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De werknemers kozen voor elke
verdieping een ander visueel
thema voor de bedrukking van
de akoestische panelen.
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Het oor wil ook wat!
Een mooi ogende werkplek met aantrekkelijk meubilair, een goed zittende
stoel en feilloos werkende ICT is nog lang niet alles. Het akoestisch
comfort dat de werknemer ervaart of juist ontbeert op zijn werkplek
is een belangrijke factor voor zijn productiviteit. Dat is precies waar dit
verhuisproject al in een vroeg stadium rekening mee hield.
n Eduard coddé

D

e 400 medewerkers van de Project Building van
R+V Versicherung (D) waren slecht gehuisvest.
Het gebouw was ongezond, had een slechte
klimaatregeling en een voorbijgestreefd IT-netwerk. In
2008 werd de zoektocht naar een nieuwe thuis gestart,
inclusief de overweging tot nieuwbouw. In de buurt
van de hoofdzetel van de verzekeringsmaatschappij
kwam een pand beschikbaar dat voordien door Linde
was gehuurd. Aan de voorbereiding van de nieuwe
werkomgeving werd bijna twee jaar gewijd, om eind
2010 definitief te verhuizen.
Planning
Het gaat over vier verdiepingen voor elk een 80-tal
werknemers. Elke verdieping toont dezelfde lay-out
met een mix van vaste werkplekken op de hoeken
en ‘benches’ voor vier leden van de vele vaste teams.
De benches vormen ook een ideale oplossing voor de
vaak gevormde tijdelijke teams. Vroeger werden er
gewoon tafels tegen elkaar geschoven, maar dat gaf
een akoestisch slechte werksituatie. De weerhouden
inrichting was het resultaat van een proefopstelling
die al in 2008 werd uitgetest m.b.t. een optimale
functionele werking.
Akoestische begeleiding
Al in een vroeg stadium werd een externe planner
ingeroepen. Ook Klaus Bals, regio verkoopsleider bij
Sedus Stoll AG (D) stapte een jaar voor de verhuis in
het project. Wanneer er definitief zekerheid bestond
over het nieuwe gebouw, werd de akoestiek op de
werkplek onderzocht.
Klaus Bals: “Het gebouw stond leeg. Er zijn vensters
rondom en de plafondhoogte bedraagt wel 3 m.
Gelukkig was er al een goed dempend akoestisch
plafond en ook het tapijt op de vloer droeg bij tot nog
redelijke akoestische prestaties”. Dat laatste vertaalde
zich in galmtijden van 0,8 tot 1,0 s – de bovengrens van
wat als aanvaardbaar wordt beschouwd. Bij invulling
van de ruimte ging de akoestiek er verder op achteruit.
In de geavanceerde ontwerpfase werden statische
berekeningen gemaakt om de grootte, het aantal en
de plaatsing van akoestische panelen optimaal te

kunnen bepalen. De individuele gebruikersgroepen
moesten akoestisch afgeschermd worden. De keuze
viel op Sedus ‘mooia’ panelen met een breedte van
4,80 m en een hoogte van 2,80 m. Elk tweede paneel
is slechts 2 m hoog om de werking van de aircouitstroomopeningen niet te hinderen. Centraal in de
panelen zit een geluidsabsorberende kern vervaardigd
uit een speciaal hiervoor ontwikkeld schuim. In totaal
zijn er 250 panelen uitgezet.
Efficiënt en sfeervol
Na plaatsing van de ‘mooia’-panelen daalde het
geluidsniveau in rust tot 40 dBA - de aircowerking
produceert op zich al 42 dBA - en 52 dBA bij een
groepsgesprek in de nabijheid. Voor open space
kantoorinrichtingen waarin een groot aantal personen
samenwerken, worden galmtijden van 0,6 tot 0,8 s
aanbevolen. De ‘mooia’-panelen reduceerden de
galmtijden met meer dan 25% in de spraakzone
(frequentieband). Ze bedragen nu 0,61 s en lager.
De vrijstaande akoestische basiselementen verzekeren
een effectieve opdeling met de nodige privacy en
akoestisch comfort. De werkgroepen werd een
20-tal motieven voorgelegd i.p.v. de standaard
kleurwaaier voor de uitvoering van de panelen. Ook
eigen beeldmateriaal mocht ingebracht worden.
Uiteindelijk werd op democratische basis voor elk
van de verdiepingen een thema weerhouden. De
textielpanelen werden aan beide zijden digitaal
bedrukt en zitten gevat in een kader uit hoogwaardig
aluminium. Dragers in de vloer verzekeren de nodige
stabiliteit. n
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