkomge-
ving worden gesteld zeer hoog. 

In een operatiekamer moeten veel 
mensen en apparatuur een beperk-

te ruimte delen en er zijn diverse 
geluidsbronnen: o.a. stemmen en 
medische apparatuur. 

geluidsomgeving belangrijke 
parameter 

Bij de planning en bouw van de 
nieuwe operatiekamers in het zie-
kenhuis van Varberg, was de vereiste 
voor een goede geluidsomgeving 
een van de vele belangrijke para-
meters voor het realiseren van een 
optimale werkomgeving. 

geluidsomgeving prioriteit bij  
de bouw van nieuwe operatiekamers 

De communicatie binnen het operatieteam is cruciaal en storende geluiden moeten tot een minimum beperkt worden zodat 
operaties op een veilige manier kunnen plaatsvinden. De oppervlakten in een operatiekamer zijn hard, glad en vlak. 
geluiden worden hierdoor versterkt en kunnen als lawaai worden ervaren. het akoestische plafond moet van de hoogste 
absorptieklasse zijn. 

medische apparatuur in combinatie 
met stemmen, ventilatiesystemen en 
medische handelingen vormen de grote 
geluidsbronnen. 

“Bij de planning van het pla-
fond is veel aandacht besteed aan 
het in kaart brengen van de ver-
eisten met betrekking tot geluid, 
verlichting, ventilatie en techniek 
voor een optimaal functionerend 
geheel”, zegt Ann-Marie Revellé 
van White, verantwoordelijk voor 
de vormgeving. 

Het akoestische plafond heeft een 
zeer effectief geluidsabsorberend 
vermogen. In een operatiekamer is 
het reduceren van het geluidsniveau 
erg belangrijk. Het plafond is vuil- 
en waterafstotend en bestand tegen 
desinfectiemiddelen. 

Uit onderzoek is gebleken dat 
stress bij het personeel en de pati-
enten afneemt als storende geluiden 
worden gedempt en gereduceerd. 
Het is ook algemeen bekend dat 
het personeel zich beter kan con-
centreren en minder moe wordt als 
storende geluiden worden wegge-
nomen. 

De operatieafdeling in het zieken-
huis van Varberg bestaat uit zeven 
operatiekamers waar jaarlijks 6500 
operaties worden uitgevoerd. 

“Het creëren van een goede 
geluidsomgeving is van belang voor 
zowel de patiënt als het personeel”, 
vat Ulla-Karin Ericsson samen. 

architect 

white

akoestisch systeem van ecophon 

ecophon hygiene™ protec
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A breakthrough 
  towards sustainability

Ecophon has developed a revolutionary technology in the 
field of mineral wool acoustic ceilings. The 3RD Technology 
combines high recycled glass content and the benefit of 
replacing the traditional, petroleum based, formo-phenolic 
(bakelite type) binders with a renewable plant-based 
binder agent.

This is a breakthrough in our work for a better 
environment. We have taken important steps already, and 
there are more to come – towards a fully sustainable life 
cycle for all our products and services.

3RD Technology – fundaments for Development:

• Renewable  Plant-based renewable binder agent.
• Recycling  More than 70% recycled household  
  glass used and products are entirely  
  recyclable.
• Reduction  Emissions from production and products  
  are reduced.

Read more at www.ecophon.com/3RD

3RD Technology ad cm.indd   1 2010-12-16   12:43:43

Een doorbraak 
  naar duurzaamheid

Ecophon heeft een revolutionaire technologie ontwikkeld 
op het gebied van akoestische plafonds uit minerale wol. 
De 3RD Technology combineert een hoog gehalte aan 
gerecycled glas met de voordelen van een hernieuwbaar 
bindmiddel op basis van planten, dat het traditionele 
bindmiddel, formophenol (bakeliet), op basis van 
petroleum vervangt. 

Dit is een absolute doorbraak in onze voortdurende 
inspanningen voor een beter milieu. 

