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Comfort heeft een
Het projectinterieur is voortdurend aan verandering
onderhevig. Interieurkenners Françoise Bronner en
Kitty de Groot doen speciaal voor Inside Information
tweemaandelijks verslag van recente ontwikkelingen op dit
gebied. Dit keer een artikel over het belang van akoestiek in
de werkomgeving.
Auteurs: Françoise Bronner en Kitty de Groot.
Foto pagina 39: Michael van Oosten.
Akoestiek is hot! Akoestiek is
voor kenniswerkers de grootste
oorzaak van ontevredenheid over
hun werkomgeving. Een net nieuw
kantoor en daar begint het geklaag.
De combinatie kenniswerk, open
kantoren en minimalistische interieurs
pakt vaak contraproductief uit. Was
een goed akoestiekplan maar al
bij de start van het kantoorontwerp
meegenomen! Als het geklaag luider
wordt, het ziekteverzuim toeneemt
en de productiviteit daalt, dan rest
slechts de optie het probleem zo
snel mogelijk op te lossen. Tijdige
bewustwording en akoestische kennis
in de ontwerpfase, daar valt nog
veel te winnen, aldus de akoestische
specialisten die wij spraken.
“Comfort heeft een klank, dat besef
dringt meer en meer door in de
kantooromgeving”, begint Carl
Huijskens, eigenaar van Incatro Room
Acoustics, te vertellen. Hij zit al lang in
het vak. “15 Jaar geleden had vrijwel
niemand aandacht voor akoestiek.
Voor de architect was akoestiek geen
onderwerp, niet interessant. Comfort

had te maken met licht, temperatuur
en luchtkwaliteit. Dat is nu snel aan
het veranderen. Akoestiek hoort
nu in dit rijtje thuis. Het groeiend
aantal open kantoortuinen met
interieurs van beton en glas,
zonder systeemplafonds, heeft hier
sterk aan bijgedragen. Doordat
we akoestische elementen zoals
muren en systeemplafonds zijn
gaan weghalen, is er behoefte aan
nieuwe, andersoortige akoestische
oplossingen ontstaan.”

“Op stedelijk architectonisch vlak
zijn er ook akoestische uitdagingen
bijgekomen”, geeft Martijn Knopert,
Acoustic Engineer bij Vilton,
aan. “Meer geluidsoverlast en
trillingen van buiten, doordat er
steeds meer kantoren naar drukke
stadsomgevingen trekken en er
een sterke groei in multifunctionele
gebouwen is: kantoor, winkel, horeca,
sport en wonen in één gebouw.
Hiermee dient al in de ontwerpfase
rekening te worden gehouden.”

Niet alleen open, harde ruimtes, maar
ook hoge ruimtes zijn een uitdaging,
onderstreept Marianne de Vries,
mede eigenaar van Zero-Z design/
Akoestiekexpert.nl. “Denk aan al die
atriums in hedendaagse gebouwen.
Hier blijft het geluid bovenin de ruimte
rondzingen. Om geluidsoverlast te
beperken, zonder de openheid van
het atrium te verliezen, kun je verticaal
en/of horizontaal akoestische panelen
op niet te hoge afstand boven de
vloer hangen. Hierbij geldt: hoe hoger
boven de geluidsbron, hoe kleiner het
geluidsabsorptie-effect.”

En dan is er nog de kenniseconomie.
Ook deze veroorzaakt een
groeiende behoefte aan akoestisch
comfort, stelt Yvette Tietema,
Concept Developer Office van
Ecophon Nederland. “Mensen zijn
de belangrijkste assets van een
bedrijf. Hun welzijn, gezondheid
en productiviteit beïnvloeden
direct het bedrijfsresultaat. Dat
besef is sterk gegroeid. Daarmee
is er meer aandacht gekomen
voor geluidsoverlast. Die overlast
aanpakken is niet makkelijk: de
kenniswerker vraagt om een

