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Wat is ‘goede akoestiek’  
in een kantoor-werkomgeving ?

Akoestiek: samenspel van verschillende elementen
Een kantooromgeving waar medewerkers productief en gelukkig kunnen werken, staat of valt met akoestiek. Daar bestaat geen 
wondermiddel voor: goede akoestiek is een samenspel van verschillende elementen. Als (interieur)architect wil je die al in de 
ontwerpfase kunnen aanpakken. Want de bouwheer of architect verwacht van jou een geïntegreerde totaaloplossing.

In dit magazine bundelen zes toonaangevende producenten de krachten. Het doel: je inspireren en je de juiste elementen aanreiken 
om mee aan de slag te gaan. Heb je na het lezen van de artikelen nog vragen? Neem dan zeker contact op. Deze experten 
staan je graag bij om een effectieve, efficiënte, kostenbesparende, duurzame en esthetische totaaloplossing te zoeken voor je 
opdrachtgever. 
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5 belangrijke elementen voor de akoestiek in een kantoor 

1. Beheersing van de galm en spraakverstaanbaarheid

Moderne, strakke architectuur kan dan wel ‘in’ zijn, op het vlak van galm is ze vaak nefast. Galm is een gevolg van te weinig 
akoestische absorptie. Het is belangrijk om in een ruimte genoeg absorberende materialen te gebruiken, als aanvulling op harde 
materialen zoals glas en beton. Zo kan je de galmtijd in kantoren en vergaderzalen beperken tot 0,8 seconden. Een hogere 
nagalmtijd heeft een invloed op de verstaanbaarheid van een spreker.

2. Geluidisolatie

Het ‘open plan’ office is een aantal jaar een trend geweest. In zo’n concept is er zo weinig mogelijk geluidsisolatie nodig. Dat er (bijna) 
geen barrières zijn, zou beter zijn voor de communicatie en teamspirit. In werkelijkheid ligt de productiviteit van kantoorwerkers in 
zo’n open office gemakkelijk tot 40% lager dan bij werknemers die in een discretere omgeving werken. 

Door dat inzicht hebben heel wat architecten en leidinggevenden het ‘open plan’-concept opgegeven. Ze beseffen meer dan 
vroeger het belang van uitstekende geluidsisolatie, zeker als werknemers zich moeten kunnen concentreren of vertrouwelijke 
gesprekken voeren.

3. Beheersing van het achtergrondgeluid

Het achtergrondgeluid – bijvoorbeeld van ventilatie – mag niet te luid zijn, want dat werkt irritaties op. Anderzijds heeft te weinig 
geluid ook een nadeel: als het té stil is, word je gemakkelijker gestoord door anderen en verlies je een deel van je privacy. Het 
ideale achtergrondgeluid kan je niet bewust horen; je kan ook niet aanduiden waar het precies vandaan komt. Maskeergeluid moet 
daarnaast ook aangenaam overkomen, en is het liefst niet directief. 

4. Lay-out en akoestische zichtlijnen

Een geluidsbron, ook menselijke spraak, komt nog storender over als je de bron ervan ziet. Tegelijk is het wel belangrijk dat 
er interactie mogelijk is, zowel visueel als auditief. Tussenschotten tussen het meubilair kunnen een oplossing zijn, zeker voor 
grotere werkplekken met meerdere mensen. Ze kunnen de zichtlijnen beperken en het toch mogelijk maken dat medewerkers met 
elkaar interageren. Een grondige lay-outstudie van de kantoorinrichting is een grote meerwaarde om die elementen met elkaar te 
verzoenen.

5. Look-and-feel

De inkleding van kantoren en vergaderruimtes – denk aan het meubilair, de wanden of de vloer – is vaak heel clean. In een 
professionele setting klinkt dat positief, maar tegelijk heeft het ook de connotatie ‘kil’. In een té clean kantoor willen werknemers en 
klanten niet langer blijven dan nodig. 