We hebben al veel bereikt, maar we willen nog meer – 
onze doelstelling is een volledig duurzame levenscyclus te 
bereiken voor al onze producten en diensten.

3RD Technology – fundamenten voor ontwikkeling:

• Renewable  Hernieuwbaar bindmiddel op basis van  
  planten.
• Recycling  Meer dan 70% gerecycled huishoudglas  
  als grondstof en producten zijn volledig  
  recyclebaar.
• Reduction  Vermindering van emissies van productie  
  en producten.

Lees meer op www.ecophon.nl/3RD_nl

3RD Technology ad nl.indd   1 2010-12-20   14:10:12
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VERSCHILLENDE AKOESTISCHE SYSTEMEN  
CREËREN SPANNEND DESIGN

De Russische architect Denis Bryzgala 
gaf de bibliotheek in de oliestad Tyumen 
een impuls met aantrekkelijk design. 
Zijn keuze was een spannende 

combinatie van oplossingen.

De bibliotheek in tyumen, een groot 
gebouw dat fungeert als cultureel en 
wetenschappelijk centrum voor 
informatie en archieven in de oeral.

tussen de boekenplanken combinaties van ecophon focus™ wing, ecophon focus™ Ds en ecophon focus™ Quadro e.
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De stad Tyumen ligt aan de rivier 
de Tura, 2144 kilometer ten oosten 
van Moskou. Tyumen heeft meer 
dan 600.000 inwoners en is het 
administratieve centrum van de 
Oeral en een van de belangrijkste 
zakencentra van Rusland vanwege 
de strategische ligging in de rijke 
olieregio van het land. Tyumen 
is gesticht in de 16e eeuw als 
buitenpost ter ondersteuning 
van de toenmalige expansie van 
Rusland in Siberië. Nu is de stad 
ook een drukbezochte toeristische 
trekpleister.

aArchitect Denis Bryzgala van A-dom 
Studio maakte bij het ontwerp van 
de bibliotheek van Tyumen gebruik 
van akoestische systemen om het 
interieur een impuls te geven.

De stad ligt in de Russische olie-
regio, meer dan 2000 kilometer ten 
oosten van Moskou. De bibliotheek 
maakt deel uit van Ruslands nati-
onale trots op bibliotheekgebied; 
Boris Yeltsin Presidential Library 
i Sint-Petersburg, die zijn naam 
heeft gekregen na het overlijden 
van de eerste president van Rus-
land in 2007. 

mix van akoestische systemen

De akoestische systemen in de 
bibliotheek zijn een combinatie 

van verschillende oplossingen: met 
verborgen en zichtbare draagsys-
temen, in de kleuren wit en don-
kergrijs en speciale oplossingen 
voor niveauverschillen. Ook zijn 
er geluidsabsorberende baffles te 
vinden die gecombineerd zijn met 
het overkoepelende, donkere akoes-
tische plafond van geluidsabsorp-
tieklasse A.

De baffles en het akoestische sys-
teem fungeren ook als accent met 
geïntegreerde armaturen die een 
opaalkleurig licht geven.

Samen vormen de oplossin-
gen een spannend visueel geheel 
dat bijdraagt aan het karakter van 
de ruimtes. Bovendien hebben ze 
geresulteerd in een perfecte ruimte-
akoestiek.

De directie van de bibliotheek is 
zeer te spreken over de geluidsom-
geving die zij als prettig en comfor-
tabel ervaren. Een mening die volle-
dig wordt gedeeld door de bezoekers 
van de bibliotheek, waar via internet 
rondgesnuffeld kan worden in de 
enorme archieven van de nieuwe 
centrale bibliotheek van Rusland 
in Sint-Petersburg.

centraal netwerk in de 
grootste natie

De achterliggende gedachte met de 
Boris Yeltsin Presidential Library, 
geopend in het voorjaar van 2009, is 
om een nationaal knooppunt te vor-
men voor het koppelen van informa-
tie en archieven in Rusland. De qua 

ecophon focus wing en focus Ds zijn gecombineerd met armaturen in de vorm van 
verzonken glasplaten. het zwart-witpatroon op de vloer loopt door in het plafond en 
brengt de ruimtes tot leven.

