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In dit nummer van INSPIRED BY YOU hebben we vooral oog voor de innerlijke schoonheid 
in een hele reeks projecten overal ter wereld. Men zegt wel eens dat schoonheid voor 
iedereen iets anders betekent. Toch zijn wij bij Rockfon ervan overtuigd dat schoonheid 

begint bij de inspiratie van de ontwerper, die het potentieel van een nieuwe creatie 
binnen een bestaande structuur ziet. Maar voordat die schoonheid zichtbaar wordt voor 
de gebruikers, moet deze eerst uitgedacht worden en vervolgens tot leven gebracht.  
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BIJZONDERE ONTWERPEN

BIJZONDERE 
ONTWERPEN 

Echt BIJZONDERE ONTWERPEN 

onderscheiden zich door hun oog voor 

detail en het feit dat ‘goed genoeg’ niet 

volstaat.  

 

Elk bouwproject daagt ontwerpers uit om 

hun esthetische visie overeind te houden 

naarmate het project vordert. Het risico 

bestaat dat het bouwproces uiteindelijk 

de overhand krijgt op het eindproduct. 

Compromissen kunnen hierbij de krachtige 

indruk van het ontwerp van een gebouw op 

zijn gebruikers ondermijnen. Ontwerpers 

mogen dan ook nooit hun visie uit het oog 

verliezen.   

 

Op de eerste pagina’s van dit nummer hebben 

we een hele reeks projecten op een rijtje 

gezet die perfect illustreren wat er gebeurt 

wanneer die visie tot op het einde intact 

blijft. Het zijn projecten waar voorbijgangers 

wel even bij stil blijven staan. Projecten 

die uiteindelijk op elk vlak gewoonweg 

verbluffend zijn. Geniet van deze uitgave.
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BIJZONDERE ONTWERPEN

Project: hoofdkantoor Novo Nordisk, Bagsværd (DK)

Architect: Henning Larsen Architects

Plafonds en wanden: Rockfon Mono® Acoustic en

Rockfon Mono® Acoustic Flecto
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NOVO NORDISK – HET BEDRIJFS-DNA  
ALS INSPIRATIE 
Het Deense farmaceutische bedrijf NOVO NORDISK 
wilde voor zijn nieuwe hoofdkantoor in Bagsværd 
(ten noorden van Kopenhagen) vooral een heldere 
en open kantooromgeving creëren, die het DNA 
van de onderneming duidelijk weerspiegelt. 
Henning Larsen Architects haalde de opdracht binnen 
met een stijlvol voorstel voor een rond gebouw met 
een organisch ontwerp. Hun inspiratie: de structuur 
en de ronde spiraalvorm van insulinemoleculen – de 
hoeksteen van het assortiment van Novo Nordisk. 
Henning Larsen Architects integreerde ook duidelijke 
architecturale verwijzingen naar de Scandinavische 
designtraditie en naar architect Arne Jacobsen. Deze 
Deense architect staat niet alleen bekend om zijn 
Egg- en Swan-stoelen, maar werkte zelf ook eerder in 
opdracht van Novo Nordisk. 

Voor het gebogen ontwerp van het gebouw waren 
flexibele bouwmaterialen nodig die bij de ronde vorm 

pasten. Henning Larsen Architects besloot daarom 
om in het grote atrium zowel op de verticale als op 
de horizontale vlakken Rockfon Mono® Acoustic te 
installeren. Volgens architect Søren Øllgaard bood 
“Mono de mogelijkheid om een verbluffend design 
te creëren met doorlopende vlakken die de ruimte 
samenhouden. Bovendien was het mooi meegenomen 
dat er zo flexibele plafonds en wanden konden  
gecreëerd worden zonder dat dit ten koste ging van de 
goede akoestische eigenschappen.” 

Het monolithisch plafondsysteem bood niet alleen 
een grote flexibiliteit op het vlak van de vormgeving 
en goede akoestische eigenschappen. Het stelde de 
architecten ook in staat om de verbluffende natuurlijke 
lichtinval in het gebouw extra in de verf te zetten. 
“Rockfon Mono Acoustic creëert met zijn doorlopende 
vlakken een eenheid, haalt licht op een spannende 
manier naar binnen en biedt een interessantere look 
met zijn rustieke oppervlakken”, aldus Søren Øllgaard. 
Hij besluit: “Het is een verfrissend idee om een plafond 
met een textuur te kunnen toepassen.”