Onderschat zeker de invloed niet van de look-and-feel op het akoestisch welbevinden. Kantoorwerkers in een strakke, cleane 
omgeving zullen eerder verstaanbare spraak van anderen opvangen dan in een warmere omgeving. Hoe een kantoor eruitziet, is 
ook bepalend voor het bedrijfsimago. Baseer je keuzes dus op die van de (akoestische) ontwerpingenieur én op de inzichten van 
de interieurarchitect.



— Akoestische uitdaging in atrium
The Circle is het centrale punt dat de verschillende zones van 
de site met elkaar verbindt. De doelstelling van het ontwerp 
was om aangename ontmoetingsplekken en een levendige 
sfeer te creëren voor de meer dan 1.500 werknemers. De 
glazen gevel zorgt voor transparantie in het gebouw. De 
constructieve materialen zijn beton en staal. In het atrium, 
waar verschillende functies zijn ondergebracht, werd gekozen 
voor een harde bevloering.

Door de keuze voor die materialen, moest er al in de 
ontwerpfase veel aandacht besteed worden aan de akoestische 
consequenties. Om de nagalmtijd in The Circle maximaal 
te optimaliseren, zocht Japers & Eyers naar een esthetische 
afwerking met performante akoestisch absorberende 
eigenschappen. Het architectenbureau liet een akoestische 
studie uitvoeren om de benodigde absorptiecoëfficiënten van 
de afwerkingsmaterialen te bepalen.

Na de voorstudie werd Kordekor gecontacteerd om die 
akoestische en esthetische uitdaging aan te gaan – mét 
resultaatverbintenis. Het atrium heeft bijna 3.000 m² aan 
wanden. Een gigantisch groot oppervlak dus. Dat leende 
zich er uitstekend toe om te bespannen met akoestisch 
absorberende spanwanden. Maar de combinatie van de 
gekozen harde materialen, de complexe cilindrische vormen 
en het gigantisch volume van The Circle zorgden ervoor dat 
de gevraagde alpha W-waarden extreem hoog waren.

— Case: Barco Campus One – The Circle
Campus One is het nieuwe hoofdkwartier in Kortrijk van Barco, een Vlaamse wereldspeler als het gaat over visuele technologie. 
Het centrum van de site, ‘The Circle’, is een cirkelvormig gebouw met een diameter van 75 meter en een hoogte van 25 meter. 
Het architecturale meesterwerk is een ontwerp van het Brusselse architectenbureau Jaspers & Eyers. Om de nagalmtijd in het 
atrium te optimaliseren, werd Kordekor ingeschakeld. Het gebruikte daarvoor akoestische spanwanden.

— Verbluffend resultaat
Kordekor ging aan de slag met de voorgeschreven normen. 
“In samenwerking met een akoestisch ingenieur testten we in 
een erkend akoestisch labo meerdere opstellingen”, vertelt 
Bart Debuf van Kordekor. “We gebruikten verschillende types 
akoestisch doek, absorberende isolatie en plenums. Op basis 
van de testresultaten en in overleg met Jaspers & Eyers hakten 
we de knoop door over de meest performante opstelling.”

Uiteindelijk werd gekozen voor een wit akoestisch Artolis 
doek, in combinatie met 100 mm akoestisch absorber en 
een plenum van 260 mm. “Met die receptuur haalden onze 
spanwanden een verbluffend resultaat in het atrium. Met een 
bijzonder hoge alpha W-waarde van maar liefst 0.95 werd 
het akoestisch comfort in die ruimte gegarandeerd.”

“Met een bijzonder hoge  
alpha W-waarde van maar liefst 

0.95 werd het akoestisch comfort in 
het atrium gegarandeerd.”