ecophon master Baffle en ecophon focus Ds hebben bijgedragen aan de realisatie 
van een optimale ruimte akoestiek en een spannend design.

tussen de boekenplanken combinaties van ecophon focus™ wing, ecophon 
focus™ Ds en ecophon focus™ Quadro e.

architect 

a-dom studio

akoestische systemen van ecophon 

ecophon focus™ Ds
ecophon focus™ Quadro e
ecophon focus™ s-line
ecophon focus™ e
ecophon focus™ wing
ecophon master™ Baffle

oppervlakte grootste natie ter wereld 
had behoefte aan een cultureel en 
wetenschappelijk centrum en nu 
worden de verschillende bibliothe-
ken in het land erop aangesloten, o.a. 
in het West-Siberische Tyumen.
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Om het architectonisch interessante 
schuine dak te behouden en de stu-
denten de rustige studieruimte te 
geven die zij nodig hebben, waren 
vrijhangende geluidsabsorbers dé 
oplossing voor Queen´s University 
Belfast, Ierland.

Door deze te combineren met 
traditionele akoestische plafonds 
op andere plaatsen waar studenten 
bijeenkomen is het gelukt om ach-
tergrondgeluiden tot een minimum 
te beperken.

Drie verdiepingen van de Queen´s 
University zijn onlangs omgebouwd 
tot het International and Postgradu-
ate Centre. De naam doet de functie 
van het Centre al vermoeden:

Het biedt ruimtes waar studenten 
kunnen studeren en elkaar kunnen 
ontmoeten.

vakmanschap: voor de 
finishing touch

Door de absorbers op te hangen aan 
het bouwkundig plafond, lijkt het 
alsof ze in de lucht zweven. Nor-
maliter is de afstand tot het plafond 
maar een paar meter. Hier was de 
afstand vanwege het schuine dak 
soms wel vijf meter: een extra uit-
daging voor de installateurs van de 
absorbers. Ook moest goed bere-
kend worden hoe lang iedere staal-
draad moest zijn om de absorbers 

in een rechte lijn ten op zichte van 
het plafond te hangen. En boven-
dien hangen ze op verschillende 
hoogtes...

Goed vakwerk zorgt altijd voor 
de finishing touch van het werk. 
Queen´s University heeft karakte-
riestieke ruimtes en een geweldige 
ruimte akoestiek gekregen.

in alle rust studeren onder een schuin dak  
– vrijhangende eilanden zijn dé oplossing

vrijhangende geluidsabsorbers zijn de oplossing voor o.a. schuine daken. ze zorgen voor een optimale 
geluidsabsorptie en geven het architectonische karakter van de ruimte een extra dimensie.

Queen´s University Belfast 
werd in 2009 onderscheiden 
met de prestigieuze prijs 

“Entrepreneurial University 
of the Year”, die wordt 
toegekend door Times Higher 
Education. De prijs is in het 
leven geroepen om uitzonderlijk 
ondernemerschap onder de 
aandacht te brengen en te 
belonen.

“entrepreneurial 
university of the 
year 2009”

architect 

Bradley mcclure architects

akoestische systemen van ecophon 

ecophon solo™
ecophon focus™ e
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Een grote ronde passage is het resul-
taat van een ingrijpende verbouwing 
bij George Best Belfast City Airport 
in Noord-Ierland.

Grote mensenmassa’s, harde 
vloeroppervlakken en grote glaspar-
tijen zorgen voor een hoog geluids-
niveau en een grote geluidsver-
spreiding. De architecten van BDP 
hebben gekozen voor de vrijhan-
gende geluidsabsorberende Ecophon 
Solo™-elementen.