Bekijk het filmpje en 
nog meer foto’s op 
www.rockfon.nl en 
www.rockfon.be
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BIJZONDERE ONTWERPEN

Project: hoofdkantoor Novo Nordisk, Bagsværd (DK)

Architect: Henning Larsen Architects

Plafonds en wanden: Rockfon Mono® Acoustic en

Rockfon Mono® Acoustic Flecto

DANKZIJ MONO KONDEN WE 
EEN VERBLUFFEND 
GEBOUW CREËREN MET 
DOORLOPENDE 
OPPERVLAKKEN DIE DE 
RUIMTE SAMENHOUDEN
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Project: Duda Cars, Poznan (PL)

Architect: Mariusz Wrzeszcz

Plafonds: Rockfon Tropic X en Rockfon Eclipse

BIJZONDERE ONTWERPENBIJZONDERE ONTWERPEN
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DUDA CARS - REIKEN NAAR DE STERREN
DUDA CARS is de belangrijkste dealer van Mercedes-Benz auto’s 
in het Poolse Poznań. Het 7.000 m² grote gebouw bestaat onder 
meer uit een overdekte showroom en onderhoudsruimte van 
meer dan 2.100 m². Voor het renovatieproject werd de showroom 
uitgebreid met een grote nieuwe tentoonstellingsruimte en een 
nieuwe ingang. Dankzij het project werden de oude en de nieuwe 
showrooms zowel vanuit architecturaal als logistiek oogpunt 
met elkaar verbonden. De opvallende ronde ingang, waar het 
logo van Mercedes-Benz een vooraanstaande plaats kreeg, 
vormt een uniek visitekaartje van Duda Cars. De architect kreeg 
de opdracht om een ontwerp te creëren dat evenveel prestige 
moest uitstralen als de auto’s van het merk. “Het luxueuze 
karakter van het merk bepaalde de aanpak van het project en de 
afwerking van het gebouw. De lat lag hierbij heel hoog”, aldus 
architect Mariusz Wrzeszcz. “We gingen daarom op zoek naar 
een moderne oplossing met grote en hoge ruimten. Anderzijds 
mochten het gebouw en het interieur niet monumentaal, kil of 
leeg aanvoelen.” In het ontwerp werden op grote schaal metaal en 
glas gebruikt. Niet alleen wegens het moderne karakter van deze 
materialen, maar ook om het nieuwe ontwerp zo goed mogelijk 
op de bestaande showroom te laten aansluiten. Kunstzinnige 
installaties in het interieur zorgen voor een speels karakter. Zo 
werd een interactieve stalen sculptuur opgehangen in de lobby. 

Voor de tentoonstellingsruimten viel de keuze op Rockfon 
Tropix X wegens zijn functionaliteit en ontwerpmogelijkheden. 
Deze panelen werden op een elegante manier in een zwevend 
profielsysteem bevestigd. “Met de Rockfon-plafonds konden 
we de ruimte elegantie en prestige geven. In het interieur 
zijn artistieke elementen ingewerkt: de auto’s zelf lijken op 
kunstwerken, en de elegante en hoogwaardige plafonds 
versterken dit effect. We zijn erin geslaagd om de plafonds zo in 
te richten dat ze er als een sculptuur uitzien”, aldus Wrzeszcz. 

“Het interieur moest ook erg gebruiksvriendelijk zijn. Daarom 
was het essentieel om de juiste akoestische oplossingen te 
kiezen. Hoewel dit een enorme ruimte is, weerklinken er geen 
onnodige, noch storende geluiden.” De buizen, leidingen en 
verlichtingselementen konden gemakkelijk in het plafondsysteem 
en in de ruimten boven de panelen worden weggewerkt. De 
akoestische expertise die Rockfon te bieden had, bleek een extra 
voordeel. “We kregen een geweldige ondersteuning van de 
medewerkers van Rockfon. Ze hielpen ons niet alleen bij de juiste 
materiaalkeuze, maar ook bij onvoorziene omstandigheden in 
het logistieke traject.”, herinnert Wrzeszcz zich.