- Bart Debuf, Kordekor -

Er werd niet alleen gekozen voor spanwanden omwille van de 
uitstekende akoestisch absorberende eigenschappen. Het was 
ook belangrijk dat het materiaal eenvoudig toe te passen was 
voor gebogen structuren, in grote tegenstelling tot traditionele 
wandsystemen. “Eens gespannen was het resultaat spectaculair en 
helemaal af. Verven hoeft niet meer, voegen of barsten zullen nooit 
een probleem zijn. Het was een ware uitdaging, maar we zijn fier 
dat we deel mochten uitmaken van het bouwteam en de akoestische 
doelstellingen hebben behaald”, besluit Bart Debuf.

Want to know more
Surf naar www.kordekor.com en / of maak een afspraak in onze showroom.

Nagalmtijd optimaliseren met akoestische 
spanwanden

Synopsis project: Bouwheer: Barco / Interieur design by Jaspers-Eyers Architects / Fotografie: Beeldcollectief / Ref. Kordekor: 
Akoestische Artolis spanwanden met een alpha W-waarde van 0.95 / Wandoppervlak: 3000 m²



— Case: Zoutman
Het West-Vlaamse familiebedrijf Zoutman nam in de loop 
van 2019 een nieuw hoofdkantoor in gebruik in Roeselare. 
Het ontwerp is van de hand van CAAN Architecten. In 
de kantoorruimtes werden maatwerkproducten van Print 
Acoustics gebruikt. Daardoor kunnen de zowat 100 
medewerkers van Zoutman genieten van een perfecte 
akoestiek.

— Geluidscomfort cruciaal
De nieuwbouw van Zoutman valt op door de zeer grote 
raampartijen met aangename lichtinval. In het ontwerp ging 
veel aandacht naar duurzaamheid. Zo werd bijvoorbeeld 
voornamelijk essenhout gebruikt, omdat dat een zeer geringe 
ecologische voetafdruk heeft. De inrichting is tegelijk sober en 
klassevol. Voor de wanden en het plafond werd architecturaal 
beton gebruikt. Er zijn grote glaspartijen aanwezig en de 
landschapsburelen werden ingericht met strak meubilair. Een 
mix van factoren die langere nagalmtijden creëert, wat nefast 
zou kunnen zijn voor de akoestiek en spraakverstaanbaarheid.
 
Technisch Directeur Jan Cerpentier was als bouwheer al 
van bij de ontwerpfase sterk betrokken bij alle technische 
aspecten van de nieuwbouw. Hij was zich ervan bewust dat 
er veel aandacht moest gaan naar het geluidscomfort van 
de medewerkers en de bezoekers. Daarom bestudeerde en 
vergeleek hij heel wat akoestische producten en oplossingen. 
Samen met CAAN Architecten koos hij voor Print Acoustics 
maatwerkproducten. Print Acoustics, een divisie van Triplaco, 
is gespecialiseerd in de ontwikkeling, productie en levering van 
akoestisch dempende panelen, deuren en losse elementen. 
Bij Zoutman werden de decoratieve houten plaatproducten 
gebruikt op de wanden, de kasten en het bureelmeubilair, om 
het volledige kantoor akoestisch te corrigeren. 

— Akoestisch  
absorberende platen
In de landschapskantoren werden vooral alle hoge kastdeuren 
ontworpen met Type Db kastdeuren. “Die werden door ons 
op maat gemaakt en aangeleverd”, legt Director Kristoff Ver 
Eecke van Triplaco uit. “Het zijn fijn gegroefde kastfronten 
op basis van een zwarte waterwerende MDF-kern en een 
stootvaste HPL houtimitatie top- en tegenlaag Abet Laminati.” 

Want to know more
pay a visit to www.printacoustics.be

De lage kasten tussen de burelen werden eerder strak 
gehouden, met witte laminaat. “Alle kastfronten werden op 
maat aangeleverd in akoestisch absorberende uitvoering 
Type M. De toplaag was een RAL 9003 wit Laminaat met 
microperforaties.” 

Ten slotte werden tussen de bureaus akoestisch absorberende 
lage scheidingswanden geplaatst. Die bestaan uit een 
hooggeperforeerd type F Print Acoustics product, met een 
zwart antifingerprint oppervlak HPL uit Polaris reeks van Abet 
Laminati.”