In het hoofdkantoor van Plantronics in Hoofddorp is gebruik gemaakt van een akoestisch
plafond van Ecophon.
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klank
werkomgeving, waarin hij zich
kan concentreren, maar ook
veelvuldig kan interacteren met
collega’s. Uit onderzoek komt naar
voren dat activiteit-gerelateerd
akoestisch design, conform een
goed Programma van Eisen,
met voldoende diversiteit aan
werkplekken en genoeg werkplekken,
door de werknemers van nu als
prettiger wordt ervaren dan een eigen
kantoorkamer.”
Toch gaat het nog vaak verkeerd,
weet Tietema. “Waar het in de
praktijk vaak misgaat, is ten eerste
de aankleding van de werkomgeving:
harde, gladde reflecterende
materialen. Ten tweede een gebrek
aan afscheiding tussen dichtbij elkaar

gelegen werkplekken. Ten derde een
overbezetting op piekmomenten,
wanneer alle flexwerkers op kantoor
zijn en zelfs concentratieplekken
overvol en rumoerig raken. Het
gevolg: een overlast aan geluid,
hetgeen leidt tot vermoeiing,
verhoogde bloeddruk, slechte
concentratie, waardoor productiviteit
en werkplezier hard achteruit gaan.”
“Akoestiek is een wetenschap”,
vervolgt de Ecophon-medewerkster.
“Het is aantoonbaar welk effect het
aantal decibellen, de frequentie en de
ruimteakoestiek heeft op het welzijn
van een persoon. Nog niet heel lang
geleden richtte de wetenschap zich
in essentie op akoestisch discomfort
– geluidshoogte die kan leiden tot

gehoorschade – en op fysiek comfort:
geluid waarbij verblijf in de ruimte
nog acceptabel is. Vervolgens werd
er in snel tempo meer onderzoek
verricht naar functioneel comfort,
het geluidsniveau waarbij je kan
werken.” Nu is er veel aandacht voor
psychologisch akoestisch comfort,
ook wel psycho-akoestiek genoemd,
waarbij gekeken wordt naar de relatie
akoestiek en persoonlijkheid. “Dit
bepaalt je subjectieve productiviteit
en dus of je in staat bent je erbij te
concentreren en voldoende privacy
en controle ervaart. Van invloed zijn
onder andere activiteit, leeftijd en
persoonlijkheid. Mensen ouder dan
55 hebben meer behoefte aan een
goede ruimteakoestiek, aangezien
zij bepaalde frequenties niet meer
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Incatro Room Acoustics introduceerde recentelijk de zogenoemde 3D Soundleaves.
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kunnen horen en omgevingsgeluid
moeilijker wegfilteren. Bij
persoonlijkheid kijken we naar de ‘Big
five persoonlijkheidstheorie’: ben je
extra- of introvert, emotioneel stabiel
of neurotisch, ordelijk, vriendelijk
en gericht op samenwerken, sta
je open voor verandering? Het
bepaalt de mate waarin je geluid als

hinderlijk ervaart. Introverte mensen
zijn zich over het algemeen meer
bewust van lawaai en de effecten op
productiviteit en welzijn. Zij ervaren
omgevingsgeluid dan ook meer als
een last dan extraverte mensen.”
Het effect van een slechte akoestiek
is bij velen, opdrachtgevers,
architecten, projectmanagers, nog
onbekend. “We verkopen onze
producten door kennisoverdracht”,
geeft Marianne de Vries van Zero-Z
design/Akoestiekexpert.nl aan: “Het
kennisniveau is gelukkig al wel veel
beter dan een paar jaar geleden,
zeker bij de facilitar managers van
de grote bedrijven. Waar je niet zo
lang geleden nog een vilten lamp
kon verkopen onder het motto ‘het is
goed voor de akoestiek’, wil men nu
bewijsvoering: productmeetrapporten
met prestatiewaarden en
prestatieduurzaamheidswaarden. Én
men wil een product dat allergie- en
onderhoudsvrij is.” Carl Huijskens
van Incatro Room Acoustics herkent
dat: “Een advies à la ‘stop er maar
genoeg absorptiemateriaal in, dan
zit je altijd goed’ gaat niet meer op!
Je kan ook ‘over-absorberen’, een
dode ruimte creëren. En ik kan je
vertellen: daar werk je niet lekker.
In een vergaderruimte is juist een
zekere nagalm gewenst, zodat je
de spreker goed verstaat. In holle
ruimtes wil je geluid diffuseren,
zodat je niet schrikt als er een pen
op de harde grond valt.” De Vries:
“In hoeken kan geluid niet weg, daar
zal je absorptiemateriaal moeten
aanbrengen. Zo is elke ruimte en elke
situatie anders. Welke activiteiten,
welke disciplines bevinden zich
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op de werkvloer is één
“Bellenvan
de grootste irritaties”

waar? Waar liggen de looproutes? Je
moet het allemaal meenemen in je
akoestisch plan. Dit vergt expertise.”

