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Performant acoustics

— 6 specialisten verenigd

Akoestiek is een complexe mix van verschillende factoren.  
In de vorige edities van dit magazine zoomden we al in op het ABC van 
akoestiek, met de A van absorptie, de B van blokkeren (of isoleren) en de C van 
cover (of maskeren). Voor jou als architect of interieurarchitect is het niet evident 
om dat samenspel te doorgronden, laat staan dat je op de hoogte bent van alle 
oplossingen die bepalend zijn voor een goede akoestiek in kantoren.

Daarom bundelen zes toonaangevende Vlaamse bedrijven de krachten.  
In dit magazine inspireren ze je en reiken ze je basiselementen aan om mee aan 
de slag te gaan. Ook na het lezen van dit magazine kan je bij hen terecht. Ze 
helpen je een effectieve, efficiënte, kostenbesparende, duurzame en esthetische 
totaaloplossing te zoeken voor je opdrachtgever. 



Kordekor 
Interieuraannemingsbedrijf Kordekor uit Kortrijk is gespecialiseerd in spanplafonds & akoestiek, maatwerkmeubilair, 
schilderwerken, raamdecoratie en coördinatie van totaalprojecten. 
Meer info: www.kordekor.com | info@kordekor.com

AVC Gemino 
AVC Gemino innoveert en inspireert met designdeuren en -wanden en integreert die in het totaalconcept van woningen en 
kantoren. 
Meer info: www.avc.eu | info@avc.eu

Ntgrate 
Ntgrate maakt geweven vinylvloeren met een ruim aanbod aan looks en stijlen. Het zijn unieke en innovatieve oplossingen van 
hoge kwaliteit. 
Meer info: www.ntgrate.eu | info@ntgrate.eu

Wever en Ducré 
Wever en Ducré / XAL / Wästberg zijn gekend als trendsetter op het gebied van architecturale verlichting. De merken zijn zowel 
thuis in de professionele als particuliere markt en bieden een antwoord op nagenoeg alle verlichtingsvragen. 
Meer info: www.weverducre.com | www.xal.com

Drisag 
Drisag uit Herentals is gespecialiseerd in kantoormeubelprojecten. In samenspraak met haar klanten creëert Drisag inspirerende 
interieurconcepten die ingevuld worden met producten van eigen makelij. Het productportfolio van Drisag omvat een ruim 
aanbod van decoratieve, akoestiek verbeterende producten. 
Meer info: Chris Jamart, 0486 64 30 12 | chris.jamart@drisag.be

Triplaco 
Triplaco ontwikkelt, produceert en levert met Print Acoustics en Wood Acoustics akoestisch dempende panelen, deuren en losse 
elementen. 
Meer info: www.triplaco.be | info@triplaco.be



Esthetiek en akoestiek gaan hand in hand
— Panelgesprek met specialisten:

Akoestiek in kantoren: het is een thema waarover veel te vertellen valt. Het is duidelijk dat architecten er meer en meer aandacht 
voor hebben. Maar alles kan natuurlijk beter. Hoe? Dat vroegen we aan Chris Jamart (Drisag), Yves Marginet (Xal, Wever & 
Ducré, Wästberg), Bart en Stephan Debuf (Kordekor), Kristoff Ver Eecke (Triplaco), Dominiek Callewier (AVC Gemino) en Pascal 
Vantomme en Thomas Vannieuwenborg (Ntgrate). 

 “Sinds Corona wordt 
het concept van  

landschapskantoren meer in 
vraag gesteld’

–  prof. dr. Theo Compernolle 

 
“Inzetten op akoestiek heeft een grote ROI”

Corona lijkt de doodsteek te zijn voor de open offices. Door het vele thuiswerk beseffen 
werkgevers én werknemers dat het moeilijk is om je te focussen in een ruimte waar er te 
veel achtergrondlawaai is. Dat open kantoren een ramp zijn voor breinwerk, daar is ook 
prof. dr. Theo Compernolle van overtuigd. 

Kunnen werken in een stille ruimte, geeft een boost aan de productiviteit van je 
medewerkers. De inrichting van een kantoor noemt hij dan ook “geen kostenpost, 
maar een hulpmiddel waarin bedrijven investeren om de intellectuele productiviteit van 
hun werknemers te optimaliseren. Het brein van kantoormedewerkers is immers hun 
belangrijkste tool om optimaal productief te zijn.”