BIJZONDERE ONTWERPEN BIJZONDERE ONTWERPEN
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Project: Duda Cars, Poznan (PL) 

Architect: Mariusz Wrzeszcz 

Plafonds: Rockfon Tropic X en Rockfon Eclipse

BIJZONDERE ONTWERPEN

11



Project: Zwembad Arts et Vie, Plozévet (F) 

Architect: Gauthier Philippe 

Plafonds: Rockfon Sonar X en Rockfon Sonar G 

Ophangsystemen: Chicago Metallic corrosiebestendig D850 T-24

BIJZONDERE ONTWERPEN

ZELFS WANNEER ER LUIDRUCHTIGE 
KINDEREN ZIJN, IS ER 
WEINIG LAWAAI

Bekijk het filmpje en 
nog meer foto’s op 
www.rockfon.nl en 
www.rockfon.be

ZWEMBAD ARTS ET VIE – 
VREDIGE SFEER 
Het ARTS ET VIE vakantiepark in het Franse 
Plozévet is het eerste van zijn soort met een 
binnenzwembad in Bretagne. Dit park met 
viersterrenbungalows opende na 18 maanden 
bouwen zijn deuren in juni 2014 en is sindsdien van 
maart tot november open voor bezoekers. Tijdens 
de vakantieperioden zijn er vooral gezinnen met 
kinderen te vinden in het verwarmde zwembad. De 
rest van het jaar tref je er vooral gepensioneerden 
aan. 

Het is algemeen bekend dat de akoestische 
eigenschappen van zwembaden een 
grote uitdaging vormen voor architecten. 
Gérard- Charles Gautier kreeg dan ook de 
moeilijke opdracht om een aangename omgeving 
te creëren voor zowel recreatieve zwemmers als 
spelende kinderen. Zijn oplossing bestond erin 
om de plafonds van het zwembad uit te rusten 
met akoestische Rockfon Sonar plafondpanelen. 
Deze werden aan Chicago Metallic T24 ECR 
class D-corrosiebestendige profielsystemen 
opgehangen. 

De Sonar-plafondpanelen beschikken niet alleen 
over uitstekende akoestische eigenschappen. 
Ze bieden ontwerpers dankzij hun licht 
gestructureerd witte oppervlak in combinatie 
met de verdekte kantafwerking X de mogelijkheid 
om het profielsysteem te verdekken en een bijna 
naadloos geheel te creëren. Daarenboven blijven 
de plafondpanelen gemakkelijk demonteerbaar. 
Eigenaar Vincent Berthy heeft intussen al gemerkt 
dat de bezoekers genieten van de sfeer in het 
gebouw. “De bezoekers stellen vooral het lichte en 
luchtige ontwerp van het interieur op prijs”, weet 
hij. “En zelfs wanneer de ramen openstaan, zijn er 
weinig storende geluiden te horen.” 

Berthy is ervan overtuigd dat de akoestische 
eigenschappen van het gebruikte materiaal hierin 
een grote rol spelen. “We kregen van de bezoekers 
een bijzonder goede feedback over het zwembad. 
Zelfs wanneer er luidruchtige kinderen spelen, is 
er  weinig lawaai”, zegt hij. “In andere zwembaden 
zie je gasten vertrekken  wanneer er grotere 
groepen kinderen langskomen. Maar hier gebeurt 
dat helemaal niet. Zelfs wanneer er luidruchtige 
kinderen op bezoek zijn, kunnen de andere gasten 
nog volop van het zwembad genieten.” In Plozévet 
werd ook kostbare ervaring opgedaan die bij 
toekomstige projecten van pas zal komen. “We 
zijn van plan om onze aanpak bij dit zwembad 
ook elders toe te passen. Het is voor ons voor het 
eerst dat we deze combinatie hebben toegepast”, 
besluit Berthy.
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CHIZHOVKA ARENA – 
RUIMTE VOOR IEDEREEN 
Toen Wit-Rusland werd verkozen tot gastland 
voor het wereldkampioenschap ijshockey in 
2014, was het duidelijk dat het land een nieuw 
hockeystadion nodig had. In de hoofdstad 
beschikte men al over een arena voor 15.000 fans, 
maar de competitieregels bepaalden dat er een 
tweede ijsbaan nodig was voor het evenement. 
De oplossing: de CHIZHOVKA ARENA met 9.000 
plaatsen, prachtig gelegen in een residentiële 
zone langs de oevers van het Chizhovka 
stuwmeer. 