De samenwerking tussen bouwheer, architect en technical 
furniture expert Planofurn enerzijds en de Print Acoustics 
by Triplaco anderzijds, liep zeer vlot. “Daardoor konden 
de burelen in optimale omstandigheden en met snelle 
leveringstermijn in gebruik genomen worden. En bovendien tot 
akoestische voldoening voor de medewerkers en bezoekers”, 
besluit Kristoff Ver Eecke.

Decoratieve houten 
plaatproducten 
corrigeren akoestiek

“Door de vlotte samenwerking 
konden de nieuwe burelen in 
optimale omstandigheden  
in gebruik genomen worden.”
- Kristoff Ver Eecke, Triplaco -

Synopsis project: Bouwheer: Zoutman Industries / Interieur design by CAAN Architecten /  
Plaatser: Planofurn / Fotografie: Dennis  De Smet  / Ref. Triplaco / m² project: Type Db 200m²/ Type M 95m² / Type F 41m²



Want to know more
info@ntgrate.eu - www.ntgrate.eu - tel: 0032 56 73 67 04

— Case:  
verzekeringskantoor Lippens
Dat je een obstakel kunt omturnen tot een troef, dat bewijst 
dit project. Dit verzekeringskantoor bestond uit twee 
ruimtes, die in een U-vorm gebogen lopen rond de centrale 
liftschacht. De uitdaging: van beide ruimtes één geheel 
maken met open bureaus, en tegelijk het nodige akoestisch 
comfort bieden aan de medewerkers.

In het relatief diepe gebouw komt enkel daglicht binnen via de 
façade. De factor licht was dan ook een extra aandachtspunt, 
zeker gezien de belangrijkheid om een aangenaam 
werkkader te creëren. De bouwheer wou bovendien dat zijn 
verzekeringskantoor een uniek gevoel zou uitademen. Het 
mocht zeker geen doorsnee kantoor worden. 

Designer Gerd Couckhuyt stelde de klant een toch wel 
gewaagd ontwerp voor, zowel op het vlak van meubilair, 
vloerbekleding, indeling als belichting. Hij vertelt: “Het vergt 
heel wat verbeelding en inleving van de klant om mee te gaan 
in zo’n visueel voorstel. Het concept werd voorgesteld in een 
soort van VR-omgeving, zodat het toch mogelijk was om van 
bij de beginfase reeds een deel beleving mee te geven.”

— Akoestisch comfort, hand in 
hand met creatieve vormgeving
De heel specifieke ruimte was de leidraad in het concept en 
beïnvloedde de gebruikte materialen en shapes. Zo werden 
de vergaderzaal en kantoorruimte schuin geplaatst om zoveel 
mogelijk daglicht op te vangen. Een aparte oplossing die een 
unieke vormtaal vereist, ook in alle gebruikte materialen en 
elementen.

“Ook akoestiek was in dit ‘open office’ een belangrijke 
leidraad doorheen het ontwerp”, vertelt Couckhuyt. “Als 
basismateriaal voor de wanden en meubilair opteerde ik voor 
vilt. We gebruikten een speciale akoestische spuittechniek 
voor de plafonds. En ntgrate was als akoestisch sterke en 
terzelfdertijd warm en classy ogende vloerbekleding de 
logische keuze. Aangezien de vloerbekleding contactgeluid 
vermindert tot 19db, was dat een serieuze extra troef in de 
materiaalkeuze.” De innovatieve backing bevat een extra 
viltlaag die voor extra akoestisch comfort zorgt. Dankzij die 
uitstekende db-waarde was ntgrate een perfect alternatief 
voor pooltapijt. De vloerbekleding overtrof zelfs ruim de 
akoestische waarde van harde vloeren of LVT.

