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Eco – For sustainable design is een magazine dat zich richt op een duurzaam design van het binnenklimaat. wij 
streven ernaar het binnenklimaat uit zowel functioneel als esthetisch perspectief te belichten door een constante dialoog 
met u als lezer. aarzel dus niet om via onze website www.ecophon.com contact op te nemen met een van onze 
bedrijven.

Hoofdredacteur: staffan nilsson staffan.nilsson@ecophon.se
uitgever verantwoordelijk volgens Zweedse wetgeving: Peter kamps

Het magazine wordt uitgegeven door:
saint-Gobain Ecophon Group
Box 500, 265 03 Hyllinge, Zweden
tel: +46 (0)42 17 99 00
www.ecophon.com

Foto: martin Hesz

inHoud
 4  Het mooiste kantoor van Zweden

 8  akoestische plafonds creëren 
richting

 10  Een succesvol merk

 12  architectuur, kunst en geluid 

 16  Het nieuwe werken stelt nieuwe 
eisen

 18  cool Google trekt studenten aan

 22  Gedachten moeten de tijd 
krijgen

 23  Lawaai leidt tot tijdverlies op het 
werk

 24  Energie-efficiëntie en 
ruimteakoestiek

 26  vrijhangende akoestische 
eilandenen taBs

 28  Hoge eisen aan 
geluidsomgeving

 31  wat het oog niet ziet

 33  open kantoor werd een hit

 36  tot op welke afstand is geluid 
hoorbaar bij u op kantoor?

 38  kantoor moskou loopt voorop 
met uitstekende werkomgeving

 40  natuurlijke stap bij nieuwbouw 
uleåborg

 42  Hoe werken schermen?

 44  Zorg voor het milieu

 46  Esthetiek en geluidsomgeving

Wij van ecophon officenet helpen architecten, aannemers, beheerders, eindgebruikers en 
eigenaren van kantoorpanden. Wij verstrekken gratis advies, geven tips en delen de kennis 
die u nodig heeft bij de indeling en verbetering van het binnenklimaat in het algemeen en de 
geluidsomgeving in het bijzonder. stel al uw vragen via www.ecophon.com/nl. onder de tab 
Akoestiek vindt u uw contactpersoon voor kantoren. daarnaast organiseren wij diverse seminars 
voor een beter kantoorklimaat, waarvoor u zich kunt aanmelden.
 leden ecophon officenet: (achterste rij van links naar rechts) Arto rauta, finland; Yoan le muet, 
frankrijk; paige hodsman, groot-Brittannië; Alexey Archakov, rusland (voorste rij van links naar 
rechts) rainer machner, duitsland; frans davidsson, Zweden; ricardo canto leyton, algemeen 
verantwoordelijk. niet aanwezig op de foto: Yvette tietema, nederland.

“lees hier meer over onderzoek naar de 
invloed van geluid op mensen, thermisch 
actieve gebouwen, de nieuwe geluidsnorm 
en diverse voorbeelden van akoestische 
oplossingen in kantoren verspreid over heel 
europa.”



E C O  –  f O r  s u s t a i n a b l E  d E s i g n  o f f i c e

3

we wisselen ervaringen uit over verschillende 
oplossingen en ondersteunen normerings-
werkzaamheden.

de leden van oFFicEnet kunnen helpen 
bij het verbeteren van de werkomgeving op 
kantoor door de akoestische vereisten in kaart 
te brengen. Hoe eerder akoestisch design 
wordt ingepland in het proces, hoe groter de 
kans op succes. de akoestische eisen moeten 
worden meegenomen bij de indeling van de 
werkplekken. waarom gaat u niet al in het 
planningsstadium aan de slag met een apart 
geluidsbeleid, een programma van eisen voor 
iedere ruimte of werkzone?

de nieuwe norm – een 
”minimumniveau”
als u een duurzaam kantoor wilt creëren, moet 
het akoestische design ook duurzaam zijn. u 
moet daarbij minimaal voldoen aan de nieuwe 
geluidsnormen. Beschouw de nieuwe norm 
(iso3382-3: 2012) als een ”minimumniveau”, 
maar houd bij de akoestische indeling van het 
kantoor rekening met de werkzaamheden die 
in de verschillende zones gaan plaatsvinden.

Welkom bij eco magazine!
in dit magazine leest u meer over onderzoek 
naar de invloed van geluid op mensen, beton-
kernactivering (taBs), de nieuwe geluidsnorm 
en diverse voorbeelden van akoestische oplos-
singen in kantoren verspreid over heel Europa.

veel leesplezier,
Ecophon oFFicEnet-leden

zijn en zo min mogelijk energie verbruiken. 
Een manier om deze doelstelling te bereiken 
zijn thermisch actieve gebouwen (taBs), met 
betonkernactivering. deze gebouwen maken 
gebruik van de betonmassa voor het koelen 
van het gebouw, wat de installatie van een dure 
airconditioning overbodig maakt.

ook moeten kantoren tegenwoordig flexibel 
zijn en een open structuur hebben. in plaats van 
een traditioneel kantoor, waarin iedereen over 
zijn eigen afgesloten ruimte beschikt, worden 
kantoren tegenwoordig gebouwd op basis van 
een manier van werken waarin samenwerking 
centraal staat en medewerkers niet meer 
beschikken over een eigen werkruimte.

Het kantoor van nu stelt ons daarom 
voor een akoestische uitdaging. omdat er 
doorgaans pas in een laat stadium wordt 
besloten hoe de diverse zones gebruikt worden, 
is er een grote kans dat de reeds geplaatste 
oplossingen voor de ruimteakoestiek niet passen 
bij de bedrijfsactiviteiten.

omdat traditionele tussenwanden worden 
verwijderd om de openheid te versterken en 
er glazen wanden worden toegepast, komt 
de ruimteakoestiek in het geding. onderzoek 
wijst uit dat mensen die werken in een open 
kantooromgeving het meeste klagen over de 
ruimteakoestiek.

kennis binnen handbereik
Binnen saint-Gobain Ecophon beschikken wij 
over een netwerk van experts op het gebied van 
kantoorakoestiek: oFFicEnet. wij delen onze 
kennis binnen alle landen waar wij actief zijn. 

iedereen Weet hoe geluid voelt. we 
associëren geluiden met situaties en momenten 
die we nooit meer zullen vergeten. we 
reageren, herinneren en voelen. En toch staan 
we er vaak van te kijken hoeveel impact geluid 
op ons heeft.

misschien is dat niet zo vreemd. in lang 
vervlogen tijden, toen we nog buiten leefden, 
was het noodzakelijk te luisteren naar 
vreemde geluiden. vaak om bedreigingen te 
identificeren, vooral tijdens het slapen. wat was 
dat voor geluid en waar kwam het vandaan? 
Het verband tussen horen en reageren was toen 
van levensbelang.

een goede geluidsomgeving 
verhoogt de productiviteit en het 
welzijn
de dynamische wereld van nu verschilt enorm 
met de tijd toen we buiten leefden. we zitten 
tegenwoordig vaak achter ons bureau op 
kantoor en worden overspoeld door geluid: 
pratende collega's, bellende mensen etc. Hier 
reageren we (onbewust) op. dat is gewoon zo. 
we verliezen onze concentratie, voelen ons 
verstoord en raken geïrriteerd. Bovendien kost 
het veel tijd om onze concentratie te hervinden.

Een verbeterde kantoorakoestiek kan dit 
probleem verhelpen door een klimaat te creëren 
dat mensen in hun werk ondersteunt in plaats 
van stoort.

nieuwe uitdagingen voor het 
binnenklimaat
kantoren moeten tegenwoordig duurzaam 

duurZAAm Akoestisch
ontwErP in kantorEn
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tony rydberg, directeur van ideas AB.

“de ruimtes zijn van invloed op de 
mensen die er werken”

Foto: m
årten G

ullstrand
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het kantoor van ideas gaat nog verder door in de parkeergarage…

We pAkken de lift nAAr Boven en komen 
uit in het nieuwe kantoor en de showroom van 
ideas, met een panoramisch uitzicht over het 
centraal station van malmö en omgeving.
Het kantoor is geïntegreerd in een parkeerga-
rage in malmö, Zuid-Zweden.

creatief brein tony rydberg verwelkomt 
ons in een knusse ruimte met een verrassende 
inrichting. 

“dit is mijn visie van een kantoor”, zegt hij. 
warm, knus én een prikkeling voor alle zintui-
gen! ik denk dat veel mensen hier graag ver-
toeven. Zich laten inspireren door de inrichting 
om lekker te kunnen werken. in een omgeving 
als deze kun je ook beter ontspannen voor een 
vergadering en in de juiste stemming komen 
voor belangrijke afspraken of het nemen van 
de juiste beslissingen.”

“Het hoeft ook helemaal niet alleen maar 
“spectaculair” te zijn. Het moet een samenspel 
zijn van functionaliteit en vormgeving.”

maak een belevenis van een kantoor. prikkel alle zintuigen 
en inspireer collega's, klanten en samenwerkingspartners. 

het mooiste
kantoor van ZwEdEn

Foto: m
årten G

ullstrand
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“ik ben 
ervan 
overtuigd 
dat geluid 
een grote 
invloed heeft 
op ons.”

en gebeurtenissen. de algemene indruk van 
buitenaf en het binnenklimaat dragen bij aan 
een concurrentievoordeel. Het is belangrijk de 
essentie van een bedrijf te interpreteren en dit te 
verwerken in het concept om duidelijk te laten 
zien waar een bedrijf voor staat.”

“Geluid is van grote invloed”, zegt tony 
stellig. “ik voeg vaak geluidbelevingen aan 
een werkplek toe in de vorm van behaaglijke, 
natuurlijke geluiden, die variëren per locatie in 
de ruimte. alle zintuigen kunnen worden geprik-
keld en gestimuleerd!”

het mooiste kantoor van 
Zweden?
de Zweedse krant Lokalnytt, schreef samen met 
het grootste portal voor de verhuur van bedrijfs-
ruimtes een wedstrijd uit. in totaal werden 34 
kantoren genomineerd voor ”Het mooiste kan-
toor van Zweden”. de Zweden stemden samen 
met een professionele jury op hun favoriet. de 
winnaar… tony rydberg en ideas aB!

tot stand kunt brengen. Hét bewijs dat ook de 
geluidsomgeving een grote esthetische waarde 
kan hebben.

geïnspireerd door ecophon
“Een bezoek aan de website van Ecophon 
leverde uitstekende oplossingen voor mijn 
ideeën op. alles viel op zijn plek bij het zoeken 
naar akoestische oplossingen voor de ruimte. 
Bij het creëren van een ruimte maak ik gebruik 
van licht, geluid, kleur en vorm.”

sterke merken creëren
tony rydberg, telg uit een bekende Zweedse 
theaterfamilie, is van mening dat het belangrijk 
is wat mensen beleven en voelen. “in al onze 
projecten proberen we de “ziel” van of het 
verhaal achter een bedrijf te vinden. klanten, 
medewerkers en samenwerkingspartners moe-
ten het merk en de identiteit van een bedrijf 
echt voelen. dit kan tot uitdrukking komen in 
het interieurontwerp, concepten, ontmoetingen 

Zwevende akoestische eilanden
Je kunt je ogen bijna niet van het plafond afhou-
den. Het ventilatiesysteem is volledig zichtbaar 
en zwart gespoten. Zwevende ronde elementen 
in verschillende formaten en afstanden tot het 
plafond fleuren de “zwarte hemel” op. 

de akoestische eilanden zijn voorzien van 
verzonken downlights, die zo zijn uitgevoerd en 
geplaatst dat ze de juiste hoeveelheid licht en 
beleving geven en niet verblinden.

geluidsomgeving met fraai 
design
“ik werd al snel geïnspireerd door het nieuwe 
assortiment vrijhangende akoestische eilanden. 
Het was dan ook een logische keuze deze toe 
te passen bij de vormgeving van het Zweedse 
hoofdkantoor van vastgoedbedrijf Heimstaden 
in malmö”, zegt tony. “daar heb ik echter voor 
de rechthoekige vorm gekozen. Het creëren van 
een driedimensionaal gevoel vind ik spannend, 
omdat je daarmee verschillende oplossingen 

ideas AB heeft vier medewerkers en werkt nauw samen met andere specialisten in een groot 
creatief netwerk: events, concepten, belevingen en inrichting. hier een voorbeeld van “een saaie 
gang” in een renovatieproject op het centraal station van malmö, waar mensen vanzelf een 
glimlach op hun gezicht kregen tijdens de donkere herfstmaanden.