We vragen Huijskens en De Vries
hoe zij te werk gaan. De Vries:
“We beginnen altijd met een
afspraak op locatie bij de klant. We
luisteren goed naar de aard van de
klacht. We meten de ruimte in, de
oppervlakte, de hoogte en meten
de nagalmtijd. Nagalmtijd meten
we in een afgesloten ruimte, zonder
mensen en draaiende airco. Dit is
belangrijk. Indien dit niet mogelijk is,
berekenen we de nagalmtijd met een
calculatietool die door een universiteit
is ontwikkeld, speciaal voor onze
producten. Tenslotte tonen we het
effect met testpanelen op locatie,
zodat de klant weet wat hij kan
verwachten.”
Huijskens: “We kijken waar de
geluidsbronnen zitten en waar
de reflectie zit. We bekijken de
werkopstelling, de processen, et
cetera. Dan komen we met een
advies. Hierbij hanteren we de abcformule: absorberen, blokkeren
en coveren. Vaak moeten alle
drie de aspecten aangepast en
gefinetuned worden. Het belang
van de ‘c’, geluidsmaskering, wordt
vaak onderschat. Bij coveren wordt
een ruis de ruimte in gebracht. Deze
ruis zorgt ervoor dat irrelevante
spraak niet meer verstaanbaar is
en dus niet afleidt. Je moet weten
waar het probleem zit. Dan kan je
vaak met kleine aanpassingen al
veel bereiken. Na de adviesfase
komt de bewijsvoering. Dat kan met
een proefopstelling, al is dit vaak te
beperkt en bij grote kantoorruimen

niet eens mogelijk. Eigenlijk kun je
mijn werk pas goed beoordelen als
het echt klaar is, als de hele ruimte
aangepakt is. Ik werk daarom met
een tevredenheidsgarantie. Ik wil een
tevreden klant.”

Ook Frits van Santen, mede-eigenaar
bij Eckhart-EM Kantoorsystemen,
onderstreept dat bewijsvoering
in essentie pas goed mogelijk is
na realisatie: “Een ruimte geheel
akoestisch inrichten is vaak een te
grote investering voor een proef.
Soms plaatsen we wanden of
belcellen. Het lastige is dan, dat
het resultaat beoordeeld wordt op
basis van dit ene product, terwijl een
goed ruimtelijk akoestisch concept
altijd bestaat uit een combinatie
van verschillende akoestische
producten: wandpanelen,
bureauschermen, vrijstaande wanden
en plafondbaffles. Je moet bij
akoestiek het geheel in acht nemen.
Daar hoort ook perceptie bij. Neem
onze modulaire wandoplossing, een
soort legoblokkensysteem, waarvan
de gebruiker de wandopbouw flexibel
veranderen kan. Omdat de gebruiker
de mogelijkheid heeft om zelf wat aan
het akoestische probleem te doen,
zal hij minder klagen. Ook gedrag
speelt een rol. Je zult afspraken met
elkaar moeten maken, bijvoorbeeld
dat je voor een telefoongesprek naar
een belcel loopt. Belcellen verkopen
we veel – misschien wel het meest
– wat niet vreemd is: bellen op de
werkvloer is sterk toegenomen en is
één van de grootste irritaties.”
Martijn Knopert van Vilton: “Het
kantoorgebouw moet een rustpunt