De architect liet zich inspireren door de locatie 
en creëerde een vorm die verwijst naar twee 
waterdruppels die met elkaar ‘spelen’. “Aangezien 
de arena aan de oever van een stuwmeer ligt, 
kozen we voor waterdruppels als concept. Ik 
probeerde ze in de compositie bij elkaar te 
brengen om op die manier het beeld te doen 
ontstaan van een grote druppel (de grote arena) 
die via een ingevoegd deel in een kleine druppel 
overgaat”, verklaarde Marat N. Grodnikov, de 
hoofdarchitect van het project. 

Hoewel het ijshockeystadion werd ontworpen 
voor één enkel evenement, wilde Grodnikov 
er zeker van zijn dat de buurtbewoners de 
infrastructuur ook na de kampioenschappen 
zouden kunnen gebruiken. Daarom voegde hij 
een kleinere ijsbaan met 500 plaatsen toe voor 
het brede publiek en kwam er op de derde 
verdieping van het gebouw een winkelcentrum 
van meer dan 5.000 m². 

Aangezien in de arena ook muziekevenementen 
zouden plaatsvinden, was het akoestische 
ontwerp vanaf het begin een belangrijke 
prioriteit. “Om de financiële middelen voor 
het project zo optimaal mogelijk te benutten, 
voerden we meteen akoestische analyses uit”, 
aldus Grodnikov. Zodra die berekeningen 
klaar waren, werd de arena uitgerust met 
Rockfon Artic en Rockfon Lilia plafondpanelen 
om het juiste akoestische klimaat te verkrijgen. 

Het resultaat van deze creatieve combinatie van 
materialen? Een multifunctionele arena met een 
akoestisch binnenklimaat dat geschikt is voor 
de talrijke geplande doeleinden. “Er zijn geen 
storende, grote nagalmeffecten hoorbaar en 
alle ruimten beschikken over goede akoestische 
eigenschappen. Dat geldt vooral voor de 
grotere arena, waar ook muziekoptredens 
zullen plaatsvinden. Voor de optredens die er 
reeds zijn georganiseerd, waren geen extra 
geluidsisolerende maatregelen nodig. Er stelt 
zich  dan ook geen probleem met de akoestiek”, 
besluit Grodnikov.

BIJZONDERE ONTWERPENBIJZONDERE ONTWERPEN
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Project: Chizhovka Arena, Minsk (W-RUS) 

Architect: Marat N. Grodnikov 

Plafonds: Rockfon Artic en Rockfon Lilia

BIJZONDERE ONTWERPEN
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MARKTHAL – STILTE  
EN GELUID 
De overdekte MARKTHAL in het stadscentrum 
van Rotterdam is een van de eerste van zijn 
soort in Nederland. De unieke structuur werd 
ontworpen door het architectenkantoor 
MVRDV Architects, dat van het stadsbestuur 
de vraag kreeg om een gecombineerd markt- 
en woongebouw te creëren. Na verschillende 
ontwerpen besloot MVRDV dat het de markt 
niet met een traditioneel laag dak maar met een 
boogvorm wilde overkoepelen. “Op die manier 
konden de bewoners van de appartementen 
de markt ook zien en ervan genieten”, legt 
projectarchitect Anton Wubben van MVRDV uit. 

Bij dit project werd de markt het middelpunt 
van het ontwerp. De binnenkant van de boog 
werd bedekt met een kunstwerk bestaande 
uit 4.000 kleurige panelen van de plaatselijke 
Rotterdamse artiest Arno Coen. De omliggende 
appartementen werden zo ontworpen dat ze 
een zicht bieden op de markt. De penthouse-
appartementen kregen zelfs een glazen vloer, 
zodat bewoners de kraampjes recht onder 
hun voeten kunnen zien. Om de aandacht van 
de bezoekers direct op de levendige markt 
te vestigen, koos MVRDV een minimalistisch 
ontwerp voor alle andere elementen. “Alles wat 
we deden, was erop gericht om de markt in 
het middelpunt van het ontwerp te houden”, 
verklaart Wubben. “Alle functies er rondom 
moesten daarbij meehelpen. De ruimte moest 
dan ook zo minimalistisch mogelijk blijven.” 