“Aangezien de vloerbekleding 
contactgeluid vermindert  tot 19db, 

was dat een serieuze extra troef  
in de materiaalkeuze. ”

- Gerd Couckhuyt - 

Mythische sfeer @night
Verder werd de blauwe kleur doorgetrokken in de 
sfeerverlichting, waardoor de ruimte baadt in een soort van 
mythische gloed. ’s Avonds trekt het pand daardoor zo sterk 
de aandacht, dat er geen extra reclameborden noodzakelijk 
zijn. Een extra pluspunt voor dit mooie pand!

— Unieke vormtaal
Blauw is een kenmerkende kleur in de verzekeringsbranche. 
“Ik nam de uitdaging aan om desondanks het typerende toch 
een opvallende, unieke sfeer te creëren”, legt de designer 
uit. “Samen met de klant opteerde ik voor een combinatie 
van blauwtinten en greige tonen. Om de koelere look te 
doorbreken, kozen we voor de vloerbekleding voor een 
warme kopertint, ‘Fair Coralie’.”

De bijzondere weving, snijvorm, legrichting en lichtinval geven 
de vloer een mooie kleurschakering. “En hoewel we één 
kleur gebruikten, krijg je zo het gevoel dat het tegelpatroon 
twee kleuren combineert. De subtiele kleurschakeringen en 
de specifieke ‘Versatile Bean’ vorm geven een bepaalde 
drukte, maar stralen ook een bepaalde rust uit. Door ton-
sur-ton te werken kan je heel subiele kleuraccenten leggen. 
De afgeronde vorm van de vloer geeft dan weer een totaal 
andere beleving dan een banale vierkante tegelvorm. Ook de 
muren en meubels kregen afgeronde vormen en vormen zo 
een mooi totaalplaatje met de vloer.”

Synopsis project: Bouwheer: Verzekeringskantoor ‘Lippens’ te Brecht / Interieur design by ‘Gerd Couckhuyt /  
Plaatser: Claire Tondeleir bvba / Fotografie: Lenzer / Ref. ntgrate vloerbekleding: Fair Coralie - snijvorm: Versatile Bean / 
Vloeroppervlak: 230 m²

230 m² vloer om  
‘U’ tegen te zeggen.



Want to know more
info@avc.eu - www.avc.eu - +32 56 210 210
ons inspiratiecentrum: Evolis 100 - 8500 Kortrijk

“Het is niet de bedoeling zomaar 
een kantoorgebouw neer te zetten. 

Het is belangrijk om een productieve 
werkomgeving te creëren waar 

mensen op een creatieve manier 
kunnen samenwerken.” 

– Christophe Verstraete,  
CEO Verstraete Development

— Zes speerpunten van Space-R overtuigen in Kortrijk Business Park
“Eén van de speerpunten van Space-R is ‘move to the rhythm of the grid’”, duidt Callewier. “De strakke gevelopbouw van Kortrijk 
Business Park vertaalt zich in een elegant raster, waardoor ruimtes gepast hierop kunnen worden ingedeeld. Space-R sluit ook 
naadloos aan op het klimaatplafond, de gevelelementen en de vloer.”

De mogelijkheid om materialen en spoorbreedtes te ‘mixen and matchen’ is een ander voordeel van Space-R. “POLO Architects 
combineert hier in de wanden verschillende materialen zoals houten panelen, panelen met vilt, natuursteen, … Die worden 
afgewisseld met beglaasde stroken.” Het systeem evolueert ook mee met de gebruikers. “In Kortrijk Business Park worden de 
ruimtes voor meerdere jaren gehuurd. Bij verandering van ‘bewoners’ of bij organisatiewijzigingen met behoefte aan andere 
ruimteconfiguraties van de wanden kunnen de ruimtes worden heringedeeld door bestaande elementen te hergebruiken. De 
wanden, panelen en deuren kunnen zonder noemenswaardige schade verplaatst en hergebruikt worden, zonder de ruimtes uit 
gebruik te moeten nemen”, besluit Callewier.