zijn. Juist nu omgevingsdrukte
en stress op het werk toeneemt,
is rust belangrijk. We bieden een
totaaloplossing voor binnen en
buiten: akoestische vloer-, wand-,
plafond-, scherm-, oplegging- en
koppelelementen. We gebruiken
geavanceerde eigen software om de
optimale oplossingen te ontwerpen
en denken mee met architect en
opdrachtgever om maatvoering,
prestaties en kosten inzichtelijk te
maken. Voorbeeld: als betonnen
vloerdelen een ruimteverwarmende
functie hebben, is een wand-totwand akoestisch plafond niet
mogelijk. We positioneren dan,
in overleg met de opdrachtgever,
plafondeilanden strategisch in de
ruimte. Bijvoorbeeld direct boven
de geluidsbron, zoals boven een
overlegtafel.
Het aanbod akoestische producten
is groot en groeit snel. Zeker 30
procent van de exposanten op
de beurs Material Xperience 2017
toonde akoestische producten.
Hunter Douglas presenteerde op
de beurs bijvoorbeeld een modulair
lineair vilten plafondsysteem
(HeartFelt), waarmee de akoestiek
door de architect of installateur
flexibel beheerst kan worden door
te variëren met de afstand tussen
de lineaire vilten profielen. “Er
is zeker 5 jaar ontwikkeling aan
vooraf gegaan om te komen tot een
vilt dat brandwerend en stof- en
vuilbestendig is.”
EASY Noise Control lanceerde
flexibele akoestische panelen,
geheel bekleed met stroken
houtfineer.
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“Akoestiek is een wetenschap”
“De groei is echt exponentieel.
Enige jaren gelden hadden we in
ons portfolio slechts twee types
Snowsound akoestische panelen.
Nu zijn dat er tientallen en is alles uit
voorraad leverbaar. Het product slaat
goed aan”, vertelt De Vries. Ze toont
ons een puur uit laagjes polyester
vezel opgebouwd paneel, zonder
harde kern. “Door deze opbouw
absorbeert het paneel effectief en
selectief geluid binnen een groot
frequentiebereik. De spraakfrequentie
wordt vrijwel geheel geabsorbeerd.
Dit maakt de panelen geliefd in
de kantooromgeving. Omdat de
poriën van de textiele buitenschil
niet verstopt raken, behouden ze
hun akoestische prestatiewaarde.
Daarnaast zijn ze nat afneembaar,
allergievrij, stevig en licht van
gewicht.” De ontwerpers Alberto
en Francesco Meda hebben er
het ontwerp ‘Flap’ van gemaakt,
waarmee eindeloos vele 3D muur- en
plafondopstellingen te bouwen zijn.
Huijskens vertelt dat ze bij Incatro
Room Acoustics de stap van 2D
naar 3D dit jaar hebben gemaakt:
“15 Jaar geleden begon ik als één
van de eerste aanbieders met textiel
overspannen akoestische panelen.
We maken ze nu op maat, in vele
maten en kleuren en kunnen ze
zelfs printen, al blijft het geheel witte
paneel de koploper. Vaak mogen
ze namelijk niet opvallen. Dit jaar
hebben we op de Orgatec onze 3D
Soundleaves geïntroduceerd. Daar
gaat het naar toe, naar 3D. We willen
af van het kille, strakke. Soundleaves
is een organisch gevormd blad, dat
geluid aan alle zijden absorbeert.
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Het is te bevestigen tegen de muur,
aan het plafond, op het bureau of
vrijstaand in de ruimte. Rechtop
staand kan het asymmetrische blad
om zijn steel gedraaid worden, zodat
je zelf flexibel kunt bepalen of je
geheel of gedeeltelijk afgescheiden
wilt zitten, verscholen achter het
blad.”
Plantronics komt eind dit jaar
in Nederland met een nieuw
systeem dat de akoestiek in een
ruimte reguleert. “Het wordt een
volautomatisch systeem. Er lopen nu
pilots mee in verschillende landen”,
vertelt Frank Timmermans, algemeen
directeur Plantronics Nederland en
België. “Technologische ontwikkeling
en wetenschappelijk onderzoek
gaan bij Plantronics hand in hand.
We willen dit meer inzichtelijk
maken. We willen onze klanten
laten zien hoe de technologie van
onze producten bijdraagt aan hun
gezondheid. We maken veel gebruik
van soundmasking-technologie. In
vliegtuigen werd deze technologie
al in de jaren ‘50 toegepast. Nu is
elke headphone ermee uitgerust. Het
maskeert irrelevant omgevingsgeluid.
Zo kan je je beter op het
telefoongesprek focussen.”
We vragen door over headphones,
één van de producten van Plantronics.
Zijn headphones niet bij uitstek het
product dat bij jongeren populair is?
“De adoptie bij jongeren ligt zeker
hoger dan bij ouderen, maar door de
opmars van de smartphones worden
headphones steeds meer door alle
generaties gebruikt. Mensen willen
namelijk hun handen vrij hebben om

te kunnen typen op hun schermpje.
Plantronics streeft ernaar om dit
gehele communicatiegamma – het
tegelijkertijd telefoneren én sms’en,
e-mailen, data checken of verwerken
– zo soepel mogelijk te maken. In
ons nieuwe Experience-centre, dat
4 april geopend is, laten we dat
zien. Ondanks alle activiteiten die er
plaatsvinden – bellen, vergaderen,
lopen, et cetera – kan je er in alle rust
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werken. Zo zijn er soundshowers,
plekken waar natuurlijke geluiden je
gericht omgeven!”
Er vinden op het gebied van
akoestiek tal van innovaties
plaats. Yvette Tietema: “In open
kantooromgevingen meten we nu
niet meer alleen nagalmtijd, maar
juist ook geluidsafname over afstand.
Dit bepaalt hoeveel spraak uit de

ruimte wordt weggehaald, zodat
spraakprivacy wordt gecreëerd en
we minder verstoord raken in onze
werkzaamheden. Een plafondpaneel
met een AC-waarde van 180 of
hoger kan hierbij helpen.” Ze laat
ons als voorbeeld de Master Ds
zien, een 40 millimeter dik glaswolpaneel. Maar de ontwikkelingen
gaan natuurlijk nog veel verder. “De
vraag naar akoestische oplossingen