Foto: m
årten G

ullstrand
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Akoestisch systeem van ecophon:
ecophon solo™ circle

van parkeerruimte tot een kantoor en showroom. een fantastische metamorfose, 
toch? de verzonken verlichting in de zwevende plafondeilanden kan afhankelijk 
van de intensiteit van het daglicht gedimd worden. de akoestische eilanden 
kunnen ook van onderaf belicht worden met (gekleurde) verlichting. dit ziet er 
van buitenaf spectaculair uit!

tony rydberg van ideas AB kreeg een 
“lot uit de loterij” toen hij naar een 
nieuwe kantoorruimte voor zijn bedrijf 
zocht. een “leegstaande” ruimte in een 
parkeergarage in malmö. Je moet de 
mogelijkheden kunnen zien...

Foto: m
årten G

ullstrand
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ski Fotograf

de renovAtie vAn het internAtionAle 
architectenbureau Broadway malyan midden in 
warschau werd grondig aangepakt. Een doel 
was dat de omgeving een energieboost voor 
het personeel zou worden (employee empower-
ment). de ruimteakoestiek stond hierbij centraal. 
robert kamiński, hoofdarchitect bij Broadway 
malyan constateert achteraf:

“we hebben onze doelstelling bereikt. 
onze medewerkers hebben een enorme ver-
betering van het comfort in de werkomgeving 
geconstateerd.”

toen de architecten hadden besloten te 
verhuizen naar de huidige bedrijfsruimte, zag 
deze er totaal anders uit. Het kantoor van 
200 vierkante meter was opgedeeld in kleine 
kantoren met daar tussenin een lange gang.En 
boven het akoestische plafond bevond zich een 
angstaanjagende wirwar van buizen en lelijke 
installaties.

“we besloten de tussenwanden en het 
bestaande plafond eruit te halen en de ruimte 
open te maken”, vertelt robert kamiński.

dit resulteerde in één grote open ruimte die 
we geheel naar onze wensen konden inrich-
ten tot een eigen, inspirerende en functionele 
werkplek.

op dit architectenbureau zijn akoestische plafonds op een creatieve manier 
ingezet om cachet aan de ruimtes te geven. door een bepaald aantal 
akoestische oplossingen en verlichtingsarmaturen te combineren met de 
werkplekken, hebben de architecten ook een duidelijk visueel ritme in de 
ruimtes gecomponeerd. 

Akoestische plAfonds
crEërEn ricHtinG oP arcHitEctEnBurEau
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”We hebben 
onze 
doel-stelling 
bereikt. 
onze mede-
werkers 
hebben een 
enorme ver-
betering van 
het comfort 
in de werk-
omgeving 
gecon-
stateerd.”

Akoestiek krijgt in de meeste 
gevallen niet zoveel aandacht 
als verwarming, ventilatie en 
andere architectonische en 
bouwtechnische aspecten.

(salter et al. 2003)

Architect:
Broadway malyan (eigen kantoor)

Akoestisch systeem van ecophon:
ecophon focus™ lp
ecophon solo™

robert kamiński, directeur van het 
kantoor in Warschau is zeer tevreden 
met o.a. de ruimteakoestiek.

open en afgesloten ineen
dit concept resulteerde in een zone met een 
open kantoortuin met daarin een “kubus” met 
twee vergaderruimtes en een bedrijfskeuken.

twee wezenlijk verschillende ruimtes onder 
één dak, die in elkaar overlopen dankzij de cre-
atieve toepassing van een akoestisch plafond.

“in de kubus stemden we de ventilatie en 
verlichting af door de toepassing van Ecophon 
Focus Lp. dezelfde sfeer bereiken we in het 
open kantoorgedeelte door de toepassing van 
Ecophon solo en de verlichting, die werden 
afgestemd op de plaatsing van de bureaus.

door de akoestische plafondpanelen naast 
elkaar, op dezelfde hoogte en in dezelfde 
richting te plaatsen, wordt het kantoor als een 
harmonieus en georganiseerd geheel ervaren. 
de lichte kleurstelling in grijs en wit draagt bij 
aan een visueel geheel.”

om “employee empowerment” mogelijk te 
maken moest er een werkomgeving gecreëerd 
worden die uitnodigt tot communicatie, flexibel 
is en de bedrijfsactiviteiten ondersteunt. maar 
daarbij was het ook van belang dat medewer-
kers de verlichting en temperatuur zelf konden 
reguleren en beschikten over ergonomische 
werkplekken.

Broadway malyan bestaat 55 jaar, heeft 
15 kantoren wereldwijd en 500 medewerkers. 
Het bureau was een van de eerste bedrijven 
met een kantoor in de voormalige sovjet unie, 
in de stad Baku in azerbeidzjan. in Polen heeft 
het bureau onder meer het domoteka Home 
Furnishing and decoration center in warschau 
ontworpen.

Bovenin is het ventilatiesysteem zichtbaar. de gekozen akoestische oplossingen 
zorgen voor een harmonieus plafond en verbinden de verschillende delen van de 
ruimte.
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vierkante akoestische eilanden boven de werkplekken dempen het geluid 
en zorgen voor een drastische vermindering van de geluidsverspreiding. 
tegelijkertijd bieden ze een zachte en prettige lichtreflectie.

de oprichter vAn kAffee pArtner 
andreas ost en deeleigenaar michael koch 
wilden een kantoor creëren dat mooier is dan 
een woonkamer. Het bedrijf verliet zijn oude 
kantoor in wallenhorst en betrok zijn futuristische 
pand, speciaal op maat gemaakt voor het merk 
kaffee Partner.

Hier werken nu 300 medewerkers in een 
u-vormige ruimte van bijna 10.000 m2 om 
60.000 klanten te voorzien van koffie en 
warme dranken van topkwaliteit. kaffee Partner 
is de grootste leverancier van koffiemachines in 
duitsland.

geluid het grootste probleem
de kantoorruimte beslaat 5000 vierkante meter 
waarvan het grootste deel een open structuur 
heeft. kaffee Partner zag al direct in dat hoge 
geluidsniveaus het grootste struikelblok zouden 
vormen voor de acceptatie van een open 
kantoorlandschap door de medewerkers.

correcte geluidsmeting
Het berekenen van de ruimteakoestiek in een 
diepe ruimte met een groot oppervlak met 
behulp van alleen de “klassieke” parameters 
(bijv. de nagalmtijd) is niet afdoende.

een exclusief en bijzonder exterieur gecombineerd met een menselijk 
en inspirerend interieur zijn bepalend voor de identiteit. Welkom bij 
il Barista, het nieuwe hoofdkantoor van kaffee partner.

een succesvol merk
LEt ZowEL oP HEt GrotE
GEHEEL aLs HEt kLEinstE dEtaiL
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Foto: H
ans G

eorg Esch

Foto: Hans Georg Esch

geluid lijkt toegang te hebben 
tot het geheugen. Zelfs als je je 
aandacht ergens anders op 
richt, wordt geluid door de 
hersenen geregistreerd en 
verwerkt.

(Banbury, macken 2001)

Architect: 3deluxe
Akoestisch systeem van ecophon:
ecophon solo™ square
ecophon focus™ ds

een vlak plafond met verborgen draagsysteem.

de verschillende etages leveren een dynamisch effect op waaruit vitaliteit en 
lichtheid spreekt. ook staat het gebouw symbool voor de activiteiten van het 
bedrijf – een “latte” met een laagje melk, espresso en schuim. goed gelukt, toch?

dit concluderen de scandinavische onder-
zoekers dr. Erling nilsson en professor Björn 
Hellström in hun onderzoek ”acoustic design 
of open-plan offices”.

concept developer rainer machner van 
Ecophon, die zijn expertise voor ruimteakoestiek 
bij kaffee Partner heeft geleverd, zegt het vol-
gende over het onderzoek: 

”in een open kantoorlandschap bepaalt 
het plafond hoe het geluid zich door de ruimte 
verspreidt. Een geluidsabsorberend plafond 
van wand tot wand reduceert de geluids- 
verspreiding drastisch. om storende elementen, 
zowel visueel als geluidsmatig, te voorkomen 
zijn schermen tussen werkplekken noodzakelijk.”

“ook is het belangrijk rekening te houden 
met de activiteiten die binnen een ruimte 
plaatsvinden, de werkplekken in te plannen, 
storende geluiden van omgevingsactiviteiten 
te verminderen en na te denken over de com-
municatieruimtes, koffiehoeken, locaties voor 
technische apparatuur (printers etc.).”

kaffee partner deed alles 
“volgens het boekje”
afhankelijk van de aard en inhoud van de 
werkzaamheden verschilt ook de subjectieve 
beleving van geluid, volgens het onderzoek.

kaffee Partner heeft de nieuwste akoesti-
sche bevindingen van het onderzoek ”acoustic 
design of open-plan offices” gevolgd en 
daarmee ook de nieuwe geluidsnorm iso 
3382-3:2012. Lees meer over deze norm op 
pagina 36.
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Aanbouw met zwarte aluminium gevel en diepliggende 
ramen. strak en eenvoudig om het geheel en de 
architectuur van het oudere gebouw niet te verstoren. 

zou afsluiten. de inkt hechtte naar wens en in 
combinatie met de juiste penselen kreeg ik de 
“kalligrafische, vegende touch” die ik zocht.”

Wedstrijd gewonnen
maria dubin heeft een jaar lang wilde bloemen 
uit de hele wereld getekend en geschilderd en 
wilde deze omzetten in monumentale motie-
ven. in een wedstrijd met andere kunstenaars 
werd zij uit gekozen om de wandschildering 
te mogen uitvoeren voor de aanbouw van het 
rambøll-kantoor in Århus.

maria is van mening dat kunst de architec-
tuur moet accentueren. de aanbouw is geïnte-
greerd met het oorspronkelijke kantoorgebouw. 
de architectuur heeft vanwege de strakke lijnen 
iets “mannelijks”, maar alles moest bij elkaar 
passen in de nieuwe ruimte - en tegelijkertijd 
ook weer niet. door de afgebeelde planten 
ontstond er een mooi contrast tussen hard en 
zacht. Het glazen dak heeft bijgedragen aan 
het idee met de plantmotieven - je waant je een 
beetje in een plantenkas.

“uiteraard heb ik veel hulp en steun gekre-
gen tijdens het proces”, vertelt maria. in het 
“discussiepanel” zaten de architect rasmus 

“het WAs nAtuurliJk geen sixtijnse kapel, 
maar groot was het wel dacht maria dubin, 
toen ze 1000 vierkante meter aan geluidsab-
sorbers ging decoreren. de uitdaging zat in 
het vinden van een passende combinatie van 
techniek, verf en ondergrond. En er was geen 
ruimte voor fouten in de reeds gemonteerde 
geluidsabsorberende wand. ik moest uiterst 
secuur te werk gaan, alles moest in één keer 
goed....”

materiaal eigen maken
“met hulp van Ecophon vulde ik mijn atelier 
met 100 akoestische panelen, won advies 
in en probeerde me het materiaal eigen te 
maken, aldus maria. ik testte alle denkbare 
soorten verf. de verf moest lichtecht zijn en niet 
na verloop van tijd verkleuren. ook mocht de 
verf de poriën die het geluid naar het achterlig-
gende geluidsabsorberende frame doorlaten 
niet verstoppen. de buitenlaag is bovendien 
vuilafstotend en bestand tegen diverse soorten 
“verontreiniging”…”

“uiteindelijk vond ik de oplossing: een 
lichtechte oost-indische inkt zonder bindmid-
del, die anders de poriën van de buitenlaag 

magazine eco belt maria dubin in haar atelier in parijs om te vragen hoe je 
een kunstwerk van 1000 vierkante meter geluidsabsorberende wand in een 
kantoorpand maakt. de opdrachtgever is rambøll uit het deense Århus.

arcHitEctuur, 
kunst en geluid 
in HarmoniE
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al zijn activiteiten op contacten, spontane ont-
moetingen en een dynamische leeromgeving. 
de kantoren zijn open en de vergaderruimtes 
hebben glazen wanden.”

overal waar mogelijk 
akoestische oplossingen
in het oudere gebouw zijn diverse materialen 
toegepast en in combinatie met de aanbouw 
moest er niet nóg meer “complexiteit” worden 
toegevoegd, aldus rasmus Holm. daarom is er 
gekozen voor een strakke gevel van aluminium: 
zonder storende details. ook in het interieur 
voert eenvoud de boventoon. Lichte vloeren, 

een open, dynamische 
leeromgeving
“rambøll wilde met de uitbouw en de veran-
deringen van het kantoor uitstralen hoe creatief 
en anders een internationaal technisch concern 
zich kan ontwikkelen”, aldus architect rasmus 
Holm. voorheen was het niet zichtbaar wat er 
in de andere delen van het gebouw gebeurde. 
nu is alles open en toegankelijk en zijn de 
gangen verdwenen. Hier zie je nu diverse 
soorten ontmoetingsplekken. Het café en het 
“amfitheater” voor trainingen, conferenties en 
andere activiteiten is direct bij binnenkomst 
zichtbaar. Een kennisbedrijf als rambøll baseert 

het resultaat: een prachtig contrast tussen hard en zacht in een “levende” ruimte met een 
uitstekende geluidsomgeving. op de plekken waar mensen verblijven en werken zijn effectieve 
geluidsabsorbers en akoestische systemen aangebracht.