Flexibiliteit centraal in 
het kantoorgebouw 
van de toekomst
AVC Gemino innoveert en inspireert met oplossingen voor 
designdeuren en -wanden, dit in nauwe samenwerking 
met gerenommeerde architecten op zowel lokaal als 
internationaal niveau. Een recente realisatie is het Kortrijk 
Business Park van Verstraete Development en POLO 
Architects waar AVC de projectvisie, -wensen en -eisen van 
klant en architect omtrent esthetiek, akoestiek, functionaliteit, 
adaptiviteit en duurzaamheid heeft vormgegeven. 

— Case: Kortrijk Business Park
Het kantoorgebouw van de toekomst moet niet enkel flexibel 
en duurzaam zijn. Het moet tegelijk voldoen aan alle 
hedendaagse comfort- en welzijnseisen én kruisbestuiving 
bevorderen, zowel intern als extern. Het gloednieuwe Kortrijk 
Business Park van Verstraete Development is wat dat betreft 
een unieke voorloper. AVC implementeerde er zijn nieuwe 
systeem Space-R. 

— Wisselende activiteiten
Het ontwerp van het gebouw was een evenwichtsoefening 
tussen identiteit en flexibiliteit. De focus lag op het bouwen 
van een kwalitatief, toekomstgericht en duurzaam project. Het 
kantoorgebouw stelt het comfort van de gebruiker centraal en 
kan bedrijven van verschillende groottes huisvesten, rekening 
houdend met de mogelijkheid om te groeien of te krimpen. 

“Het is niet de bedoeling zomaar een kantoorgebouw neer te 
zetten. Het is belangrijk om een productieve werkomgeving 
te creëren waar mensen op een creatieve manier kunnen 
samenwerken”, zegt Christophe Verstraete, CEO van Verstraete 
Development, daarover. De statige, ritmische buitengevel in 
baksteen geeft het gebouw een sterke identiteit. In contrast 
met de rigide gevel staan de beglaasde binnengevel en 
de flexibele binneninrichting, die creatieve manieren van 
samenwerken aanmoedigt.

— Flexibiliteit centraal
Flexibiliteit is ook het codewoord van Space-R, het plug-and-
play systeem van AVC dat gebruikt werd voor de verticale 
indeling van de kantoren in het gebouw. “Architecten, eigenaars 
van kantoorgebouwen en ontwikkelaars kunnen met Space-R 
een beroep doen op een betrouwbaar systeem, zonder vast te 
zitten aan bepaalde materialen, maten of kleuren”, duidt CEO 
Dominiek Callewier van AVC. “Uniek is dat we daarbij niet 
hebben ingeboet op design of op akoestische eigenschappen, 
want Space-R haalt een akoestische geluidsisolatie tot boven 
Rw=52dB.”

Synopsis project: Verstraete Development – Kortrijk Business Park / Architecture & Design: POLO Architects / Systeem: AVC 
Gemino Space-R S100 / Plaatser : AVC Doors & Walls Kortrijk / Fotografie: Stefanie Faveere 



Biobest Group Westerlo, aparte informele zithoek aan de inkom van het bedrijfsrestaurant, ingericht met Ply, een modulair softseating-systeem met hoge, 
gestoffeerde scheidingswanden dat zorgt voor meer privacy in de ruimte

Want to know more 
www.drisag.be - welcome@drisag,be - 0032 14 23 11 11

Inspired people work better 
Companyweb besliste om zijn callcenter en kantoren in Vilvoorde een nieuwe look te geven. Tegelijk wou het daarbij de 
nodige aandacht besteden aan een goede akoestiek. Het was dan ook een logische keuze om voor het project een expert in 
te schakelen. Het klopte aan bij Drisag, dat gepersonaliseerde, inspirerende interieurconcepten uitwerkt die in lijn zijn met de 
brand identity van klanten. “Want kantoorinterieur moet weerspiegelen waar je organisatie voor staat”, vinden ze bij Drisag.