THEO COMPERNOLLE 
Auteur van ‘Zo haal je meer uit je brein’



“Akoestiek blijkt doorslaggevend voor welzijn 
op het werk. Toch blijkt het thema bij de bouw 
van kantoren wat vergeten te worden? ”
— Akoestiek en esthetiek

YVES MARGINET - WEVER & DUCRÉ 
“Enerzijds is het voor voorschrijvers een grote uitdaging om 
te weten wat beschikbaar is op de markt. Anderzijds is de 
perceptie nog steeds dat akoestische oplossingen niet mooi 
zijn. Terwijl akoestiek en esthetiek perfect hand in hand 
gaan.”

BART DEBUF - KORDEKOR 
“Voor iedereen rond de tafel geldt dat onze oplossingen in 
de eerste plaats mooi zijn. Dat sluit aan bij de hedendaagse 
architectuur, waarbij een strakke look voorop staat. Die 
evolutie brengt helaas wel met zich mee dat er vaak veel 
harde materialen gebruikt worden, wat een nefast effect 
heeft op ruimteakoestiek. In de uitvoeringsfase gebeuren 
er bovendien regelmatig technische fouten, waardoor 
akoestische lekken ontstaan.” YVES MARGINET - WEVER & DUCRÉ  

“Dat resulteert dan in de vraag naar ons als 
verlichtingsfabrikant om in de laatste fase een compensatie 
te doen.”

CHRIS JAMART - DRISAG 
“Alle gestoffeerde en PET-vilten producten die wij 
ontwikkelen, produceren en verwerken in onze 
kantoormeubelprojecten zijn decoratief, absorberen geluid 
en dragen bij tot het verbeteren van de akoestiek.”

DOMINIEK CALLEWIER - AVC GEMINO  
“Dat aspect van akoestiek, absorptie, kan je nog wel wat 
bijsturen via panelen, verlichting, meubilair,… Maar bij het 
andere aspect, namelijk isolatie, is dat niet het geval. Voor 
absorptie helpt elke vierkante meter akoestisch absorberend 
materiaal, voor isolatie zijn de kleinste details cruciaal. Het 
is een aspect dat in de conceptfase van een gebouw al 
grondig bekeken moet worden.  
 
Nadien krijg je dat niet meer structureel goed, tenzij 
met enorme ingrepen die ook enorme kosten met zich 
meebrengen. Ik heb weet van een gebouw waar de duurste 
plafonds van de markt geplaatst werden, maar na een half 
jaar zijn die eruit gezaagd om de isolatie goed te krijgen.”

Ontwerp: Devolder Architecten

Ontwerp: Architectenbureau Christian Delaey



“Het welzijn van medewerkers 
was een derde thema waarop we 

inzoomden. We polsten daarom 
naar de belangrijkste klachten over 
de werkomgeving. Met 26,7% van 

de stemmen kwam akoestiek daaruit 
als grootste bron van ergernis.”

–  Rik Neven

— Zien jullie een evolutie?

KRISTOFF VER EECKE - TRIPLACO 
“Dat wel. Bij onze eerste deelname aan Architect@work 
in 2014, was er maar één andere exposant die bezig 
was met het thema akoestiek. 7 jaar later zijn dat er 15. 
Het onderwerp leeft dus wel.”

CHRIS JAMART - DRISAG  
“Naast werplek-ergonomie, merken wij dat het creëren 
van een goede akoestiek, een heel belangrijk thema is 
geworden in projecten.” 

PASCAL VANTOMME - NTGRATE  
“Architecten vinden akoestiek duidelijk een belangrijk 
thema. Alleen wordt het soms nog als een of-of-verhaal 
gezien, terwijl het een en-en-verhaal is. Akoestische 
panelen, een spanplafond, vloerbekleding,…: al die 
elementen kunnen samen een optimaal scenario schrijven 
voor een kantooromgeving.”



“Was corona een gamechanger voor het 
kantoor zoals we het kennen? ”
— Belangrijk kantelmoment

KRISTOFF VER EECKE - TRIPLACO  
“De projecten die wij nu afronden, zijn allemaal voor de 
coronacrisis besteld. In een andere situatie dus. We zijn 
bezig aan de inrichting van een groot kantoorgebouw in 
Parijs. Daar protesteert de buurt tegen de grote oppervlakte 
aan kantoren, omdat er een tekort is aan appartementen. Dat 
toont aan dat mensen kritischer worden over het gebruik van 
ruimte. 