Holm, experts van het kunstmuseum in Århus en 
uiteraard de opdrachtgevers, de vertegenwoor-
digers van de nieuwe “bewoners”.

inheemse planten
“mijn reis naar madagaskar vorig jaar was 
ook bijzonder inspirerend”, zegt ze. “ik heb 
een maand lang tropische planten getekend 
en geschilderd. Bij thuiskomst nam ik contact 
op met anders Barfod, hoofd van de faculteit 
Biologie aan de universiteit van Århus. Hij heeft 
me bijzonder veel geholpen bij het interpreteren 
van “het lyrische ritme” van de verschillende 
plantenkarakters.”
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maria dubin in haar element. de 
hoogwerker brengt haar omhoog tot 
aan het plafond bij de wand van 16 
meter hoog met een oppervlakte van 
1000 vierkante meter!

info rambøll
rambøll is een technisch bedrijf op 
de scandinavische markt met een 
internationale klantenkring. Het 
rambøll-concern heeft 9000 
medewerkers op bijna 200 
kantoren in 19 landen.



E C O  –  f O r  s u s t a i n a b l E  d E s i g n  o f f i c e

15

”de oplos-
sing: wand-
panelen op 
alle beschik-
bare 
wandopper-
vlakken”

maria dubin: oefenen, oefenen en nog eens oefenen. en dat allemaal voor de interpretatie van de 
“lyrische ritmes” van de planten.

in het prachtige boek “the Wall” wordt het spannende 
verhaal achter de totstandkoming van de wandschildering 
van rambøll verteld. Bestel het boek met zowel engelse als 
deense teksten direct via mariadubin@hotmail.com.

gemeente Århus. Het gebouw won de prijs al 
eerder in 1997, maar was toen slechts half zo 
groot.

maria dubin kijkt uit naar meer kunst op 
geluidsabsorbers en werkt aan een nieuwe 
project in Parijs. Bovendien is ze artistiek leider 
geworden voor de ombouw van een oude 
militaire basis in servië tot een stad.

“de oplossing: wandabsorbers op alle beschik-
bare wandoppervlakken, met uitzondering van 
de oudere natuursteenwanden, aluminium 
panelen en oppervlaktematerialen met andere 
functies in de ruimte.”

medewerkers razend 
enthousiast
ole Bech van rambøll benadrukt het enthousi-
asme van het personeel bij de totstandkoming 
van het kunstwerk in de nieuwe aanbouw.
Het is ook fantastisch dat het gebouw in 2011 
is genomineerd voor de architectenprijs van de 

witte muren en andere oppervlakken in de 
nieuwbouw vormen een speels geheel met de 
wanden van natuursteen in het oudere gebouw.

“dankzij de uitstekende samenwerking met 
Ecophon konden we de prachtige decoraties 
van de akoestische wand in de aanbouw 
realiseren.”

“Het creëren van een goede geluidsomge-
ving in een dergelijke grote ruimte met harde 
oppervlakken, waarbij we ook nog eens niet het 
plafond voor geluidsabsorptie konden inzetten, 
vormde een behoorlijke uitdaging”, vertelt ole 
Ebbensgaard, akoestisch specialist bij rambøll. 

Architect:
3Xnielsen

Akoestisch systeem van ecophon:
ecophon Wall panel™ c/texona
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”een grotere 
mobiliteit en 
keuzevrijheid 
betekent dat 
werkplekken 
zich niet 
meer beper-
ken tot een 
kantoorge-
bouw.”

professor frank duffy is architect 
en oprichter van degW, een bedrijf 
gespecialiseerd in strategisch design 
en architectuur met het hoofdkantoor 
in londen en in totaal 14 kantoren 
in europa, Azië, Australië en noord-
Amerika.

concepten en ideeën op een interactieve, 
creatieve en open manier wordt dé oplossing 
voor onze productiemethoden. algemene 
toegang tot it geeft “kennismanagers” 
onbeperkte bewegingsvrijheid: de mogelijkheid 
tot verandering van werklocatie met alles 
binnen handbereik en een uitbreiding van de 
tijdsplanning.

voor welke uitdagingen staat een kantoor-
omgeving in het algemeen en de ruimteakoes-
tiek in het bijzonder bij de snelle en ingrijpende 
huidige manier van werken?

kennismanagement zal hoe dan ook toe-
nemen en het aantal mensen dat op dit terrein 
werkzaam is zal enorm stijgen. 

Een grotere mobiliteit en keuzevrijheid bete-
kent dat werkplekken zich niet meer beperken 
tot een kantoorgebouw. Je kunt nu eigenlijk 
overal werken: thuis, op vakantie, op scholen 
en universiteiten, onderweg, in restaurants, 
luchthavens, etc.”

”ruimteAkoestiek werd een begrip binnen 
het kantoordesign toen ik in het begin van de 
jaren 70 begon in de architectuurbranche.
Het is moeilijk voor te stellen hoe de werkomge-
ving er vroeger uit zag en hoe deze zich in de 
afgelopen halve eeuw ontwikkeld heeft.

aan het begin van de jaren 60 was ik 
getuige van de verwerping van de samenwerking 
van dEGw met iBm, dat in heel Europa open 
kantoren wilde bouwen. in sommige landen 
werd het open kantoorlandschap schoor- 
voetend geaccepteerd, maar in andere landen 
werd het concept volledig verworpen door 
iBm, te beginnen in scandinavië en daarna 
de rest van noord-Europa.

Het opdringen van open kantoorlandschap-
pen aan onwillige gebruikers zou leiden tot een 
dramatische spanning tussen de loyaliteit ten 
aanzien van het bedrijven en culturele waarden.

kennismanagement en 
onbeperkte bewegingsvrijheid
in succesvolle economische structuren zien we 
vaak het concept “kennismanagement” voorbij 
komen. Het creëren, ontwikkelen en delen van 

frank duffy, oprichter van degW, werkt al 45 jaar wereldwijd als 
architect en werkplekstrateeg. in dit artikel beschrijft hij voor welke 
uitdagingen we staan en bespreekt hij de rol van ruimteakoestiek in 
een groeiende virtuele wereld.

het nieuWe Werken stelt eisen
aan dE vormGEvinG van onZE kantorEn
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Uitdaging 5. van ineffectieve ruimtes tot een 
optimaal gebruik van iedere vierkante meter.

Er wordt steeds meer gekeken naar de eisen op 
de lange termijn en een intensievere benutting 
van de diverse mogelijkheden van de kantoor-
ruimte. de kantoorruimtes van nu, en dan in het 
bijzonder vergaderruimtes, dienen efficiënter 
gebruikt te worden.

Uitdaging 6. Van afgescheiden naar aan-
vullend.

de grotere inzet van overlappende netwerken 
en geïntegreerde, ongeplande en spontane 
ontmoetingen leiden tot een crossfunctioneel 
gebruik van de ruimtes binnen het kantoor en 
tussen de ruimtes in andere kantoorgebouwen. 
afgezien van het belang van veiligheid, worden 
de kantoorruimtes ingezet om bedrijven en hun 
activiteiten dichter bij elkaar te brengen.

Het netwerkkantoor is ontwikkeld uit een 
model dat het kantoordesign van de jaren 
2000 beschrijft. de werkplekstrategie wordt 
gebaseerd op een stroom met klanten, kan-
toorpersoneel en leveranciers die op basis van 
het tijdstip waarop de werkzaamheden worden 
uitgevoerd over de verschillende werkplekken 
worden verdeeld.

Uitdaging 3. Van uniformiteit naar diversiteit.

individuen, werkgroepen en organisaties krijgen 
meer keuzemogelijkheden voor werkruimtes, 
werkomgevingen en het zelf indelen van 
je tijd. veel werkruimtes zullen voor diverse 
toepassingen geschikt gemaakt worden. Een 
kleiner deel van de werkruimtes wordt echter 
aangepast aan speciale activiteiten (bijv. 
voor trainingen en presentaties) en technische 
werkzaamheden (waarbij bijv. geavanceerde 
beeldtechniek en hologrammen worden 
toegepast).

Uitdaging 4. Van individuele werkplek naar 
gemeenschappelijke ruimtes.

ondanks het feit dat de individuele keuzevrijheid 
voor de werkplek groeit, wordt de behoefte aan 
gedeelde ruimtes steeds belangrijker voor de 
ontwikkeling van gemeenschappelijke waarden, 
wat hoge eisen stelt aan de eigenschappen van 
de ruimte. omdat deze ruimtes door individuen 
alleen, af en toe en samen met anderen gebruikt 
worden, moeten architecten en designers steeds 
meer kennis hebben over de aanpassing van 
de fysieke werkomgevingen aan een groeiende 
virtuele wereld.

de volgende zes trends zijn 
van grote invloed op urban 
design, interieurarchitectuur en - 
uiteraard - de geluidsomgeving.

Uitdaging 1. Van een statische manier van 
werken naar mobiel werken.

mensen raken eraan gewend dat ze overal 
kunnen inloggen en vinden steeds nieuwe 
werkplekken. niet alleen op kantoor, maar ook 
steeds meer buiten het kantoor.

Uitdaging 2. Van gemeenschappelijke werk-
plekken naar keuzevrijheid.

mensen en organisaties kunnen steeds meer 
kiezen waar ze willen werken en delen hun tijd 
zelf in op basis van eigen wensen, gewoontes 
en levensstijlen. kantoorpersoneel zal zelf zijn 
werkplek en manier van werken gaan kiezen.
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Wolken als vrijhangende eilanden.

vrijhangende eilanden in de vorm van bladeren.

Foto: Peter w
uerm
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planning leveranciers een hele puzzel 
Henry J Lyons architects in dublin coördineerde het ontwerp van de Ecophon solo-panelen en 
baseerde zich daarbij op de ideeën van de architect over de vormgeving van de diverse creatieve 
ruimtes. om te garanderen dat de productie en leveringen in het productieschema pasten, werkte 
Ecophon samen consultancybedrijf Gardiner & theobald. de installaties zijn uitgevoerd door Platt & 
reilly drywall.

californië, vs, en stelde zijn eerste medewerker 
aan. de eerste bedrijfshond, Yoshka, werd er in 
1999 aan toegevoegd.

sindsdien is het aantal medewerkers uitge-
groeid tot 30.000 (het aantal dieren is onbe-
kend). Google is nu veel meer dan alleen maar 
een zoekmachine. andere populaire diensten 
zijn Google Earth en Gmail. Het bedrijf is onder-
tussen ook eigenaar geworden van Youtube 
en is actief binnen social media met Google+.

de tijd dat ze genoegen moesten nemen 
met een garage lijkt heel erg ver weg, hoewel 
het pas 15 jaar geleden is. nu is een speciaal 
ontworpen akoestisch plafond noodzakelijk 
voor de juiste winnaarsmentaliteit, in combina-
tie met de moderne vereisten voor een goede 
geluidsomgeving.

”tempora mutantor et nos in illis” – de tijden 
veranderen en wij met hen.

Een slechte ruimteakoestiek is overigens 
nooit cool geweest.

ruim 1800 vrijhangende eilanden zor-
gen voor een uitstekende ruimteakoestiek in 
montevetro. Er zijn 34 verschillende speciaal 
vormgegeven Ecophon solo Freedom-panelen 
toegepast en negen verschillende Ecophon 
solo-standaarduitvoeringen – ronde en recht-
hoekige. de panelen zijn in zeven verschillende  
standaardkleuren en vier speciale kleuren uitgevoerd.

Google – waar komt deze naam eigenlijk 
vandaan?

in 1997 wilden de oprichters Larry Page 
en sergey Brin hun nieuwe zoekmachine Back 
rub een andere naam geven. Ze begonnen te 
spelen met het wiskundige begrip ”googol”: een 
één gevolgd door honderd nullen. Ze wilden 
graag een verband leggen met hun doelstelling 
tot het organiseren van de ogenschijnlijk onein-
dige hoeveelheid informatie op internet. Zoals 
bekend werken computers met de getallen 1 
en 0. Het resultaat was Google en een nieuwe 
internetgigant was geboren.

ruim 30.000 medewerkers
Het jaar daarop, in 1998, betrok het bedrijf zijn 
allereerste kantoor, een garage in menlo Park, 

Architect:
camenzind evolution

Akoestisch systeem van ecophon:
ecophon solo™

WAAr Zou Je grAAg Werken als it- of 
techniekstudent?

Precies: bij zoekmachinegigant Google. 
dit blijkt uit een onderzoek onder 144.000 
studenten wereldwijd.

met plezier naar je werk gaan. creatief 
bezig zijn. ”don´t be evil”. Het recept voor de 
bedrijfscultuur van Google is buitengewoon 
succesvol gebleken. op dit moment behoort 
het bedrijf tot de absolute wereldtop wat betreft 
beurs- en merkwaarde. andere bedrijven in de 
bovenste regionen zijn drie andere it-giganten 
– apple, microsoft en iBm.