Securex Gent, quick-meeting rooms aan het onthaal, ingericht met D-Ply softseating cocoons, akoestiek verbeterend in- en rondom de cocoons

Aerts Trucks Bornem, informele directie zithoek in de kantoren gerealiseerd met:
- BeA Bench: een comfortabel, modulair softseating-systeem 
- AcoustiPanels: decoratieve, geluidsabsorberende wandpanelen bekleed met dezelfde stof als deze van de BeA Benches

— Project Companyweb Vilvoorde
“Als het interieur klopt, kunnen medewerkers zich ermee 
identificeren en voelen ze zich er thuis. Daardoor presteren ze 
ook beter”, steekt Niek Renders van Drisag van wal. “Met onze 
projecten willen we bijdragen tot gelukkige, gemotiveerde 
en betrokken medewerkers op elke werkplek.” Een visie die 
perfect tot uiting komt in de kantoren van Companyweb in 
Vilvoorde, die bestaan uit een callcenter en een kantoor voor 
de administratieve diensten.

Omdat akoestiek zo cruciaal is voor het welzijn van 
medewerkers, werd dat element van bij de start van het 
project meegenomen. “We kozen ervoor om bij de inrichting 
Fennel en Deskscreens te gebruiken. Fennel zijn decoratieve, 
akoestiek-verbeterende PET-vilten panelen die opgehangen 
kunnen worden aan de muur of aan het plafond. Deskscreens 
zijn gestoffeerde, geluidsabsorberende opzetwanden die 
frontaal gemonteerd worden op de werkplekken. Het zijn 
allebei producten die zowel een toegevoegde waarde 
vormen voor de akoestische prestaties van het interieur, als 
voor het design”, vertelt Griet Van Verre. 

— PET-vilt: aangenaam voor de 
ogen, de oren én het milieu
Beide producten bestaan uit PET-vilt. “Belangrijk voordeel 
daarvan is dat het goede akoestiek-verbeterende 
eigenschappen heeft. Tegelijk doen we door het gebruik 
van PET-vilt een bijdrage in de evolutie naar naar een 
circulaire economie én helpen we de wereldwijde afvalberg 
te verkleinen. Het materiaal bestaat immers voor 50% uit 
gerecycleerde PET-flessen en is 100% recycleerbaar.”

— Puur Belgisch & persoonlijk
Met een productie-atelier in de Kempen en belevingscentra 
in Roeselare en Herentals is Drisag een sterk Belgisch 
bedrijf dat gespecialiseerd is kantoormeubelprojecten. De 
projectadviseurs en interieurarchitecten van Drisag adviseren 
en begeleiden hun klanten tijdens de realisatie van hun 
specifiek inrichtingsproject op een persoonlijke manier, van 
ontwerp tot en met de oplevering.

“Met onze projecten willen 
we bijdragen tot gelukkige, 
gemotiveerde en betrokken 

medewerkers op elke werkplek.”  

– Niek Renders



— Case: ClimaWest
Gesprekken in de gang, het geluid van de koffiemachine of de 
stofzuiger van de poetshulp wat verder in het gebouw... stel 
je eens voor dat je al die zaken hoort terwijl je een seminarie 
volgt. Vind je het moeilijk om je te concentreren? Terecht! Als 
je de akoestiek wil verbeteren, zijn er tal van mogelijkheden. 
De aanpassing van je verlichtingselementen is er één van. 
ClimaWest klopte daarvoor aan bij Wever & Ducré.

— Twee uitdagingen
ClimaWest uit Zwevegem is gespecialiseerd in verwarming, 
airco-, klimaatregelings- en ventilatiesystemen. De 
zaakvoerders legden voor hun nieuwbouw een tweeledige 
uitdaging voor aan verlichtingsspecialist Wever & Ducré. 
“Bezorg ons een akoestische oplossing voor de polyvalente 
ruimte en een eyecatcher voor de inkomzone”, was de 
boodschap.