Functies zullen anders ingevuld worden en we zullen 
ook meer een mix van verschillende functies zien. Deze 
verandering was er al, maar Covid heeft dit wel versneld.”

THOMAS VANNIEUWENBORG - NTGRATE 
“Kijk maar naar videocalls: vroeger kenden we dat fenomeen 
amper, nu is het de norm geworden. Dat is zeker een element 
om rekening mee te houden bij de inrichting van kantoren.”

YVES MARGINET - WEVER & DUCRÉ  
“Ik zie een evolutie naar een andere invulling van kantoren, 
met meer kleinere, cosy ruimtes waar je je kan concentreren. 
We staan volgens mij op een belangrijk kantelmoment.”

DOMINIEK CALLEWIER - AVC GEMINO  
“Er zijn 11 types ruimtes in kantoren en die hebben elk hun 
eigen karakteristieken. Tegelijk moeten ze ook flexibeler 
zijn dan vroeger. Dat stelt natuurlijk wat uitdagingen naar 
technieken toe. Een architect moet tegenwoordig een 
superman- of vrouw zijn: het moet een estheet zijn, hij of zij 
moet met budgetten kunnen omgaan, moet rekening houden 
met allerlei wettelijke aspecten,… Het kan helpen om de 
structuur van een gebouw, de skin zeg maar, los te koppelen 
van wat te maken heeft met het gebruik ervan. Alleen zo kan 
je een gebouw ontwikkelen dat 30 jaar meegaat.”

BART DEBUF - KORDEKOR 
“Het ideale kantoor bestaat natuurlijk niet. Bij sommige 
bedrijven past een landschapsbureau 100% bij het DNA, 
andere hebben dan weer individuele kantoren nodig. Ik 
denk dat het een slingerbeweging is, dat we voor een groot 
deel naar de situatie pre-corona gaan. Op het vlak van 
duurzaamheid daarentegen is er no way back.”

“Vroeger was een 
landschapskantoor met 

vergaderzaal en keuken de norm. 
Nu zijn er meer aparte zones die 
specifieke invullingen krijgen: één 
ruimte om te vergaderen, één om 

te eten, één om te bellen, één om te 
ontspannen,… ”

–  Rik Neven



CHRIS JAMART - DRISAG 
“Bij de ontwikkeling van nieuwe producten denken wij steeds 
na over het hergebruik van de verschillende toegepaste 
materialen. Zo is onze nieuwste bureaustoel Econic 100 % 
circulair opgebouwd. Door deze slimme opbouw kunnen er 
eenvoudig componenten vervangen of gerecycleerd worden. 
Een uitdaging voor onze productontwikkeling, maar eentje 
waar we graag onze tanden inzetten.”

YVES MARGINET - WEVER & DUCRÉ  
“Onze akoestische producten zijn voor de helft van 
recycleerbaar materiaal. Onze led-verlichting is goed voor 
maar liefst 50.000 branduren.”

“Hoe krijgt die aandacht voor 
duurzaamheid en circulariteit vorm in jullie 
producten? ”

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

medewerkers op elke werkplek.”  

– Chris Jamart



BART DEBUF - KORDEKOR 
“Onze spanplafonds zijn gemaakt uit hoogwaardige 
kunststof en worden gespannen in aluminiumprofielen. Deze 
componenten zijn allebei volledig recycleerbaar. We hebben 
trouwens ook een aanbod gerecycleerde plafonds”.

KRISTOFF VER EECKE - TRIPLACO 
“Wij werken met mdf-gebaseerde houtproducten, die perfect 
recycleerbaar zijn. Ook in ons proces hebben we aandacht 
voor duurzaamheid; zo hebben we bijvoorbeeld 35.000 
vierkante meter zonnepanelen geplaatst.”

DOMINIEK CALLEWIER - AVC GEMINO  
“Onze basisproducten glas en aluminium worden al jaren 
bijna volledig gerecycleerd. Voor ons is duurzaamheid zo 
vanzelfsprekend dat we er in de toekomst niet meer expliciet 
mee gaan uitpakken.”

PASCAL VANTOMME - NTGRATE  
“Onze vloertegels bevatten vilt gemaakt van petflessen. Pvc 
heeft een negatieve bijklank, maar bestaat voor een groot deel 
uit natuurlijke materialen: zout, kalk en zand.”

KRISTOFF VER EECKE - TRIPLACO 
“Voor mij hangt duurzaamheid ook samen met modulariteit. Als je kantoorfuncties veranderen, kan je onze producten flexibel 
hergebruiken.” 