Met Ecophon Solo heeft men  
zowel een fantastische geluidsab-
sorptie als een esthetisch aantrek-
kelijke oplossing weten te realiseren. 
Het akoestische systeem verbergt 
bovendien complexe installaties aan 
de bovenzijde, en maakt toegang tot 
deze systemen voor onderhoud of 
reparatie ook mogelijk.

De architecten hebben dankbaar 

gebruik gemaakt van de ronde vorm 
door de vrijhangende units in een 
waaiervorm op te hangen: een visu-
eel aantrekkelijk accent in een lucht-
havenomgeving.

“Op Belfast City Airport zijn we 
zeer tevreden met de oplossing”, 
zegt Conor McConville, project-
leider op de luchthaven.

“Op een luchthaven moet alles 
probleemloos verlopen. Vaak moe-
ten de installaties snel bereikbaar 
zijn, wat mogelijk is bij vrijhangen-
de units die er ook nog eens elegant 
en modern uitzien.”

De luchthaven was voorheen 
bekend onder de naam Belfast 
City Airport, maar kreeg in 2006 
een nieuwe naam ter nagedachtenis 
aan George Best, de wereldberoem-
de voetballer uit Oost-Belfast.

De verbouwing is het resultaat 

akoestisch plafond is opgewassen 
tegen de ronde vormgeving van 
george Best airport

De ronde vorm is geaccentueerd met losse vrijhangende units in een waaiervorm 
waarvan het patroon doorloopt in de vloer. het akoestische plafond en de vloer 
vormen een eenheid die door de ronde passage vloeit: het beoogde effect van het 
BDp-designteam.

George Best, 1946–2005, werd de eerste voetbalsuperster. Sterspeler 
Best betoverde het voetbalpubliek het meest toen hij speelde voor 
Manchester United, waar hij tussen 1963 en 1974 wel 176 keer 
scoorde. Zijn fenomenale spel en niet in de laatste plaats zijn 
chaotische privéleven met alcoholproblemen hebben wereldwijd de 
krantenkoppen gehaald. De Braziliaanse voetballegende Pelé heeft 
gezegd dat Best gewoonweg de beste was!

De eerste voetbalsuperster

architect 

BDp

akoestisch systeem van ecophon 

ecophon solo™

“george Best:  
the legend – in 
pictures”: een 
nieuw boek van 
uitgeverij 
appletree press.

van nieuwe, strengere veiligheidsei-
sen op de luchthaven na de terroris-
tische aanslagen van 11 september 
2001 in de VS.
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In het 213 meter lange industrie-
complex uit 1915 werden vroeger 
elektromotoren gebouwd door het 
toenmalige Asea, nu ABB. 

In het gebouw dat midden in 
Västerås staat, heerst sinds begin 
september een nieuwe bedrijvigheid 
nadat twee musea er hun intrek in 
hebben genomen. De ruimtes zijn 
verbouwd, waarbij het oorspron-
kelijke industriële karakter zoveel 
mogelijk bewaard gebleven is. Zo 
is er bijvoorbeeld goed op gelet dat 
het akoestische plafond de typische 
stalen plafondbalken uit die tijd niet 
aan het zicht onttrekt. De enorme 
ramen die vroeger van belang waren 
om veel daglicht binnen te laten 
voor het precisiewerk bij de mon-
tage van elektromotoren, zijn nog 
steeds in volle glorie te bewonde-
ren. Ze zijn bijna onzichtbaar voor-
zien van inbraakwerend glas aan 
de binnenzijde omdat de voorgevel 
onder de monumentenwet valt en 
daar geen veiligheidsvoorzieningen 
aangebracht mochten worden.