De polyvalente ruimte beslaat een oppervlakte van 116 m², is 
vijf meter hoog en heeft een betonnen plafond. Het ontwerp 
is strak en sober, maar werd aangekleed met elegante 
materialen. “Een polyvalente ruimte vraagt om uniforme 
verlichting en absorptie van geluid”, legt Yves Marginet van 
Wever & Ducré uit. “We zochten dan ook naar een goed 
samenspel van licht en akoestiek. De mensen van ClimaWest 
waren meteen enthousiast over Muse van XAL, omwille van het 
eenvoudige en stijlvolle design, en de discrete kleuren waarin 
het ontwerp verkrijgbaar is. We kozen voor twee verticale 
kolommen, met afwisselend Muse light en Muse baffle. Qua 
look identiek hetzelfde, maar met een verschillend doel, 
respectievelijk licht geven en geluid absorberen.”

— Esthetiek en duurzaamheid
In een lichtstudie werd het aantal Muse toestellen met 
geïntegreerd licht (Muse light) berekend. Het aantal 
zonder licht werd dan weer via een akoestische studie 
bepaald. “Twee studies dus”, duidt Yves Marginet “Zowel 
voor licht als akoestiek wordt er rekening gehouden met 
de omgevingsfactoren. Reflectiewaarden en kleuren zijn 
belangrijk voor de lichtberekening, terwijl de akoestische 
experts zich focussen op de vorm van de ruimte, de grootte, 
de aanwezige materialen,...”

ClimaWest koos voor de polyvalente ruimte voor de 
enkelvoudige variant van Muse. In een kantoor met bureau-
eilanden waar meerdere mensen werken, biedt de dubbele 
variant dan weer optimaal licht. Yves Marginet: “Beide 
varianten komen in twee lichtsterktes en voldoen aan de 
werkplekverlichtingsnorm (UGR < 19). De armatuur in 
vilt bestaat voor 50% uit gerecycleerde PET flessen, een 
doorslaggevende factor voor ClimaWest.” Om de ruimte 
verder aan te kleden, werd gekozen voor enkele enkele 
decoratieve Ray pendels. De eyecatcher in de inkomhal van 
het nieuwe gebouw is een speelse, flexibele opstelling van 
Move it 25 profielen met Pivot van XAL. Die springen meteen 
in het oog. 

“Dat onze beide merken Wever & Ducré en XAL complementair 
zijn, wordt bij ClimaWest nogmaals bewezen. Bovendien 
merken we een duidelijke overeenkomst tussen ClimaWest 
enerzijds en Wever & Ducré en XAL anderzijds: we combineren 
allebei esthetiek en duurzaamheid”, besluit Yves Marginet

“Zowel voor licht als akoestiek 
voeren we eerst studies uit 

die rekening houden met de 
omgevingsfactoren.”

Want to know more
Pay a visit to xal.com. 

Sterk samenspel van 
licht en akoestiek

Synopsis project: Bouwheer: ???/ Interieur design by CAAN Architecten /  
Plaatser: ??? / Fotografie: ??? / Ref. Triplaco: Type Db voor de hoge kasten - Type M voor de lage kasten - Type F voor de 
scheidingswanden / m² project: ???



Acoustics is key.
De aandacht voor akoestiek groeit de laatste jaren sterk. Dat 
merk je aan de grote hoeveelheid gepubliceerde artikelen, 
geplande studiedagen en gelanceerde nieuwe concepten. 
Ook de normering en wetgeving zijn sterk in evolutie. Dat 
is positief, want goede akoestiek is cruciaal om efficiënt en 
gelukkig te kunnen werken. Het is dan ook een sleutelelement 
dat je het best al meeneemt in de concept- en ontwerpfase van 
een (kantoor)gebouw. Zo vermijd je dat je na de oplevering 
lapmiddelen moet zoeken om problemen (gedeeltelijk) op te 
lossen. 

In dit magazine maak je kennis met zes totaaloplossingen op 
het vlak van akoestiek. We laten producenten aan het woord 
en zetten enkele concrete projecten in de spotlights.
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Download hier dit 
verzamelmagazine.