Akoestische oplossingen zijn gewenst in alle
ruimtes met een overdaad aan harde oppervlaktes.
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Headphones zijn tegenwoordig niet zelden
uitgerust met soundmasking-technologie.

zal verder toenemen. Werkgevers
realiseren zich steeds meer dat
een goede akoestiek bijdraagt aan
betere prestaties van de werknemer
en dat het van groot belang is voor
zijn of haar gezondheid. Er komt
meer aandacht voor psychologisch
comfort. We willen akoestisch
comfort aanbieden, toegesneden
op iemands persoonlijkheid. Dat zal
leiden tot een grotere diversiteit aan
akoestische comfortzones, die beter
zijn afgebakend. Ik verwacht dat het
aantal akoestische experts verder
zal toenemen. Wetenschappelijk
onderzoek geeft ons meer inzicht.
Deze gegevens zullen worden
gebruikt in softwareprogramma’s
waarmee we voor iedere situatie de
meest optimale parameters kunnen
bepalen.”
Knopert: “We gaan van ‘silent’
naar ‘healthy’ buildings. En dat
wordt best een uitdaging met
steeds meer mensen en steeds
meer functies, steeds dichter bij
elkaar.” Van Santen: ”We zullen
echter omwille van akoestisch
comfort niet meer teruggaan naar
kantoorcellen. Daarvoor vervullen
open kantoorruimten in de huidige
kenniseconomie een te belangrijke
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rol, namelijk om kennisuitwisseling
te faciliteren.” Huijskens: “Maatwerk
in akoestisch advies en maatwerk in
akoestische producten blijft groeien.”
Ten slotte De Vries: “We zullen
nog slechts positief recyclebare
materialen gebruiken en die oneindig
hergebruiken.”
Over akoestiek en het belang
van een goede geluidssituatie
in de binnenruimte is zeer veel
wetenschappelijke kennis. Wist u
bijvoorbeeld dat geluiden kunnen
zorgen voor activatie van bepaalde
spieren, wat weer zorgt voor het
verwijden van bloedvaten, afgifte
van hormonen (onder andere
adrenaline en cortisol) en verhoging
van de hartslag? Ook is in tal van
onderzoeken aangetoond dat met
name irrelevante spraak van anderen
als meest storend wordt ervaren. Het
haalt ons namelijk uit de concentratie
die we nodig hebben om te
reflecteren en te analyseren. Mensen
in een stille ruimte presteren 16
procent beter op geheugentesten en
bijna 40 procent beter op rekentesten
dan in een kantoortuin met 65 decibel
achtergrondgeluid (Banbury & Berry,
1998). Wanneer in het ontwerp
voldoende rekening wordt gehouden

met concentratiemogelijkheden
en samenwerking ook wordt
gestimuleerd, zijn organisaties 57
procent effectiever in samenwerking,
88 procent beter in leren en 42
procent beter in socializen. Ook
tonen ze volgens onderzoekers
Jonathan en Dedear 32 procent meer
innovatiekracht en een 31 procent
hogere werknemerstevredenheid
ten opzichte van organisaties waar
dit niet het geval is. Voorts zijn
werknemers blijkens onderzoek
van Fried, Melamed en Haim vaker
ziek in een omgeving met hogere
geluidsniveaus. Ook maken zij vaker
fouten. Wanneer we tegelijkertijd
weten dat bij Breeam-NL voor
akoestiek slechts één credit te
verdienen is en dit voor licht vijf,
luchtkwaliteit zes en thermisch
comfort drie is, dan is duidelijk
dat het belang van akoestiek in de
kantoorruimte nog altijd niet door
iedereen op voldoende waarde wordt
geschat.
www.ecophon.com
www.incatro.nl
www.plantronics.nl
www.akoestiekexpert.nl
www.vlint.eu
www.em-kantoorinrichting.nl