Västerås konstmuseum en Väst-
manlands läns museum bevinden 
zich onder hetzelfde dak en vormen 
samen het nieuwe culturele centrum 
van de regio op één adres.

toegankelijk voor iedereen

Belangrijk bij de verbouwing was 
dat de musea voor mensen met ver-
schillende beperkingen toegankelijk 
moest zijn. Duidelijke markeringen 
op trappen, deurposten e.d. voor 
slechtzienden, rolstoelen kunnen 
gemakkelijk naar binnen en ook 
met mensen met een verminderd 
gehoor is rekening gehouden. De 
gigantische hallen, met enorm hoge 
plafonds en betonnen vloeren, grote 
ramen, staalconstructies en bakste-
nen muren, vereisten zowel akoesti-
sche plafonds als (wand)absorbers. 
Dit om de nagalmtijd tot een niveau 
te brengen waarbij zoveel mogelijk 
mensen goed kunnen horen en goed 
verstaanbaar zijn. Daarnaast zijn er 
zowel vaste als mobiele headsets 
beschikbaar. 

De gigantische entreehal vorm-
de een enorme uitdaging voor de 
ruimte akoestiek. Dat vertelt akoesti-
cus Lennart Nilsson, die tijdens het 
project voor WSP Akustik werkte. 

museum brengt nieuw leven  
in oude fabriek

“livshjulet” (het levenswiel) maakt deel uit van een tentoonstelling in karlsgaten 2 die o.a. de 
vergankelijkheid van de tijd illustreert. in de enorme ruimtes is voldoende plaats voor grote installaties 
zoals deze.

Door de vele aanpassingen voor mensen met beperkingen volgen de musea op Karlsgatan 2 
in Västerås op bijna unieke wijze de regelgeving van Boverket (in Nederland te vergelijken 
met het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer). De 
regelgeving leeft de standaard regelgeving na van de VN, waarin rekening wordt gehouden 
met de rechten van de mens op deelname aan de samenleving.

toegankelijk in overeenstemming met de vN

ruimte akoestiek van belang  
voor toegankelijkheid
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klassieke, beschermde industriële gevel uit de tijd dat elektriciteit de samenleving revolutioneerde 
(nu geldt hetzelfde voor het internet). achter de ramen bevindt zich het nieuwe culturele centrum 
van västerås, karlsgatan 2.

“Daarom hebben we een geavan-
ceerd computermodel gemaakt om 
de effecten van de diverse maatre-
gelen te kunnen beoordelen.” 

De uitgevoerde berekeningen 
laten de goede effecten in kritieke 
ruimtes zien. En het project is het 
bewijs dat het behoud van waar-
devol cultureel erfgoed heel goed 
samen kan gaan met de moderne 
eisen op het gebied van ruimte-
akoestiek.

Het complex biedt ook plaats aan 
o.a. een café, shop, hoorzalen, kan-
toren en een archief.

Het gebouw heet Mimerverksta-
den en vormt samen met het zoge-
naamde Ottarkontoret (hoofdkan-
toor) het markantse gebouw uit de 
vroege jaren van Asea. Architect 
Erik Hahr werd in zijn tijd geïnspi-
reerd door het Duitse bedrijf AEG.

ABB is actief in ca. 100 landen en heeft 
117.000 personen in dienst. Het bedrijf is 
toonaangevend op het gebied van energie 
en automatisering en is in 1988 opgericht 
toen het Zweedse Asea en BBC Brown Boveri 
in Zwisterland gingen samenwerken. Asea, 
Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget, 
dateert uit 1883 toen het bedrijf begon met 
de productie van verlichtingsapparatuur en 
dynamo’s. In 1889 introduceerde het bedrijf 
het revolutionaire driefasensysteem, Asea 
droeg bij aan de elektrificatie van Zweden en 
breidde de activiteiten uit naar het buitenland. 
Rond 1980, voor de fusie met BBC Brown 
Boveri, was Asea een van ’s werelds tien 
grootste concerns op de elektrotechnische 
markt. 

van verlichting tot wereldwijd concern

voor de bouw van de fabriek (die gereed kwam in 1915), 
bevond zich op dezelfde plek de werkplaats van asea. in de 
werkplaats wikkelden deze vrouwen koperdraden voor 
elektromotoren.

architect 

et cetera eva trangärd arkitektkontor

akoestische systemen van ecophon 

ecophon focus™ a
ecophon focus™ Ds
ecophon master™ Ds
ecophon wall panel™ c
ecophon hygiene performance™
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Max, een Zweedse hamburgerke-
ten, heeft uitgerekend wat de CO2-
uitstoot per verkochte hamburger 
bedraagt. Voor broodjes, frisdrank 
en alle andere versnaperingen op de 
menukaart zijn dezelfde berekenin-
gen uitgevoerd.