Om deze discrete uitstraling tot stand te 
brengen, besloot MVRDV om alle andere 
functies (zoals de ramen, de vloeren en de 
plafonds) in een rustgevende grijze tint uit 
te voeren. “We gingen op zoek naar een 
akoestisch plafond dat geen enkele naad 
vertoont en de juiste kleurenmogelijkheden 
biedt. Rockfon Mono® Acoustic bleek de juiste 
keuze”, vertelt Wubben. Het resultaat is een 
indrukwekkende structuur met een opvallend 
evenwicht tussen vredige privacy en hectische 
interactie. “Uiteindelijk creëerden we als het ware 
een fotolijst voor de markt, maar we hadden 
nooit kunnen vermoeden dat het stadsbestuur 
zo enthousiast op ons voorstel zou reageren. 
En hoewel dat onze bedoeling was, waren we 
bijzonder aangenaam verrast over de manier 
waarop de gebruikers het gebouw uiteindelijk 
beleven”, aldus de architect.

BIJZONDERE ONTWERPENBIJZONDERE ONTWERPEN

Bekijk het filmpje en 
nog meer foto’s op 
www.rockfon.nl en 
www.rockfon.be
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Project: Markthal, Rotterdam (NL) 

Architect: MVRDV 

Installateur: Pennings Akoestiek 

Plafonds: Rockfon Mono® Acoustic

Ophangsystemen: Chicago Metallic Monolithic

BIJZONDERE ONTWERPEN

BIJ ALLES WAT WE DEDEN, 
MOEST DE MARKT HET 

MIDDELPUNT VAN 
HET ONTWERP 
BLIJVEN. ALLE FUNCTIES 
ER RONDOM MOESTEN 
DAARTOE BIJDRAGEN
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BESTSELLER –  
INTIEME EENVOUD
BESTSELLER wilde dat zijn nieuwe regionale 
kantoor in het Deense Aarhus een intieme kwaliteit 
zou uitstralen. Een generieke sfeer was dus uit 
den boze. Om te voorkomen dat op de unieke 
site aan de waterkant bij de ingang van de pier 
een enorm blok uit de grond zou verrijzen, werd 
een reeks verspringende volumes voorgesteld 
die met elkaar verbonden zijn door verschillende 
buitenruimten. Het resultaat is een ‘vloot’ van 
gebouwen die op een kleine levendige stad 
lijkt. De panden bieden bovengronds onderdak 
aan 22.000 m² werkruimten, showrooms, een 
auditorium en verschillende gemeenschappelijke 
ruimten. Ondergronds is 24.000 m² aan 
parkeerplaatsen, studio’s, logistieke en technische 
ruimten te vinden. Het kantoor werd ontworpen 
door C.F. Møller en ligt in de Docklands-wijk. 
Deze voormalige industriële site komt opnieuw 
tot leven door nieuwe residentiële, commerciële 
en culturele ontwikkelingsprojecten. Deze 
nieuwe vestiging in de op één na grootste stad 
van Denemarken vormt de uitvalsbasis voor 
Bestseller, een modemerk dat snel de wereld aan 
het veroveren is. 

Eenvoud was de leidraad bij alle aspecten 
van het ontwerp. Het gebouw vormt met zijn 
rechtlijnige geheel een opvallende verschijning 
aan de waterkant. De gevel wordt gekenmerkt 
door een sober rasterpatroon van steen en glas. 

Bij dit project werden ook een aantal opvallende 
technische oplossingen toegepast, zoals de 
koelinstallatie die met zeewater werkt en de 
verwarmingsinstallatie op zonne-energie. Deze 
en andere ‘low-energy’ technieken werden zo 
ontworpen dat ze zo weinig mogelijk opvallen en 
de eenvoud van de architectuur niet verstoren.