Het design van het kantoor in dublin, ierland 
moest blije gezichten opleveren en de creativiteit 
laten stromen. 

ruim 1800 vrijhangende 
eilanden
Het kantoor in dublin is het hoofdkantoor van 
Google in Europa, het midden-oosten en 
afrika. Het kantoorcomplex bestaat uit drie 
gebouwen: Het Grand canal, Gasworks en 
Google docks met 15 verdiepingen, lokaal ook 
bekend onder de naam montevetro-gebouw.

cool google
trEkt dE mEEstE studEntEn aan
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vrijhangende ronde eilanden.

vrijhangende rechthoekige eilanden.

Foto: Peter w
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vrijhangende eilanden in de vorm van letters.

vrijhangende kwadratische eilanden.

Foto: Peter w
uerm
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”onverdeel-
de tijd is 
voor velen 
van ons veel 
belangrijker 
dan verdeel-
de tijd.”

waardoor deze de tijd kregen die nodig was: 
een goed voorbeeld van onverdeelde tijd en 
aandacht waarbij de ervaren tijd de regie had 
over de kloktijd.

“onverdeelde tijd is voor velen van ons veel 
belangrijker dan verdeelde tijd. Het verschil is zo 
groot dat deze tijden eigenlijk niet in dezelfde 
eenheid, kloktijd, gemeten moeten worden”, 
aldus Bodil Jönsson. Ze vindt dat moeilijkere, 
cognitieve opdrachten een langere voorberei-
dingstijd vereisen. dit betekent dat constante 
onderbrekingen leiden tot stress en nieuwe 
voorbereidingstijd.

mijn grootmoeder had nooit 
gebrek aan tijd
Geen enkel ander boek over leiderschap en 
management heeft zo goed verkocht in Zweden 
als het boek ”mijn grootmoeder had nooit 
gebrek aan tijd”. Het boek is vertaald van het 
Zweeds naar het (amerikaans) Engels, Frans, 
duits, spaans, italiaans, nederlands, Portugees, 
russisch, deens, noors, Fins, Ests, Litouws, 
tsjechisch, Hebreeuws, koreaans en thai.

iedere activiteit heeft een eigen voorbe-
reidingstijd. uiteraard hebben eenvoudige 
opdrachten de minste voorbereidingstijd nodig. 
Helaas zijn we vaak geneigd om dat wat het 
gemakkelijkst en saaist is eerst te doen, bijvoor-
beeld de vuilnisbak legen of koffie maken. Je 
wordt daardoor verleid te geloven in “wat fijn 
dat ik dit al heb gedaan” om vervolgens belang-
rijkere zaken voor je uit te schuiven.

Begin in plaats daarvan met de moeilijkere 
taken en wees niet te snel geneigd de kleine 
eenvoudige opdrachten eerst uit te voeren. Je 
hebt voorbereidingstijd en opstarttijd nodig om 
je te kunnen voorbereiden op ingewikkelde 
taken, op tijd klaar te zijn en geen stress te 
voelen.

verdeelde of onverdeelde tijd?
Je herinnert je vast nog wel de zomervakanties 
van vroeger. Zonnige dagen met een stroom 
aan activiteiten waaraan geen einde leek te 
komen. Bijna nooit werd je verstoord in je activiteiten 

“laat je niet leiden door de klok. ontwikkel je persoonlijke 
beleving van tijd, de tijd die jij nodig hebt en waarop jij invloed 
kunt uitoefenen om stress te voorkomen”, aldus Bodil Jönsson, 
professor aan de universiteit van lund.

Bodil Jönsson is een Zweedse fysicus 
en schrijver. Ze is sinds 1999 professor 
rehabilitatietechnologie aan de 
universiteit van lund.

Foto: adam
 H

aglund

Bewuste tijdsplanning
• Bepaal voor jezelf wat verdeelde en onverdeelde tijd is en bekijk hoe je 

hierop invloed kunt uitoefenen. werk alles, indien mogelijk, één voor één 
af.

• maak een onderscheid tussen kloktijd en ervaren tijd. wees heer en 
meester over je eigen tijd en laat je niet leiden door de klok!

• Laat je hele leven onderdeel zijn van je nieuwe gedachten – werk, vrije 
tijd, gezin etc. maak dan bewuste keuzes en plan je activiteiten zo onver-
deeld mogelijk.

• Prent jezelf in dat je ”genoeg tijd hebt”.

Bodil Jönsson beschrijft het verschil tussen 
kloktijd en ervaren tijd in haar boek ”mijn groot-
moeder had nooit gebrek aan tijd”.

gun jezelf voldoende 
voorbereidingstijd
Bodil Jönsson is van mening dat alle activiteiten 
voorbereidingstijd vergen.

“sommige activiteiten worden veel beter 
uitgevoerd als je deze niet alleen ongestoord, 
maar ook na een gedegen voorbereiding doet”, 
aldus Jönsson. voorbereidingstijd is de tijd om 
alles goed te kunnen voorbereiden en af te 
stemmen en ervoor te zorgen dat iets gedaan 
wordt (zoals bij het kalibreren en afstellen van 
een machine voor het maken van een product). 
Het gaat om je eigen gevoel - je brein moet zich 
afstemmen en voorbereiden om een opdracht 
goed te kunnen uitvoeren. de meeste activiteiten 
worden beter en met meer plezier uitgevoerd 
als je de benodigde voorbereidingstijd krijgt. 
Je moet de tijd kunnen nemen om na te denken.

gedAchten moeten de tiJd kriJgen: 
vErdEELdE tiJd En tE wEiniG voor-
BErEidinGstiJd vErstorEn JE daG
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Je herinnert je vast nog wel de zomervakanties van vroeger. Zonnige dagen met een stroom aan activiteiten, waaraan geen 
einde leek te komen. 

anderen en ga stoorzenders zoveel mogelijk 
uit de weg. Lawaai en ongewenste geluiden 
kunnen drastisch gereduceerd worden wat 
noodzakelijke communicatie – op je eigen 
voorwaarden – ten goede komt.

combikantoren of celkantoren zijn op een 
andere manier verraderlijk. als je afhankelijk 
bent van onderlinge communicatie dan roep 
je misschien door open deuren, waarmee je 
andere medewerkers stoort. of gaan mensen in 
de deuropening van een kantoor staan wachten 
om respons te krijgen van iemand die volledig 
opgaat in een activiteit of aan de telefoon zit. 
Herkenbaar? dit veroorzaakt voor beide par-
tijen stress. degene die wordt verstoord moet 
zijn activiteit herpakken met nieuwe voorberei-
dingstijden tot gevolg, terwijl de ander wellicht 
geïrriteerd raakt, omdat hij niet snel genoeg een 
reactie krijgt en misschien nog een keer moet 
terugkomen.

dit kost allemaal tijd. veel tijd. Luister naar 
je eigen tijdbeleving en creëer rust rond je 
werkzaamheden: stel regels op voor jezelf en 

de meeste mensen willen werkzaamheden 
graag zo ongestoord mogelijk van a-Z uitvoeren 
om extra voorbereidingstijd te voorkomen (zie 
het voorgaande artikel). cognitieve opdrachten 
vereisen een langere planning. dit betekent dat 
constante onderbrekingen leiden tot stress en tot 
nieuwe voorbereidingstijd.

op een kantoor zijn mensen vaak afhan-
kelijk van onderlinge communicatie, wat tot 
problemen leidt als iemand volledige aandacht 
nodig heeft voor een taak. in een open kantoor 
hebben de meeste mensen visueel contact of 
kunnen dit snel leggen. door elkaar te respecteren 
en een juiste houding aan te nemen kun je zien 
of iemand ergens mee bezig is en daarmee 
rekening houden. van de andere kant word je 
misschien verstoord door een constante bewe-
ging in de ruimte, belgeluiden en stemgeluiden.

Lawaai LEidt tot tiJdvErLiEs 

op het Werk
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Pierre chigot, Julien damy en Yoan Le muet 
van saint-Gobain Ecophon waren verantwoor-
delijk voor de ruimteakoestiek van dit project.

nieuw kantoor voor 
schadebehandelaars
Het kantoor van maaF is gebouwd voor de 
afdeling schadebehandeling voertuigen van 
het bedrijf. de oppervlakte bedraagt 8100 
vierkante meter en biedt ruimte aan 475 mede-
werkers.

maaF staat voor mutuelle d´assurance 
des artisans de France en is in 1950 opgericht 
voor het aanbieden van autoverzekeringen 
aan ambachtslieden. nu is maaF de grootste 
coöperatieve verzekeringsmaatschappij van 
Frankrijk. dit betekent dat de verzekeringsnemers 
ook deeleigenaar zijn. Het bedrijf is de vijfde 
grootste maatschappij op het terrein van voertui-
gen en biedt ook andere typen verzekeringen.

Het kantoor heeft een energieopslagsysteem 
in het betonnen geraamte en is gebouwd vol-

koos voor het nieuwe kantoor van verzekerings-
maatschappij maaF in de Franse stad chauray.

unieke akoestische benadering
Ecophon heeft dankzij jarenlange ervaring 
een akoestische benadering ontwikkeld om 
architecten, akoestisch specialisten en anderen 
te helpen bij de aanpassing van de ruimteakoes-
tiek op basis van de activiteiten die in een ruimte 
plaatsvinden en “acoustic comfort” te bereiken. 
is het niveau van de geluidssterkte het belang-
rijkste? moet er voornamelijk rekening worden 
gehouden met de spraakverstaanbaarheid? of 
gaat het, in het geval van maaF, met name over 
de afname van geluid over afstand?

omdat het personeel het grootste deel van 
de werkbare uren aan de telefoon doorbrengt, 
bestaat er een risico dat medewerkers elkaar 
storen. tegelijkertijd moet de ruimteakoestiek het 
toelaten dat een team effectief met elkaar kan 
overleggen zonder dat het te lawaaierig wordt 
voor de andere werkgroepen in dezelfde ruimte.

Betonkernactivering (tABs) kan effectief gecombineerd worden met hoge 
eisen op het gebied van ruimteakoestiek. daarom koos de architect van het 
nieuwe kantoor van de franse verzekeringsmaatschappij mAAf voor ecophon,  
zodat voorkomen wordt dat constant telefonerende medewerkers misschien 
voor geluidsoverlast zorgen in het voornamelijk betonnen gebouw met harde 
wanden en plafonds.

het opslAAn vAn WArmte en kou in 
het betonnen geraamte van het gebouw is 
een concept dat vaak wordt toegepast bij 
energie-efficiënt bouwen. Het beton is precies 
traag genoeg om warmte en kou af te geven 
in de ruimtes en fungeert daarom uitstekend als 
reservoir voor opslag en afgifte van energie.

als je tegelijkertijd op zoek bent naar een 
goede ruimteakoestiek is er een hindernis die 
genomen moet worden.

Het akoestische plafond, een voorwaarde 
voor een goede ruimteakoestiek in ruimtes waar 
beton de boventoon voert, moet warmte of kou 
kunnen doorlaten van en naar de bovenlig-
gende betonmassa. 

in dat geval zijn vrijhangende units een 
uitstekende keuze, omdat deze een ongehin-
derde doorgang van energie mogelijk maken 
en daarnaast zeer effectief zijn uit het oogpunt 
van geluidsabsorptie.

twee redenen waarom Pierre cara van 
Hobo architecture juist dit akoestische systeem 

energie-efficiëntie
En ruimtEakoEstiEk
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gens het principe thermally activated Building 
systems (taBs). dit systeem is volgens het 
Franse milieuclassificatiesysteem HQE (Haute 
Qualité Environmentale) een zgn. BBc-gebouw 
(Bâtiment Basse consommations) en BEPos 
(Bâtiment à Energie Positive). dit betekent dat 
het gebouw meer energie produceert dan het 
verbruikt. Zonnepanelen op het dak moeten 
voorzien in de geplande energiebehoefte. de 
kou die tijdens koele nachten wordt opgesla-
gen in de betonmassa geeft binnen verkoeling 
tijdens warme dagen en is behaaglijker dan 
een airconditioning die vaak als tochtig wordt 
ervaren door de sterke luchtstroming.

om het gebouw zo flexibel mogelijk te maken voor verschillende toepassingen, week 
de architect af van de algemene franse norm die voorschrijft dat prefab betonelementen 
2700 mm breed moeten zijn. in plaats daarvan is er gekozen voor elementen die de helft 
kleiner zijn, 1350 mm, wat mogelijkheden schept om iedere gewenste ruimte te creëren. 
de architect ontdekte dat de afmetingen van de vrijhangende geluidsabsorbers perfect 
pasten.

het nieuwe kantoor van mAAf in de 
franse stad chauray. energie-efficiënt 
betonnen geraamte en zonnepanelen 
op het dak.