De betrokkenheid met het milieu 
dringt overal door, niet in de laatste 
plaats in de restaurants die nu wor-
den gelanceerd onder de naam Max 
Miljöhus (Max Milieuhuis).

“Ik denk dat we meer van dit soort 
gebouwen sneller gaan zien dan ver-
wacht”, zegt architect Pontus Lomar 

van Lomar Arkitekter, die al lang 
samenwerkt met Max en het concept 
mede ontwikkeld heeft.

Het Miljöhus voldoet aan de ver-
eisten van Boverket (in Nederland 
te vergelijken met het Ministerie 
van Volkshuisvesting, Ruimtelijke 
Ordening en Milieubeheer) voor 
milieugeclassificeerd bouwen: is o.a. 
voorzien van een sedumdak, heeft 
warmte-isolatie en de hamburgers 
worden gebakken met behulp van 
energie uit zonnepanelen.

Als akoestisch systeem is gekozen 
voor vrijhangende units die met een 

zekere tussenruimte zijn geplaatst 
zodat warmte van het betondak in 
de ruimte kan stromen.

“Door de vrijhangende units kun-
nen we profiteren van het zware 
betonskelet en zijn warmte-isolatie”, 
vertelt Pontus Lomar.

Samen met Klas Åkerman kijkt 
hij ernaar uit nog ca. 50 Max Miljö-
hus neer te zetten.

“De manier van bouwen is eigen-
lijk niet duurder en een voordeel 
ervan is dat er op de lange termijn 
energie wordt bespaard”, benadrukt 
architect Lomar.

milieuvriendelijke 
akoestische systemen

De akoestische systemen van Ecop-
hon voldoen aan de vereisten van 
milieu-instanties en organisaties 
voor bouwonderzoek en volksge-

hamburgerketen scoort op milieugebied

De vrijhangende geluidsabsorberende units laten de dakwarmte naar beneden stralen 
en dempen tegelijkertijd het geluidsniveau en de verspreiding van het geluid.

max-restaurant met zonnepanelen op het dak.

architect pontus lomar werkte…

… met collega klas Åkerman aan het 
project.

zondheid. Vrijwillige beoordelin-
gen van derden tonen aan dat de 
systemen voldoen aan de eisen van 
het binnenklimaat en uitstekende 
akoestische eigenschappen bezitten. 
Zo raadt het Zweedse Astmafonds 
het gebruik van de akoestische sys-
temen van Ecophon aan en voldoen 
de systemen zelfs aan de hoogste 
eisen van het Deense Binnenklimaat 
Keurmerk. Sinds 1995 laat Ecop-
hon de producten certificeren door 
het Scandinavische milieukeurmerk 

“De Zwaan” en voldoet daarmee aan 
de eisen en criteria van de Nordic 
Ecolabelling Board (NMN) ten aan-
zien van de totale levensduur van 
het product.

architect 

lomar arkitekter

akoestische systemen van ecophon 

ecophon solo™
ecophon focus™ e

ecophon producten 
voldoen sinds 1995 
aan de eisen en 
criteria van de 
Nordic ecolabelling 
Board
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glaswol is een van de meest effectieve geluidsabsorberende materialen en het 
hoofdbestanddeel van de akoestische panelen van ecophon.
 meer dan 70% van het basismateriaal bestaat uit gerecycled huishoudelijk glas 
en gerecyclede glaswol. De overige 30% bestaat uit nieuw glas van natuurlijke 
grondstoffen als zand en soda.