PASCAL VANTOMME - NTGRATE  
“Die moduleerbaarheid is misschien nog belangrijker dan recyclage. Wanden verplaatsen, vloeren anders hergebruiken: 
daarmee komen we tegemoet aan de vraag naar circulaire oplossingen.”

CHRIS JAMART - DRISAG  
“Drisag gebruikt uitsluitend hoogwaardige materialen en onderdelen die binnen een straal van 500 kilometer worden 
aangekocht. We produceren lokale producten van hoge kwaliteit. Op deze manier garanderen we een lange levensduur voor 
al onze producten. Wanneer een product dan toch op het einde van zijn levensduur komt, denken we steeds na over de beste 
oplossing. We bekijken hierbij of het in aanmerking komt voor terugname, voor demontage en recyclage, of het verkocht kan 
worden op de tweedehandsmarkt, of we de materialen kunnen hergebruiken voor nieuwe oplossingen.”

 

“We hebben gemerkt dat circulariteit een hot item is. Zo was 
er bijvoorbeeld een spreker die tweedehands bureaumateriaal 
pimpt. Dat zit enorm in de lift. Niet omwille van de kostprijs, 
maar vooral omwille van de duurzaamheidsgedachte. 
Werknemers verwachten van werkgevers dat ze daarop 
inzetten. Gezien de krapte op de arbeidsmarkt is het belangrijk 
om mee te gaan in die trend, als je medewerkers wil aantrekken 
en behouden.”

RIK NEVEN 
www.kantoorvandetoekomst.be



PASCAL VANTOMME - NTGRATE  
“Iedereen rond de tafel heeft zijn eigen sterkte, 
bovendien ‘designed in Belgium’. Dat creëert een unieke 
kruisbestuiving.”

BART DEBUF - KORDEKOR 
“Akoestiek is een complex samenspel van verschillende 
parameters: geluidsoverdracht, nagalmtijd, 
contactgeluid. Sommige spelen al mee in de structuur van 
een gebouw, andere kunnen remediërend aangepakt 
worden. Daarop kunnen wij als experten inspelen. Elk 
van de partners rond de tafel heeft z’n eigen specifieke 
expertise, maar heeft ook een zicht op de oplossingen 
van de andere partners. Dat is de grote meerwaarde van 
dit partnership.”

KRISTOFF VER EECKE - TRIPLACO 
“Onze belangrijkste boodschap? Als het over akoestiek 
gaat, hoef je als architect niet alles zelf uit te zoeken. Zie 
ons maar als ervaringsdeskundigen die bereid zijn om je 
te helpen en vrijblijvend door te verwijzen.”

“Die lokale verankering is ook een cruciaal 
aspect in jullie samenwerking? ”

 

In een open kantoor word je 
gemiddeld om de twee minuten 
gestoord. Er werken noemt 
Compernolle dan ook “een ramp 
voor het denkende brein van 
de moderne homo interruptus”. 
De oplossing? Die ligt niet in de 
“individuele konijnenhokken van 
weleer”, maar wel in kantoren die je 
flexibel en modulair kunt inzetten , 
afhankelijk van de taak die je er wil 
uitvoeren.

THEO COMPERNOLLE 
Auteur van “Zo haal je meer uit je brein.”



Experience
Binnenkort openen de partners uit dit magazine 
samen een heuse belevingsruimte. Je zal er aan 
de lijve kunnen ondervinden hoe belangrijk 
geluidsisolatie en -absorptie zijn om je goed te 
voelen. 

Er zullen 2 visueel identieke ruimtes zijn om te 
beleven: de ene zonder akoestische ingrepen, 
de andere met. 

EXPERIENCE CENTER:  
Evolis 91, 8500 KORTRIJK

 
“Inzetten op akoestiek heeft een grote ROI”

Het kantoor van morgen zal er totaal anders uitzien 
dan dat van 10 jaar geleden, onder meer onder 
invloed van de coronacrisis. En binnen 10 jaar zal 
onze werkomgeving er weer totaal anders uitzien.

Op akoestiek wordt terecht meer en meer ingezet. 
Het is bijvoorbeeld een belangrijk element in de 
WELL Building Standard. En het heeft een grote ROI: 
als je als werkgever bewust inzet op een goede 
akoestiek, zullen je medewerkers zich beter voelen, 
productiever zijn en minder snel vertrekken.”

RIK NEVEN 
www.kantoorvandetoekomst.be



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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