”traditioneel wordt de eenheid 
nagalmtijd (t) aantal m2 open 
raam gebruikt om te bepalen of de 
ruimteakoestiek goed of slecht is”, 
zegt Yoan le muet, concept developer 
bij saint-gobain ecophon in frankrijk.
”maar dit is een ontoereikende 
parameter voor het berekenen van 
de juiste ruimteakoestiek. voor een 
goede geluidsomgeving, ‘room 
acoustic comfort’, hebben we een 
akoestische aanpak ontwikkeld die 
de ruimteakoestiek in een groter en 
correcter perspectief plaatst dan alleen 
maar te kijken naar de nagalmtijd. 
in een open kantoor bepalen de 
afmetingen en verhoudingen van de 
ruimte hoe het geluid wordt verspreid. 
dit zijn meteen belangrijkste factoren 
om rekening mee te houden bij het 
kiezen van het juiste akoestische 
systeem.”

Architect:
hobo Architecture

Akoestisch systeem van ecophon:
ecophon solo™
ecophon gedina™
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milieuvriendelijk openbaar vervoer buiten het co₂-neutrale en energiepositieve 
WoopA-gebouw met daarin kantoren, 92 appartementen, winkels en 
parkeerruimtes.

WoopA – speerpunt in lyon
wooPa is ontworpen door architect thomas rau uit amsterdam en is een voorbeeldproject in het 
milieubewuste Lyon. Het gebouw is co₂-neutraal en energiepositief. Het produceert dus meer energie 
dan het verbruikt, onder meer met behulp van zonnecellen. Hergebruikt glas en glasversterkt beton zijn 
voorbeelden van milieubewuste bouwmaterialen.

wooPa is een mix van kantoren, winkels, appartementen en parkeerruimtes. Het totale vloeroppervlak 
bedraagt 21.000 m2.

volgens de online urban dictionary betekent ”woopa” vreugdekreet.

vriJhAngende geluidsABsorBers 
zijn de logische keuze in gebouwen die zijn 
geconstrueerd volgens het principe thermally 
activated Building systems (taBs), ook wel 
betonkernactivering genoemd. Hier voldoen 
akoestische plafonds van wand tot wand niet. 
deze verhinderen dat koude lucht die in het 
geïntegreerde koelsysteem van de betonmassa 
is opgeslagen het gebouw kan instromen.

maar hoe vrij is de passage van koude lucht 
eigenlijk tussen de vrijhangende akoestische 
eilanden?

”Het eerste grote veldonderzoek om ant-
woord te krijgen op die vraag lijkt uit te wijzen 
dat er geen noemenswaardige verhindering 
optreedt”, zegt Yoan Le muet, lokaal verant-
woordelijk voor het onderzoek.

0,3°c verschil
in het unieke veldonderzoek werden de tempe-
ratuur en de ruimteakoestiek in twee even grote 
celkantoren met elkaar vergeleken. 

in één van de kantoren was het halve 
plafond bedekt met vrijhangende eilanden. 
Het was daar maar 0,3°c warmer dan in het 
andere kantoor waar het bouwkundig plafond 
volledig bloot lag. Een klein verschil dat slechts 
1/10 deel is van de toegestane dagelijkse 
variatie van 3°c. 

Het veldonderzoek werd in 2012 
gedurende vijf zomerweken uitgevoerd in het 
kantorencomplex wooPa in vaulx-en-velin, 
aan de rand van de Zuid-Franse stad Lyon.

om de vergelijking zo correct mogelijk te 
laten verlopen, waren de kantoren onbemand. 
Er werd een speciale techniek toegepast om 
natuurgetrouwe luchtstromen te creëren en de 
warmte van mensen en kantoorapparatuur te 
simuleren.

vELdondErZoEk wiJst uit dat
vriJhAngende Akoestische eilAnden
EEn EFFEctiEvE kLimaatcomBinatiE vormEn
mEt BEtonkErnactivErinG (taBs).
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vrijhangende eilanden maken het mogelijk de 
afgekoelde lucht van het plafond in de ruimte te 
brengen.

Waterleidingen in de betonmassa koelen 
het kantoor in de zomer, wat een behaaglijk 
binnenklimaat oplevert.

het nederlandse architectenbureau 
rAu kreeg de opdracht om het 
WoopA-gebouw in lyon te 
ontwerpen na de presentatie van 
een co₂-neutraal en energieleverend 
gebouw waarbij het design en de 
duurzaamheid de vereiste norm 
overtroffen. Architect thomas 
rau in een ruimte met tABs 
betonkernactivering.

foto van het veldonderzoek: hier het celkantoor dat werd 
voorzien van vrijhangende geluidsabsorbers. op de foto 
is de testapparatuur te zien. Bijvoorbeeld de twee ronde, 
blauwe, rechtopstaande buizen die werden gebruikt om 
de warmte te simuleren die mensen en kantoorapparatuur 
afgeven én om natuurgetrouwe luchtstromen te creëren.

Brede samenwerking 
tijdens veldonderzoek
voor het wooPa-project werkten 
Ecophon in Frankrijk (Yoan Le muet, 
thomas Bonnet) en Ecophon r&d 
(Jonas skeppås) in Zweden samen 
met:

• saint-Gobain research

• adviesbureau Peutz in Frankrijk 
(akoestische metingen) en 
nederland (thermische 
metingen)

• coGEci (gebruiker en 22% 
eigenaar van wooPa)

• katEnE (lucht-/koeltechniek)

• dic (installaties)

Architect:
rau Architects

Akoestisch systeem van ecophon:
ecophon solo™

”Een belangrijke uitkomst van het veldon-
derzoek is dat een 50% bedekking van de 
balkenlaag met vrijhangende akoestische 
eilanden de geluidsomgeving effectief verbetert 
in gebouwen met taBs en maar een beperkte 
invloed heeft op de gemiddelde temperatuur 
in de ruimte”, aldus Hanneke Peperkamp, pro-
jectleider binnenluchtklimaat bij Peutz, dat de 
thermische metingen bij wooPa heeft verricht.

nieuwe norm in de praktijk
in het project is ook de ruimteakoestiek van open 
kantoren onderzocht. de resultaten wijzen uit dat 
zowel de geluidsverspreiding als het geluids- 
niveau drastisch vermindert bij het gebruik van 
vrijhangende geluidsabsorbers.

in beide gevallen gaat het hierbij om 
bekende problemen in open kantoren, die 
hebben geleid tot een nieuwe ruimteakoestische 
norm, iso 3382-3, die is toegepast in het 
project.

iso 3382-3 is in het leven geroepen 
om de te beperkte eenheid nagalmtijd te 
vervangen door andere meeteenheden die 
belangrijker zijn voor de correcte beoordeling 
van de ruimteakoestiek in open kantoren. 
normeringsinstituten uit 163 landen maken deel 
uit van de iso, de international organization for 
standardization. de nieuwe ruimteakoestische 
norm is vorig jaar van kracht geworden.
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duurzaamheid en eigen stijl
“uitgangspunten voor kia waren duurzaamheid 
en eigen stijl”, vertelt interieurarchitect chiel 
Heijnsdijk van d+Z architecten+Projectmana-
gers.

kia werkt met een wereldwijde space 
identity Guide die meubels, vormen en kleuren 
voorschrijft. d+Z moest deze richtlijnen volgen.

in het  bedrijf werkt een relatief jonge groep 
van circa 70 mensen. chiel Heijnsdijk vertelt 
dat het personeel zeer betrokken was bij de 
nieuwbouw.

samen met cor Baltus, voormalig mana-
ging director van kia motors nederland, zocht 
d+Z naar de beste oplossingen voor plafonds, 
zowel visueel als technisch en akoestisch.

“we stelden hoge eisen aan de geluidsom-
geving”, constateert chiel Heijnsdijk.

kia is een koreaans automerk dat wereldwijd succesvol is. 
de snelle opmars van het merk wordt weerspiegeld in het nieuwe 
nederlandse hoofdkantoor, dat groei en vertrouwen in de toekomst 
uitstraalt. er is hier uiteraard ook gedacht aan het scheppen van 
ruimteakoestiek op topniveau. 

het Zuid-koreAAnse kia motors is een auto-
merk dat in de ruim 170 landen waar het bedrijf 
actief is de harten van kopers heeft gestolen.

Een stijlvol design, goede kwaliteit en niet in 
de laatste plaats een uitgebreide garantie zijn 
enkele succesfactoren die het merk snel naar de 
top hebben gebracht.

toen de nederlandse activiteiten van kia 
verhuisden naar een nieuw hoofdkantoor in 
Breukelen, ten zuiden van amsterdam, sprak 
het voor zich dat het kantoor succes, groei en 
vertrouwen in de toekomst moest uitstralen.

om te onderstrepen dat kia een merk is dat 
nét iets meer wil bieden, is er een Experience 
center ontwikkeld met een perfecte zichtlocatie 
op de a2.

Hier bevinden zich o.a. het hoofdkantoor, 
de showroom, het bedrijfsrestaurant en een 
werkplaats. 

kiA stelt hoge eisen
aan dE GELuidsomGEvinG
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van bestek, borden, glazen en verschuiven hun 
stoelen. met al deze harde geluiden  dient 
de sfeer tegelijkertijd ontspannen zijn. om het 
geluid te dempen tot een behaaglijk niveau is 
er in het bedrijfsrestaurant van kia gekozen voor 
Ecophon solo™ circle, dat is gemonteerd op 
een verlaagd Ecophon Focus™ dg-plafond met 
een effectieve en strakke vormgeving.

“Een duidelijke keuze voor ons.” Het plafond 
is bijzonder functioneel en ziet er bovendien 
prachtig uit”, constateert chiel Heijnsdijk over 
het vrijhangende akoestische plafond.

chiel heijnsdijk, d+Z Architecten+projectmanagers.

populaire auto's. in de showroom kunnen klanten kennis maken met het uitgebreide assortiment van kia.

“Ecophon Focus™ dg voldeed aan de eisen 
van alle ruimtes en werd geïnstalleerd in o.a. 
de kantoren, de boardroom en het bedrijfsres-
taurant.

Het plafond beantwoordde volledig aan 
ons visuele plaatje en voldeed ook in technisch 
opzicht.”

harde oppervlakken vereisen 
de hoogste absorptieklasse
“de akoestiek op kantoor is bepalend voor het 
welzijn van de medewerkers en de uitvoering 
van de werkzaamheden”, vindt Heijnsdijk. Hij 
vertelt dat er rekening gehouden moest worden 
met de harde betonnen wanden en de relatief 
harde vloer. Een akoestisch plafond van de 
hoogste absorptieklasse was absoluut noodza-
kelijk voor het reduceren van het geluidsniveau.

in een bedrijfsrestaurant komen veel mensen 
bijeen. Ze praten en maken geluid bij het gebruik 
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een andere factor is rekening houden met het type 
werkzaamheden, die in meer of mindere mate wor-
den beïnvloed door de geluidsomgeving afhankelijk 
van de cognitieve activiteit die erbij komt kijken.

(martellotta 2011)

Architect:
d+Z Architecten+projectmanagers

Akoestisch systeem van ecophon:
ecophon focus™ dg
ecophon solo™

ingenieus. de vergaderruimte/boardroom herbergt diverse slimme oplossingen: 
de tafel rust op een slank onderstel, waardoor niemand gehinderd wordt door 
tafelpoten die in de weg zitten. de techniek zit verborgen onder het akoestische 
plafond. displays voor bijvoorbeeld multimediapresentaties zijn geplaatst aan 
alle binnenzijden van de carréopstelling, waardoor ze voor iedereen zichtbaar 
zijn. 

functionaliteit en design gaan hand in hand. een verlaagd akoestisch plafond 
gecombineerd met vrijhangende eilanden in twee verschillende kleuren dempen 
het storende geluid in het bedrijfsrestaurant. tijdens de lunch moet je kunnen 
ontspannen en de batterij voor de rest van de dag opladen. een gedempte 
geluidsomgeving draagt hieraan bij.

interactie en communicatie in een open kantoor past 
helemaal bij een jonge organisatie als kia. harde 
geluidsreflecterende oppervlakken van wanden en vloeren 
worden gecompenseerd met een akoestisch plafond van de 
hoogste absorptieklasse (A).

in kia-kleur: rood is één van de accentkleuren in de 
internationale space identity guide van kia, die de 
architecten moesten volgen bij het ontwerp van het nieuwe 
nederlandse hoofdkantoor. Akoestisch plafond van wand 
tot wand met verzonken armaturen.
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Björn hellström waarschuwt voor een ”one 
size fits all”-filosofie bij het ontwerpen van 
open kantoren. in plaats daarvan moet er bij 
ieder project precies onderzocht worden hoe 
ruimtelijke structuren het beste afgestemd 
kunnen worden op gemeenschappelijke en 
individuele behoeftes.

een Zeer Actueel Boek over de akoestiek 
en architectuur van het kantoorlandschap 
(“wat de oren horen, maar het oog niet ziet”, 
uitgeverij arkus), beschrijft een methode die 
kan resulteren in een perfecte combinatie. Het 
boek is geschreven door de Zweedse professor 
Björn Hellström, die ook akoestisch vormgever 
en docent architectuur is.

interactie tegen elke prijs?
Björn Hellström constateert in zijn boek dat 
betere interactie en communicatie tussen 
medewerkers twee belangrijke drijfkrachten zijn 
achter de snelle opmars van het open kantoor.

maar zijn interactie en communicatie altijd 
goed? 