Ook in het ruime interieur trok men die lijn van 
eenvoud, lichtheid en ruimte door dankzij het 
indrukwekkend monolithisch plafond bestaande 
uit Rockfon Mono® Acoustic  geïnstalleerd  
in het Chicago Metallic Monolithic grid (bijna 
22.000 m²). Hierin konden ook alle technische 
functies worden ingewerkt. De installaties voor 
verlichting, ventilatie en brandbestrijding zijn 
in het plafond verborgen en kregen speciaal 
ontworpen goten. De akoestische troeven en de 
lichtreflecterende eigenschappen van Rockfon 
Mono® Acoustic zijn van essentieel belang voor 
de landschapskantoren en de gedeelde ruimten. 
“Het was de bedoeling om het enorme plafond 
zo eenvoudig mogelijk te houden en er zo weinig 
mogelijk details in te integreren”, verklaarde Julian 
Weyer, een van de partners bij C.F. Møller. “We 
hebben daarom de plafondelementen beperkt 
en de technische details verborgen. Dat is ook 
waarom we voor het witte monolithische plafond 
van Rockfon hebben gekozen. Het was een hele 
uitdaging om het plafond zo strak mogelijk te 
houden. Maar we zijn uiteindelijk heel tevreden 
over de eenvoud van het naadloze plafond.”

BIJZONDERE ONTWERPEN BIJZONDERE ONTWERPEN

JULIAN WEYER  
C.F. MØLLER

WE ZIJN ZEER TEVREDEN  MET 
DE EENVOUD VAN HET 
NAADLOZE PLAFOND
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Verbeterde Rockfon 
Mono® Acoustic 
Frank Winters, Systems Development Manager 
bij Rockfon  
 
De meeste architecten en ontwerpers houden van 
de uitstraling van een naadloos plafond. Maar vaak 
hebben ze het gevoel dat ze moeten kiezen tussen 
esthetische en akoestische eigenschappen. Dat 
vormde ons uitgangspunt toen we Rockfon Mono® 
Acoustic ontwikkelden, het best presterende naadloze 
akoestische plafond dat momenteel op de markt 
verkrijgbaar is. Om dit unieke systeem te realiseren, 
combineerden we een traditioneel verlaagd 
plafondsysteem met een speciaal ontwikkelde filler 
en render. Die bezorgen het plafond zijn gladde 
oppervlak. Het resultaat is een plafond dat de 
brandveiligheid en vochtbestendigheid van steenwol 
biedt. Maar ook flexibel genoeg is. Zo kun je er 
vrijwel elk ontwerp mee maken. Om architecten een 
onbeperkte ontwerpvrijheid te bieden, hebben we 
ook de Mono® Acoustic Flecto-panelen ontwikkeld. 
Deze kunnen gebogen worden in iedere vorm.

Onlangs hebben we bij Mono® Acoustic enkele 
vernieuwingen doorgevoerd die zowel architecten als 
plafondmontagebedrijven op prijs zullen stellen, zo 
denken we. Voor de architecten pasten we de render 
aan, zodat er een nog gladder en witter oppervlak 
ontstaat dat het licht uitstekend weerkaatst. 
Plafondmontagebedrijven zullen dan weer blij zijn 
met het feit dat je de verbeterde render voortaan 
ook onder hoge druk kunt aanbrengen. Zo kunnen 
ze sneller werken. Ze zullen ook tijd besparen dankzij 
onze nieuwe beugels, die met veel minder schroeven 
kunnen worden vastgezet. Ten slotte hebben we de 
taps toelopende randen van onze plafondpanelen 
kleiner gemaakt, zodat dezelfde gladde resultaten 
mogelijk zijn met minder filler.

Project: hoofdkantoor Bestseller, Aarhus (DK) 

Architect: C.F. Møller 

Plafonds: Rockfon Mono® Acoustic 

Ophangsystemen: Chicago Metallic Monolithic

FRANK WINTERS 
ROCKFON
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Project: Nationale luchthaven Minsk, Minsk (W-RUS) 

Architect: Oleg V. Sergeyev, Minskproyekt Municipal Unitary Engineering Design Enterprise 

Plafonds: Rockfon Tropic en Rockfon Artic

TRANSFORMATIETRANSFORMATIE
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TRANSFORMATIE

Inspirerende renovatieprojecten 

leggen het echte potentieel en de 

ware schoonheid van een gebouw 

bloot – en loodsen zo het gebouw 

vanuit het verleden de toekomst 

binnen. 