ecoDrain™-pellets als drainagelaag onder een vuilstortplaats met niet recyclebaar materiaal zoals gipsresten, glas- en 
steenwol en bioas. omdat de ecoDrain-pellets niet kapot gaan bij graafwerkzaamheden, blijven de drainerende 
eigenschappen behouden. Daarna wordt de drainagelaag bedekt met een geodoek en een kleilaag die begroeid wordt met 
een graslaag.
 een conventionele drainagelaag bestaat doorgaans uit steengruis van een grondstof die ontgonnen moet worden en het 
milieu schade toebrengt. steengruis is bovendien veel zwaarder dan ecoDrain, wat een hoger brandstofgebruik met zich 
meebrengt voor het transport naar de vuilstortplaats.

De bouwbranche moet haar ver-
antwoordelijkheid nemen voor het 
recyclen van afgedankte bouwma-
terialen. Hout, metaal en glas zijn 
voorbeelden van materialen die 
relatief eenvoudig verwerkt kun-
nen worden. Voor andere materialen 
zoals gipsplaten, mineraalwol en 
andere samengestelde materialen 
van wanden, plafonds en vloeren 
ligt het wat moeilijker.

glaswol kan gerecycled 
worden

Ecophon, leverancier van akoesti-
sche systemen voor plafond en wand, 
wil nu laten zien dat zelfs glaswol 
gerecycled kan worden! Slijp-, frees- 
en zaagstof dat vrijkomt bij de pro-
ductie wordt niet weggegooid, er 
wordt een nieuw product gemaakt: 
EcoDrain™. Het product wordt 
gecomprimeerd tot 1/7 deel van het 
oorspronkelijk volume van glaswol 
en reduceert daarmee ook de trans-
portkosten.

Drainagemateriaal

EcoDrain-pellets, gemaakt van rest-
afval uit de glaswolproductiefabriek 
van Ecophon, kunnen gebruikt wor-
den als drainagemateriaal bij draina-
gebuizen, drainage bij gasboringen, 
voor de opslag van waterstofsul-
fide en als drainagelaag bij herstel-
werkzaamheden. De drainerende 
eigenschappen zijn zo goed dat het 
product ook kan worden ingezet 
voor diverse andere gelijksoortige 
doeleinden.

akoestisch plafond recyclen

Op termijn zal het afdanken van 
gebruikte glaswolproducten bij 
renovatieprojecten niet meer nodig 
zijn. De akoestische plafonds die nu 
geïnstalleerd worden, kunnen over 
twintig jaar gerecycled worden met 
de huidige techniek.

ecoDrain™ – de kunst om afval in  
een nieuw product te veranderen

Foto: Nicklas Rudfell Foto: Bertil Hagberg
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het magazine dat u nu leest, richt zich 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.

om ervoor te zorgen dat iedereen zich er prettig in voelt, moet ons binnenklimaat 
goed doordacht zijn. Niet in de laatste plaats voor de allerkleinsten voor wie 
ruimte akoestiek bepalend is voor de communicatie, spraakontwikkeling en 
spraakverstaanbaarheid – de basis voor succes in het leven.

wij willen u graag voorzien van de noodzakelijke kennis en adviezen om de juiste 
keuzes te kunnen maken bij het inrichten van kantoren, scholen, zorgcomplexen, 
industrieën, restaurants en andere omgevingen waar mensen verblijven, werken en 
communiceren.

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 
interesse heeft in het magazine, kunt u hem of haar een abonnement aanraden of u 
kunt zelf zijn of haar gegevens invullen. u kunt uw abonnement altijd opzeggen.

Belangstelling voor de drie eerdere uitgaven van eco – for sustainable Design? 
ga dan naar www.ecophon.com en lees de magazines direct op de website of 
download ze als pDf-bestand.

iedereen leest  
eco – for sustainable design

www.ecophon.com/eco