Hypothetisch gezien wel, meent Hellström, 
maar voegt eraan toe: ”als een groot gedeelte 
van de communicatie geluidloos zou zijn.” Het 
probleem is echter dat er geluid optreedt, zodra 
er interactie plaatsvindt. Bijvoorbeeld als iemand 
een andere werkplek passeert en een gesprek 
begint. Geluid is verrijkend voor de gespreks-
partners, maar kan storend zijn voor anderen 
in de omgeving.

naast het oplossen van akoestische kwes-
ties, moet er gekeken worden naar de functi-
onele kant van architectuur. Er moet rekening 
worden gehouden met de ruimtekwaliteit.

open kantoren analyseren en 
ontwerpen
voor een analyse van de samenhang tussen 
ruimtekwaliteit en verplaatsing kun je volgens 
Hellström de methode space syntax toepassen. 
Hoe werkt de ruimte? Hoe vaak wordt de ruimte 
gebruikt bij verplaatsing? space syntax onder-
zoekt en analyseert het gedrag van mensen 
(interactie) in een bepaalde ruimte. de methode 
is ook toepasbaar bij het ontwerpen van een 
kantoor.

kan een open kantoor gecombineerd worden met een 
onbeperkte ruimte voor individuele behoeften? deze vraag 
houdt architecten, gebruikers en akoestisch specialisten 
wereldwijd bezig. 

WAt het
oog
niEt ZiEt
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er bestaat geen twijfel over dat 
lawaai één van de meest gerap-
porteerde problemen is in een 
open kantoor.

(navai, veitch 2003)

leken op het gebied van ruimteakoestiek hun 
wensen specificeren? de meeste mensen weten 
immers niet hoe ze deze moeten omschrijven en 
wat de mogelijkheden zijn? Hoeveel invloed 
mag een akoestisch specialist hebben op de 
vormgeving? En communiceert de specialist 
wel op de juiste manier met de opdrachtgever?

Akoestisch specialisten: ga in de 
aanval!
in plaats van zich met name te richten op 
geluidsklassen, absorbers en dB-niveaus, raadt 
Björn Hellström akoestisch specialisten aan in 
het offensief te gaan. Zijn advies: benadruk 
bijvoorbeeld de ruimtelijke criteria van geluid, 
de invloed van geluid op mensen en de manier 
waarop geluid vormgegeven kan worden.

Een belangrijke methode voor het oplossen 
van akoestische problemen zijn het treffen van 
organisatorische maatregelen om te sturen 
waar communicatie plaatsvindt. de locaties 
van entrees, trappenhuizen en passages 
beïnvloeden wie elkaar ontmoet. ook kunnen 
de gemeenschappelijke functies zo worden 
geplaatst om ontmoetingen te stimuleren en het 
saamhorigheidsgevoel te versterken.

Een bewuste vormgeving van indeling, 
inrichting, meubels, installaties en activiteiten kan 
van invloed zijn op kwaliteiten als bewegings-
ruimte, verplaatsing, integratie en communicatie.

Bij de ontwikkeling van het open kantoor van 
de toekomst vindt Björn Hellström dat je jezelf de 
volgende vragen moet stellen: Ben ik productief 
omdat het kantoor open is? of is het kantoor 
productief omdat ik open ben? 

Wat het oog niet ziet, maar het 
oor wel hoort
Björn Hellström ziet het als een manco bij 
het ontwerp van een open kantoor dat er 
hoofdzakelijk wordt uitgegaan van de visuele 
aspecten en mist de rol van de geluidsomgeving 
bij de vormgeving en beleving van een ruimte. 
Het gezichtsvermogen is beperkt. Het gehoor 
functioneert daarentegen in 360 graden en 
kan ook indrukken ontvangen van onzichtbare 
activiteiten aan de andere kant van de muur. 
Geluid vormt een ruimte. 

de akoestiek moet worden afgestemd op 
de activiteiten die in de ruimte plaatsvinden. 
Hierbij moeten enkele problemen worden 
belicht. Hoe kunnen opdrachtgevers en andere 

space syntax-analyses wijzen uit dat de 
kwaliteiten van de afzonderlijke werkplekken 
binnen een kantoor wezenlijk van elkaar 
verschillen. ondanks het feit dat ernaar 
gestreefd is een platte organisatie en volledige 
bewegingsvrijheid te creëren. de werkplekken 
blijken vaak een onderliggende structuur te 
hebben. Zo worden de werkplekken vaak rond 
een trappenhuis of entree gesitueerd, wat van 
invloed is op de bewegingspatronen. Bij twee 
trappenhuizen of twee entrees wordt het bewe-
gingspatroon gelijkmatiger. de vorm van een 
verdieping is van invloed op de ruimtekwaliteiten 
en bewegingspatronen. dat moet helder zijn bij 
de indeling van een open kantoor, benadrukt 
professor Hellström.
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na enkele maanden in het nieuwe, open kantoor zijn de voormalige onrust 
en scepsis vervangen door iets positiefs. magazine eco zocht uit waarom.

open kAntoor 
wErd EEn Hit 

het resultaat: strak, licht en nieuw. dankzij de doordachte geluidsomgeving kan iedereen nu 
met elkaar communiceren zonder onnodig verstoord te worden. een akoestische plafond van 
wand tot wand in de beste geluidsabsorptieklasse (A), hier te zien op de foto, is één van de beste 
uitgangspunten om aan de vereisten van een goede ruimteakoestiek te voldoen.
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”Werken in een open kantoor 
vereist een goede planning in 
alle projectfasen om een goede 
werkomgeving te kunnen creëren”, 
benadrukt frans davidsson, concept 
developer office bij ecophon.

de vorige werkplek, waar iedereen zijn eigen kantoor had.

kers zomaar in een kantoortuin zetten, worden 
opgezadeld met een vreselijke werkomgeving”, 
zegt hij. 

Gleerups utbildning besloot bij alle bureaus 
absorbers en geluiddempende schermen toe te 
passen. de medewerkers kregen oortelefoons 
en er werd ook een aantal stilteruimtes 
gecreëerd, waar medewerkers kunnen 
plaatsnemen voor langere telefoongesprekken 
of werkzaamheden die veel concentratie 
vereisen. de kopieermachines werden in 
een aparte ruimte geplaatst zodat ze zo min 
mogelijk voor verstoring zorgden. in het gebouw 
was eerder al een geluiddempend tapijt en een 
geluidsabsorberend plafond geplaatst.

Een half jaar na de verhuizing voerde 
Gleerups utbildning een enquête uit onder  
medewerkers over de verhuizing. Bijna 71% was 
tevreden of zeer tevreden over de geluidsab-
sorptie en 85% was blij met de positie van zijn 
of haar werkplek. daarnaast vond bijna 70% 

vóór de verhuiZing waren de meeste 
medewerkers bang voor een drastische ver-
slechtering van de werkomgeving met één open 
kantoorruimte op één verdieping. Een van de 
sceptici was Jessica Jonsson, lesmateriaalontwik-
kelaar en redacteur, en al elf jaar werkzaam bij 
Gleerups utbildning in malmö.

“ik heb eerder gewerkt in open kantoren en 
had problemen me te concentreren. Er was te 
veel lawaai”, zegt Jessica Jonsson.

tijdens een bijeenkomst met het manage-
ment wees een aantal medewerkers op artikelen 
waaruit bleek dat open kantoren resulteerden 
in lage productiviteit, veel stress en een hoog 
ziekteverzuim. 

Betrokken bij de planning
voor de directie van Gleerups was de verhui-
zing een strategisch belangrijke gebeurtenis. 
Ze besloten al snel dat het nieuwe kantoor 
moest beschikken over een doordachte werk-
omgeving, met de hoogste geluids-, lucht- en 
lichtkwaliteit. Bovendien moest het personeel 
betrokken worden bij de planning van de 
nieuwe kantoorruimte. iedere afdeling wees een 
vertegenwoordiger aan om zitting te nemen in 
de “verhuiswerkgroep”. de groep kreeg onder-
steuning van consultancybedrijf Position a, die 
bedrijven adviseert bij het creëren van een 
goede werkomgeving, door de bedrijfsruimtes 
af te stemmen op de belangen en behoeften 
van de medewerkers. 

anna Boman van Position a, die scepsis en 
frustratie onder de medewerkers van Gleerups 
bespeurde, riep de hulp in van Frans davidsson, 
concept developer office bij Ecophon. Ze 
wilden de vrees onder de medewerkers graag 
laten wegnemen door een expert. Hij gaf uitleg 
en beantwoordde vragen over het creëren van 
een goede geluidsomgeving in een open kan-
toor, door een betere wisselwerking tussen het 
gebouw en de kantoorinrichting. 

goed geluid in een open 
kantoor?
“Een open kantoorlandschap hoeft een goede 
geluidsomgeving niet in de weg te staan. Het 
is van belang om geluiddempende materialen 
op de juiste manier toe te passen en de werk-
groepen op een goede locatie te plaatsen”, 
zegt Frans davidsson. 

“Je wilt kunnen horen wat je directe colle-
ga's zeggen, maar niet wat er aan de andere 
kant van de ruimte gebeurt. Bedrijven die geen 
maatregelen nemen voor de geluidsomgeving 
als ze de wanden eruit slopen en de medewer-
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“ik ben nu veel positiever 
gestemd dan voor de 
verhuizing van ons oude 
kantoor naar onze nieuwe 
kantoortuin.”

heeft werkelijk alles uit de kast getrokken om de 
werkplekken af te schermen. ik wilde graag in 
een hoek zitten en heb mijn zin gekregen. mijn 
werkplek is van opzij en van voren afgeschermd. 
de ruimte is geluiddempend. de lucht en het licht 
in de ruimte zijn perfect. 

de stilteruimte is belangrijk voor me. Hier 
neem ik plaats als ik een telefoongesprek wil 
voeren of moet lezen. in mijn kantoorruimte 
werken 17 mensen en we delen samen drie 
stilteruimtes. dat is voldoende.” 

dat de nieuwe werkomgeving de interactie 
tussen collega's had vergroot. Eén van de 
medewerkers die na de verhuizing van mening 
veranderde is Jessica Jonsson.

geluiddempend en socialer
“ik ben nu veel positiever gestemd dan voor de 
verhuizing. ik kreeg het gevoel dat de directie 
onze vrees serieus nam. mijn manager sirpa 
sternad liet mij kiezen hoe en waar ik wilde 
zitten”, zegt Jessica. 

“Het kantoor is er een stuk socialer op 
geworden. voorheen had ik mijn deur altijd 
dicht. nu zien we elkaar. ik kan een collega 
snel een vraag stellen. uiteraard kan ik nog 
steeds verstoord worden, maar de organisatie 

enquête: personeel zeer tevreden 
Een half jaar na de verhuizing in juli 2011 werd er een 
medewerkersenquête uitgevoerd over de verhuizing naar 
Öresundshuset. de uitkomst staat hieronder vermeld:

58%  vond de geluidsisolatie goed
13%  vond de geluidsisolatie zeer goed
85%  is tevreden met zijn werkplek
44%  wordt zelden door anderen verstoord 
40%  wordt af en toe door anderen verstoord 

Het open kantoorlandschap heeft geresulteerd in:
40%  …absoluut meer interactie tussen collega's
29%  …iets meer interactie tussen collega's
15%  …absoluut meer onderling contact tussen de 
    afdelingen
40%  …iets meer onderling contact tussen de afdelingen
34%  …absoluut meer betrokkenheid
15 %  …iets meer betrokkenheid
19%  ...absoluut meer werkplezier
52%  …iets meer werkplezier

Jessica Jonsson, leermiddelontwikkelaar bij gleerups 
utbildning.

info gleerups utbildning AB
in 1826 verhuisde de jonge ondernemer christian 
wilhelm kyhl Gleerup van kopenhagen naar Lund. Hier 
opende hij in hetzelfde jaar een boekhandel en startte hij 
een uitgeverij.
 Het bedrijf is uitgegroeid van een traditionele uitgeverij 
tot een leverancier van digitale oplossingen voor docen-
ten en schooldirecties.
 Gleerups utbildning heeft nu ca. 60 medewerkers en is 
één van de belangrijkste spelers in Zweden op het terrein 
van succesvol leren.