 

Een van de grootste uitdagingen 

bij de renovatie van bestaande 

gebouwen (als alternatief voor 

sloop) bestaat erin om mensen 

ervan te overtuigen dat het 

eindresultaat van verbouw beter 

zal zijn dan van nieuwbouw. Op 

dat vlak is intussen een grondige 

mentaliteitsverandering aan de gang.  

 

Mensen beginnen zich ervan bewust 

te worden dat een gebouw (op 

de juiste manier) renoveren vaak 

een meer betaalbare, haalbare en 

milieuvriendelijke manier is om 

hoogwaardige ruimtes te creëren 

dan een compleet nieuw gebouw 

op te trekken. Maar het is minstens 

even moeilijk om ontwerpen te 

bedenken die de geschiedenis van 

de structuur op een geslaagde 

manier combineren met moderne 

technologie, comfort en hedendaags 

gebruiksgemak. Uitgerekend op dat 

vlak maakt de juiste keuze van het 

materiaal het verschil.

TRANSFORMATIE
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Project: Nationale luchthaven Minsk, Minsk (W-RUS) 

Architect: Oleg V. Sergeyev, Minskproyekt Municipal Unitary Engineering Design Enterprise 

Plafonds: Rockfon Tropic en Rockfon Artic

HET WAS DE BEDOELING OM BINNEN 
DE GRENZEN VAN HET BESTAANDE 
GEBOUW EEN VOLLEDIG NIEUW 
INTERIEUR  TE CREËREN MET 
EEN MODERNE, LICHTE EN 
LUCHTIGE SFEER

TRANSFORMATIETRANSFORMATIE

22



NATIONALE LUCHTHAVEN VAN MINSK 
– AKOESTIEK NEEMT EEN HOGE VLUCHT
De NATIONALE LUCHTHAVEN VAN MINSK is sinds 
zijn aanleg in de jaren tachtig van de vorige eeuw voor 
veel bezoekers de toegangspoort tot Wit-Rusland. De 
infrastructuur was aanvankelijk voorzien op ongeveer 
5,2 miljoen passagiers per jaar. Aanvankelijk verliep 
meer dan 80 % van het luchtverkeer via de voormalige 
Sovjet-Unie. Maar naarmate de geopolitieke toestand 
evolueerde, groeide de luchthaven uit tot een steeds 
belangrijker knooppunt tussen West-Europa en het 
Gemenebest van Onafhankelijke Staten (GOS). Rond de 
eeuwwisseling raakte  de capaciteit van de luchthaven 
onvoldoende en bleek het gebouw niet meer te voldoen 
aan de internationale standaarden. 

Om de dienstverlening aan de passagiers te verbeteren, 
werd beslist om de luchthaven grondig te vernieuwen. 
Daarbij werd niet alleen gestreefd naar een 70 % 
grotere capaciteit voor internationale vluchten, maar 
ook naar een beter ingerichte terminal. “Renovatie- 
versus nieuwbouwprojecten kennen  verschillende 
uitgangspunten”, weet Oleg V. Sergeyev, de 
hoofdprojectingenieur van Minskproyekt Municipal 
Unitary Engineering Design Enterprise. “In dit geval 
moesten we werken met de bestaande afmetingen 
en architectuur van het gebouw, dat ten tijde van de 
Sovjet-Unie was opgetrokken. Het was de bedoeling 
om binnen het bestaande gebouw een compleet 
nieuw interieur te creëren met een moderne, lichte 
en luchtige sfeer. We hebben daarom het volledige 
interieur heel grondig onder handen genomen, de 
terminalzone gestroomlijnd, volledig nieuwe looppaden 
voor de passagiers aangelegd en de check-in balies en 
wachtruimten verplaatst. De bedoeling daarvan is om de 
passagiers een uitstekende service te kunnen verlenen.” 