Akoestisch systeem van ecophon:
ecophon master™ A
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*) canto Leyton, nilsson: ”acoustic design of oPos 
– subjective judgment”, een rapport dat werd gepresen-
teerd tijdens Euronoise, 10-13 juni 2012, Praag.
nordic innovation streeft naar het stimuleren van innova-
tie in scandinavië door samenwerking met de nationale 
spelers op het terrein van innovatiesystemen binnen en 
buiten de regio.
**) nilsson, Hellström: ”acoustic design of open-plan 
offices”. nt technisch rapport 619 (2010).

naar één doelwaarde – een “afstand voor 
akoestisch comfort” – een waarde die geïnte-
greerd kan worden in de vormgeving van het 
open kantoor.

door het definiëren van een acceptabel 
geluidsniveau bij een bepaalde werkplek kan 
de benodigde afstand bepaald worden tussen 
een persoon die praat en de werkplek. de 
comfortafstand is een goede indicatie voor de 
akoestische planning van geluidsabsorberende 
materialen, schermen, inrichting etc. Het accep-
tabele geluidsniveau wordt mede bepaald door 
de constructievereisten en is afhankelijk van de 
activiteiten die in de desbetreffende werkzone 
of ruimte worden uitgevoerd.

van geluid de subjectieve beleving van de 
geluidsomgeving beïnvloedt. de behoefte aan 
herdefiniëring van de parameters en de manier 
waarop gemeten wordt speelt al jaren. Eindelijk 
is er nu een nieuwe normering ingesteld door de 
international organization for standardization 
– iso 3382-3:2012.

de norm, die zich richt op afstand afhanke-
lijke akoestische kwaliteiten, maakt het mogelijk 
om simpelweg met vier specifieke doelwaarden, 
een werkomgeving te creëren die zowel commu-
nicatie als concentratie ondersteunt.

de doelwaarden kunnen, zoals gepresen-
teerd op Euronoise 2012*, worden omgezet 

eén vAn de vrAgen die je jezelf moet stellen 
bij het ontwerp van een kantoor is deze: Hoe ver 
mag geluid zich verspreiden? moet ik accep-
teren dat het geluidsniveau van een stem zich 
pas na 20 meter tot een niveau reduceert dat 
niet stoort, of moet die afstand worden terugge-
bracht tot 10 meter, zodat verstoringen tussen 
werkgroepen tot een minimum beperkt worden?

Het is al langer bekend dat de huidige 
vereisten aan nagalmtijd in open kantoren een 
ontoereikende maatstaf zijn voor het definiëren 
van de eigenschappen van de geluidsom-
geving. onderzoek op dit terrein bevestigt 
echter dat in een open kantoor de verspreiding 

tot Welke AfstAnd is geluid hoorBAAr 

BiJ u oP kantoor?

uit het nordic innovation-rapport ”Acoustic design of open-plan offices”** kwam 
naar voren dat de comfortafstand van groot belang is voor de beleving van de 
geluidsomgeving in een callcenter door de medewerkers. de comfortafstand werd 
gewijzigd van 16 naar 4 meter en het aantal medewerkers dat zijn geluidsomgeving als 
“slecht” bestempelde daalde van 40% naar 10%. ”goed” steeg van 20% naar 60%. Wilt u 
meer informatie? neem dan voor advies contact op met één van onze concept developers.
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zorgen dat geluid (~60 dB) lager dan 40 dB 
bedraagt in een straal van 10 meter in plaats 
van 20 meter” (zie afbeelding).

wilt u meer informatie? neem dan voor 
advies contact op met één van onze oFFicE-
net-leden.

een merkbaar verschil
dankzij de iso 3382-3:2012-norm is het nu 
mogelijk het volgende in een kantoor vast te 
stellen ”ik wil dat de afstand voor akoestisch 
comfort wordt teruggebracht van de huidige 
20 meter naar 10 meter en zal er daarom voor 

houd rekening met andere factoren die van 
invloed kunnen zijn op de geluidsomgeving, 
zoals:

• plaats mensen in de juiste teams

• stel goede akoestische gedragsregels op

• creëer voldoende stilteruimtes

• verstrek moderne communicatiemiddelen

• minimaliseer contactgeluiden
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terugkerend lawaai is storen-
der dan aanhoudend lawaai. de 
effecten worden groter bij stem-
geluiden en veeleisende, cogni-
tieve activiteiten.

(szalma, Hancock 2011)

”de kantooromgeving is zeer comfortabel en alles is 
bijzonder logisch ingedeeld”, aldus dariya grigojeva 
(rechts), die zich bezig houdt met administratieve zaken.

een goede les voor 
voorgeschreven standaarden
de kwaliteit van de werkomgeving overtreft de 
lokale aanbevelingen met een ruime marge.

de ruimteakoestiek speelde een centrale 
rol bij het creëren van een uitstekende 
werkomgeving.

om de meningen van de medewerkers te 
peilen, werden werkgroepen samengesteld met 
daarin vertegenwoordigers van alle afdelingen. 
de standpunten van de werkgroepen waren 
leidend bij het tot stand brengen van verande-
ringen bij de vormgeving van het kantoor.

Zoals gebruikelijk in een open kantoor 
zijn er afgescheiden vergaderruimtes, waar je 
mensen kunt spreken zonder de omgeving te 
verstoren.

tevreden gezichten na de verbouwing van het schneider 
electric-kantoor in moskou. het bedrijf riep bij het ontwerp van 
de werkomgeving hulp in van adviseurs – iets wat nog zeer 
ongebruikelijk is in rusland.

toen Wereldconcern schneider Electric 
zijn kantoor in moskou verbouwde, werd er een 
weg ingeslagen die gebruikelijk is in grote delen 
van Europa, maar nog steeds ongebruikelijk is 
in rusland. Er werden adviseurs ingeschakeld 
voor het ontwerp van de werkomgeving. dit is 
zeer goed uitgepakt.

“wij wilden de beste akoestiek en kregen 
veel goede tips van ons adviesbureau”, vertelt 
svetlana Pronina van schneider Electric in 
moskou.

“de adviseurs raadden ons een stil ventila-
tiesysteem en een akoestisch plafond met hoge 
absorptieklasse aan. Het was de bedoeling om 
het geluidsniveau en de geluidsverspreiding in 
het open kantoor tot een minimum te beperken, 
zowel in het algemeen als bij iedere afzonder-
lijke werkplek.”

kAntoor moskou loopt voorop
mEt uitstEkEndE wErkomGEvinG
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”Wij wilden de beste 
akoestiek en kregen veel 
tips van onze adviseurs”

de ruimteakoestiek stond centraal bij het creëren van de best mogelijke kantooromgeving.

Architect:
line Architect

Akoestisch systeem van ecophon:
ecophon combison™ 

info schneider electric 
schneider Electric is een 
wereldwijde specialist in energie-
management met ruim130.000 
medewerkers en vestigingen in 100 
landen. Het bedrijf richt zich op 
geïntegreerde oplossingen voor 
efficiënter energiegebruik binnen 
de automatisering, energie zonder 
onderbrekingen, elektriciteitsdistri-
butie en elektrische installaties. 
 schneider Electric staat geno-
teerd aan de Franse aandelenbeurs 
in Parijs en heeft een omzet van 
ruim 20 miljard euro op jaarbasis.

Het personeel is bijzonder trots op hun 
idee om de vergaderruimtes te vernoemen 
naar beroemde wetenschappers op het terrein 
van natuurkunde en elektronica, zoals Einstein, 
newton en ohm. de volgende stap is de toe-
voeging van interieuraccenten aan deze ruimtes, 
die te maken hebben met de desbetreffende 
wetenschapper.

ontspanning geeft nieuwe 
energie
de koffiezones zijn geliefde locaties binnen het 
nieuwe kantoor. Hier hebben de architecten van 
Line architect gekozen voor o.a. verlichting die 
gedimd kan worden, ergonomische meubels die 
goed zijn voor het lichaam en uiteraard een 
goede ruimteakoestiek die prettig in het gehoor 
ligt. allemaal voor het creëren van een prettige 
en ontspannen omgeving die hernieuwde ener-
gie geeft voor de dagelijkse werkzaamheden.

om de creativiteit levend te houden en geen 
enkele geniale inval verloren te laten gaan, zijn 
er hier en daar flipovers geplaatst om een 
bijdrage te leveren aan een creatieve omgeving.

in totaal werken er ca. 900 mensen op het 
kantoor van iets meer dan 9000 vierkante meter.
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strakke stalen gevel van uleåborg – 
het nieuwe milieugebouw van de stad.

Bij een grotere afstand tot de geluids-
bron neemt het geluidsniveau af. d₂.s 
is de eenheid die aangeeft hoeveel het 
geluid afneemt bij een verdubbeling 
van de afstand. hoe hoger de waarde, 
hoe korter de afstand die het geluid 
aflegt. de d₂.s-waarde die werd ge-
meten in het nieuwe milieugebouw in 
uleåborg voldoet ruimschoots aan de 
≥ 7 dB die wordt voorgeschreven door 
de norm voor ruimteakoestiek in open 
kantoren – iso 3382-3:2012.

waren het toepassen van daglicht en het 
flexibel aanpassen van de ruimtes belangrijke 
speerpunten.

“sommige medewerkers werkten eerder in 
hun eigen celkantoren en zijn pas gaan werken 
in een open kantoor. Het was daardoor zeer 
belangrijk een rustige werkomgeving te creëren 
waarin mensen zich kunnen concentreren”, ver-
telt administratief manager Päivi saari.

“we beschikken over een lichte werkom-
geving die heerlijk rustig is. omdat we in 
hetzelfde gebouw werken, is samenwerking 
tussen de verschillende afdelingen nu 
gemakkelijker dan voorheen.”

architect Jyri kotilainen van architecten-
bureau vauhtiviiva oy was verantwoordelijk 
voor het project.

“we combineerden geluidsabsorbers met 
details als schuine plafonds en houten kozijnen 
die de geluidsgolven verspreidden en de 
nagalmtijd verlaagden”, vertelt hij.

Een andere akoestische maatregel was het 
monteren van akoestische wandpanelen op 
minstens twee van de wanden in de kantoortuin.

om storende geluiden te reduceren, zijn er 
aparte ruimtes gebouwd voor het voeren van 
telefoongesprekken en afgescheiden ruimtes 
voor kopieermachines.

“voor het plafond in de centrale gangen 
kozen we voor Ecophon Focus™ dg. we heb-
ben hiervoor gekozen omdat deze akoestische 
plafondpanelen naar beneden toe gedemon-
teerd kunnen worden. dit is van belang omdat 
de ruimte erboven vol zit met technische instal-
laties”, verklaart Jyri kotilainen.

om de indeling van het gebouw eenvoudig 
te kunnen veranderen, zijn o.a. de airconditio-
ning en de verlichting zodanig geïnstalleerd dat 
de toegang tot de materialen en bijhorende  
kosten nieuwe ruimte-indelingen niet in de weg 
staan.

op deze manier krijgt het gebouw een extra 
lange levensduur.

geen “wegwerp”-gebouw
ook de gevel, bekleed met een in de basis 
natuurlijk materiaal, staal, heeft een lange 
levensduur. Het is niet zomaar een staal, maar 
cortenstaal. Een staalsoort die in de jaren 30 in 
de vs is ontwikkeld en waaraan koper is toege-
voegd om beter bestand te zijn tegen roest dan 
koolstofstaal. cortenstaal is zeer populair onder 
architecten wereldwijd en wordt ook toegepast 
op bruggen, waar dit type roestvrijstaal een van 
de meest gebruikelijke bouwmaterialen is.

naast een uitstekende ruimteakoestiek 

toen de grootste stAd van noord-Finland, 
uleåborg, delen van zijn werkzaamheden ver-
plaatste, werd er gekozen voor een gebouw 
met een duidelijk milieuprofiel.

in het grote gebouw van vijf verdiepingen 
met een vloeroppervlak van ruim 11.000 vier-
kante meter is zoveel mogelijk gebruik gemaakt 
van natuurlijk licht.

de prachtige bruinrode gevel is gemaakt 
van een op dit moment zeer populair materiaal 
onder architecten en draagt de boodschap uit 
dat er is gekozen voor natuurlijke materialen.

En binnenin is het gebouw zo ingedeeld dat 
er eenvoudig een nieuwe indeling van de ruimte 
gemaakt kan worden zonder dure verbouwin-
gen. naarmate de behoeften veranderen, kan 
een open kantoor gemakkelijk worden veran-
derd in een celkantoor en omgekeerd.

alles past bij de actuele trends op het 
gebied van milieu en werkomgeving, in dit geval 
betreft het een kantoorgebouw voor circa 260 
medewerkers. in het gebouw bevinden zich 
de technische centra, de afdeling milieuzaken 
en het bureau bouw- en woningtoezicht van 
uleåborg stad én technische diensten voor 
omliggende gemeentes.

omdat bijna de helft van de ruimte uit kan-
toorlandschap bestaat, nam de ruimteakoestiek 
een centrale plek in bij de inrichting van het 
nieuwe gebouw.

goed design resulteert in goede 
ruimteakoestiek
de doelstelling was het creëren van een lawaai-
vrije kantooromgeving, waarbij het geluidsni-
veau en de geluidsverspreiding in de diverse 
open ruimtes tot een minimum worden beperkt.

de ruimteakoestiek vormde ook een grote 
uitdaging in de open entreehal met hoog 
plafond en grote glasoppervlakken. deze hal 
verbindt twee delen met kantoren en bestaat uit 
een receptie en een restaurant.

nAtuurliJke stAp BiJ 
niEuwBouw uLEÅBorG
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Bij een open kantoor heeft de 
geluidsreflectie van het plafond 
vaak de grootste invloed op de 
akoestische privacy. 

(wang c, Bradley 2002)

open, warm en licht. 

de gangen zijn de meest bezochte ruimtes van het kantoor. de hoogste 
geluidsabsorptieklasse (A) houdt de geluidsniveaus en geluidsverspreiding in 
toom. Bij een dergelijk akoestisch plafond zijn de bovenliggende installaties 
eenvoudig toegankelijk.

”voor de plafonds in de centrale 
gangen hebben we gekozen voor 
ecophon focus™ dg. We hebben 
hiervoor gekozen, omdat deze 
akoestische plafondplaten naar 
beneden toe gedemonteerd kunnen 
worden. dit is van belang omdat de 
ruimte erboven vol zit met techniek”, 
verklaart architect Jyri kotilainen.

Architect:
vauhtiviiva oy

Akoestisch systeem van ecophon:
ecophon focus™ dg
ecophon Wall panel™ A
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hoe hoog moeten de schermen 
zijn?
voor een effectieve werking moet de geluids-
bron niet zichtbaar zijn vanaf de positie van 
de ontvanger. onderzoek wijst uit dat een 
scherm minstens 1,3 m van de grond moet zijn 
geplaatst, zodat de persoon die de geluidsbron 
is (bijv. iemand die aan de telefoon zit) en de 
ontvanger, die last kan hebben van het geluid, 
onder de bovenrand van het scherm zitten.

hoe verbetert het scherm de 
geluidsomgeving in een open 
kantoor?
Het gebruik van schermen in open kantoren is 
vaak een goede manier om privacy tussen werk-
plekken te creëren. Een scherm gecombineerd 
met een plafond met een hoge ac-waarde (mini-
maal 180 volgens de astm standaard E1110), 
zorgt ervoor dat de geluidsafname over afstand 
toeneemt en geluidsniveaus afnemen. Belangrijk 
om te weten is dat schermen meer effect hebben 
op medium en hoge frequenties, zoals spraak, 
dan de lagere frequenties.

hoe belangrijk zijn schermen voor de ruimteakoestiek in een open 
kantoor? Waar moet je op letten bij de aanschaf van een scherm? 
voor het antwoord op deze vragen vroegen we advies aan twee 
akoestisch experts, erling nilsson (phd) en helene sallenhag (Bsc).

hoe werken schermen?
Een scherm werkt hoofdzakelijk als “schild” 
tussen de geluidsbron en degene die verstoord 
kan worden. Het geluidsniveau bij de ontvanger 
wordt dus verlaagd.

Waar moeten de schermen 
geplaatst worden?
over het algemeen moet een scherm worden 
geplaatst in de buurt van de geluidsbron of 
degene die verstoord kan worden. 

hoe wordt de effectiviteit van een 
scherm gemeten?
de afname van het geluidsniveau, gezien vanuit 
het punt van de ontvanger, nadat het scherm is 
geïnstalleerd, wordt  afname van geluid over 
afstand genoemd. afname van geluid over 
afstand is een manier om de effectiviteit van 
een scherm te kwantificeren.

Zijn schermen altijd 
noodzakelijk?
in de meeste gevallen is een geluidsabsor-
berend plafond afdoende in een standaard 
ruimte. maar soms moeten de akoestische 
vereisten worden opgeschroefd vanwege de 
vormgeving van de ruimte of de activiteiten die 
erin plaatsvinden. in dergelijke gevallen kunnen 
schermen of wandabsorbers uitkomst bieden.

Wanneer moeten schermen 
worden toegepast?
in omgevingen met akoestische uitdagingen, 
waaronder open kantoorlandschappen, zijn 
schermen bepalend voor afscheiding en de 
geluidsomgeving. Ze beperken de verspreiding 
van gesprekken tussen de werkplekken in open 
ruimtes. ook kunnen ze effectief worden ingezet 
voor de beperking van lawaai in fabriekshallen 
of grote kantines.

hoe Werken 
scHErmEn?
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absorberende schermen

niet-absorberende schermenGeluidsdrukniveau 
dB(a)

Bij niet-absorberende schermen (rode lijn) neemt het geluidsdrukniveau tussen twee schermen niet af met de 
afstand (rechte lijn). vanwege de vele geluidsreflecties (flutter-echo’s) tussen de niet-absorberende schermen is het 
geluidsniveau tussen de schermen min of meer constant. Bij geluidsabsorberende schermen (gele lijn) neemt het 
geluidsdrukniveau tussen de schermen ook af als we verder van de geluidsbron gaan zitten.

moeten schermen 
geluidsabsorberend zijn?
over het algemeen is het een voordeel als een 
scherm aan weerszijden is bedekt met dikke, 
poreuze absorbers. als de meeste werkplekken 
op een rij zijn geplaatst en met schermen wor-
den afgescheiden, voorkomt het absorberende 
materiaal herhaaldelijke geluidsreflecties 
(flutter-echo’s) tussen de schermen waarmee 
het geluidsniveau tussen de schermen wordt 
verlaagd. (Zie afbeelding.)
schermen die aan weerszijden zijn voorzien van 
absorberend materiaal dragen ook bij aan een 
hogere geluidsabsorptie in de ruimte en dragen 
daarom bij aan de totale ruimteakoestiek. in 
een ruimte waar een akoestisch plafond van 
wand tot wand niet mogelijk is, bijvoorbeeld bij 
betonkernactivering (taBs), zijn de schermen 
van wezenlijk belang voor de akoestische 
beleving in de ruimte, dankzij de hogere 
geluidsabsorptie.

naast afname van geluid 
over afstand, noemde u ook 
verschillende andere zaken, 
zoals absorptie en grootte, die 
belangrijk zijn voor de prestaties 
van het scherm. Zijn deze vereisten 
in een norm vastgelegd?
op dit moment nog niet, naar de iso 10053-
norm wordt op dit moment herzien, wat ertoe 
kan leiden dat meer akoestische parameters, 
zoals vierkante meter open raam een bijdrage 
kunnen leveren aan het beoordelen van de 
effectiviteit van een scherm.
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Architect: reflex Arkitekter
Akoestisch systeem van ecophon: 
ecophon focus™ ds

leed in Zweden
kantoorgebouw in stockholm. acht verdie-
pingen met restaurants op de begane grond. 
Het eerste gebouw met LEEd-certificering in 
Zweden.
kwalificatie: Goud
Eigenaar: vasakronan
kantoor: 10.426 m²

enkele voorbeelden van “groene gebouwen” met kantoren waar 
mens en milieu voorop staan. de geluidsomgeving staat hoog op de 
prioriteitenlijst, waarbij ecophon een bijdrage heeft geleverd met 
kennis, advies en levering van akoestische systemen. de gebouwen 
voldoen aan de vereisten van leed, BreeAm of hQe.

AAndAcht voor 
ZowEL HEt BuitEn
aLs BinnEnmiLiEu
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Architect: rkW
Akoestisch systeem van ecophon:
ecophon master™ B

Architect: hobo Architecture
Akoestisch systeem van ecophon:
ecophon solo™
ecophon gedina™

Architect: mouchel
Akoestisch systeem van ecophon:
ecophon focus™ e Wing
ecophon solo™

hQe in frankrijk
de verzekeringsmaatschappij maaF heeft 
ingezet op betonkernactivering (taBs) voor een 
optimale energiehuishouding in haar kantoor in 
de Franse stad chauray. Het gebouw is volgens 
HQE (Haute Qualité Environmentale) – een 
Frans milieuclassificatiesysteem – geclassificeerd 
als een zgn. BBc-gebouw (Bâtiment Basse 
consommations) en BEPos (Bâtiment à Energie 
Positive).
kantoor: 8100 m²

leed in duitsland
mk3 station noord, deutsche Bahn aG, Berlijn. 
Het perceel van 9550 vierkante meter in de 
buurt van het nieuwe hoofdkwartier van de fede-
rale inlichtingendienst in de chausseestraße op 
een paar minuten lopen van het centraal station 
in Berlijn is bedoeld voor de uitbreiding van de 
centrale administratie van deutsche Bahn aG bij 
station noord. Gebouw met LEEd-certificering.
kwalificatie: Goud
vloeroppervlak: 50.980 m²
Bouwjaar: 2009–2010

BreeAm in groot-Brittannië
durham county council, seaham, st John’s 
square. in het gebouw zijn een openbare 
bibliotheek met café en kantoren voor het 
graafschap durham en de gemeenteraad van 
de stad seaham gehuisvest. Een bouwproject 
met betonkernactivering (taBs). BrEEam-
classificatie.
kwalificatie: very good.
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ecophon Wall panel™
Ecophon wall Panel™ is een systeem van 
absoberende wandpanelen met diverse kleu-
ren en patronen, gemaakt door professionele 
ontwerpers.

omdat het plafond en de wanden de grootste vrije oppervlakken in een 
ruimte zijn, kunnen we hiermee de sfeer van de ruimte beïnvloeden. het 
zijn ook de oppervlakken die bepalend zijn voor het voldoen aan de 
vereisten van een goede geluidsomgeving. maak hier gebruik van!

creëer uw eigen ruimte!
Een breed scala aan vormen, kleuren en patro-
nen voor wand en plafond, vrijhangende eilan-
den en panelen die op verschillende afstanden 
geplaatst kunnen worden. de mogelijkheden 
voor het creëren van uw eigen ruimte zijn nage-
noeg oneindig.

ecophon solo™ circle aan het plafond en de wand in de foyer van de lindab Arena in Ängelholm (rögle Bk), Zweden.

vAndAAg de dAg is er een uitgebreid assor-
timent van esthetische geluidsabsorbers en 
akoestische systemen die bijdragen aan de sfeer 
van een ruimte. Het omvangrijke assortiment van 
Ecophon voldoet aan alle esthetische wensen 
en de vereisten die worden gesteld en aan de 
de beste geluidsabsorptieklasse (a).

esthetiek en geluidsomgeving

Gaan Hand in Hand
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ecophon solo™
Ecophon solo™ vrijhangende eilanden zijn er in 
10 geometrische vormen uit de solo regular-lijn 
of, voor diegenen die hun eigen vorm willen 
creëren, in solo Freedom. met drie verschillende 
ophangsystemen zijn er diverse mogelijkheden 
voor eigen oplossingen. 

Ecophon solo is ook verkrijgbaar voor 
wanden en kan op verschillende afstanden 
gemonteerd worden.

ecophon Wall panel™ c/ muralis, motief: glory op het kantoor van ecophon in 
praag, tsjechië.

ecophon Wall panel™ c/ texona in de kleuren chilli, sea 
salt, tangerine en garlic. gemonteerd met connect thinline 
en structuurprofielen op het kantoor van Wooninc in 
eindhoven, nederland.

ecophon solo™ square in Whitstable community college, groot-Brittannië. ga naar www.ecophon.nl, 
zoek op ecophon solo™ en 
ecophon Wall panel™, en laat u 
inspireren door het nieuwe 
assortiment.

esthetiek en geluidsomgeving

Gaan Hand in Hand



ABonneren
is Gratis!

eco – for sustAinABle design wordt uitgebracht in vier versies, één per werkterrein: 
kantoren, onderwijsgebouwen, gezondheidszorg en industriële gebouwen met 
hygiënevereisten.
 wij willen u graag voorzien van de noodzakelijke kennis en adviezen om de juiste 
keuzes te kunnen maken bij het inrichten van omgevingen waar mensen verblijven, 
werken en communiceren.
 Ga voor een gratis abonnement op Eco – For sustainable design naar www.
ecophon.nl/eco, vul uw gegevens in en geef aan naar welk werkterrein uw voorkeur 
uitgaat: kantoren, onderwijsgebouwen, gezondheidszorg of industriële gebouwen 
met hygiënevereisten. u kunt uw abonnement te allen tijde opzeggen.
 Belangstelling voor de vier eerdere uitgaven van Eco – For sustainable design? 
Ga dan naar www.ecophon.nl en lees de magazines direct op de website of down-
load ze als PdF-bestand.

www.ecophon.nl/eco

door te spreken en te luisteren 
delen wij kennis, ideeën, 
meningen en ervaringen. in 
een goede geluidsomgeving 
ontwikkelen en voelen wij ons 
beter.

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, waarin 
mensen, hun effectiviteit en welzijn 
onze eerste prioriteit zijn.