De keuze om de bestaande ruimte uit te breiden, was 
niet alleen geïnspireerd door de principes van de 
legendarische architect Le Corbusier en zijn voorbeelden 
hoe met ruimte om te gaan. Het vernieuwde gebouw 
moest ook voldoen aan de plaatselijke standaarden 
op het vlak van brandveiligheid en akoestiek. “Bij dit 
luchthavenproject moesten we ook rekening houden 
met de internationale standaarden voor dienstverlening 
aan passagiers en geluid. Daarnaast wilden we een 
aangenaam interieur creëren. Dat is net waarom we 
veel aandacht hebben besteed aan de selectie van de 
juiste bouwmaterialen. Denk maar aan speciaal glas 
en verlaagde akoestische plafonds”, legt Sergeyev uit. 
De complexe eisen voor de prestaties van de plafonds 
vormden geen probleem dankzij een creatieve 
combinatie van verlaagde plafonds met Rockfon Tropic 
en Rockfon Artic plafondpanelen en Rockfon Eclipse 
akoestische eilanden. “We kozen voor de verlaagde 
plafonds van Rockfon, omdat die in alle opzichten 
beantwoorden aan onze standaarden op het vlak van 
brandveiligheid en akoestiek. De producten van Rockfon 
vormen een hedendaagse en originele oplossing die ook 
nog eens heel wat kwaliteit biedt”, aldus de architect.

TRANSFORMATIE
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Project: S:t Lars, Engelska Skolan, Lund (ZWE) 

Architecten: Sews, Juul | Installateur Frost: Intermontage i Bromölla AB 

Plafonds: Rockfon Sonar dB 44, Rockfon Hygienic en Rockfon Hygienic Plus 

Ophangsystemen: Chicago Metallic T24 Click 2890

TRANSFORMATIE

Bekijk het filmpje en 
nog meer foto’s op 
www.rockfon.nl en 
www.rockfon.be
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S:T LARS – TRANSFORMATIE 
VOOR EEN NIEUWE GENERATIE
In augustus 2014 verhuisden de Engelse school en haar 
300 studenten naar het pas gerenoveerde gedeelte 
van het S:T LARS-gebouw. Dit historische pand werd 
in 1879 gebouwd en bood vroeger onderdak aan een 
psychiatrische inrichting. In overeenstemming met 
de historische architectuur van S:t Lars en omstreken 
bleef de gevel van rode baksteen behouden toen het 
gebouw tot een basisschool werd omgevormd. Het 
project werd ontworpen door het architectenbureau 
Sews uit Malmö en Juul | Frost uit Kopenhagen. De 
eerste fase van de verbouwing werd onlangs voltooid 
en intussen is de tweede fase aan de gang. 

Terwijl de buitenkant van het gebouw grotendeels 
intact bleef, vonden in het interieur ingrijpende 
veranderingen plaats. NCC vormde het pand namelijk 
om tot een groen gebouw met een uitstekend 
binnenklimaat en een lage milieu-impact. Om te 
voldoen aan de eisen voor het Zweedse ecocertificaat 
‘Miljöbyggnad’, koos NCC onder meer voor energie-
efficiënte ramen, een airconditioningsysteem dat 
warmte terugwint, een extra laag isolatiemateriaal 
in de buitenmuren en Rockfon plafondpanelen. 
Naast het toepassen van Rockfon Koral- in de 
gewone klaslokalen werd de studio van de school 
uitgerust met Rockfon Sonar dB 44. In de grote 
schoolkeuken plaatste men Rockfon Hygienic en 
Rockfon Hygienic Plus. 

De plafondplaatsers van Intermontage i 
Bromölla AB besloten om in het hele gebouw de 
plafondpanelen aan het Chicago Metallic T24 
profielsysteem op te hangen. “We zijn heel blij met 
de vele voordelen van het nieuwe profielsysteem 
van Rockfon”, verklaart Ola Gladh van Intermontage 
i Bromölla AB. “Ten opzichte van andere systemen 
zit er geen olie op het profielsysteem, waardoor 
de plaatsers tijdens de volledige montage hun 
handschoenen kunnen aanhouden. De profielen zijn 
strak en daardoor gemakkelijk om mee te werken.”

TRANSFORMATIE

DE PROFIELEN 
ZIJN ZEER STRAK 
EN DAARDOOR 
GEMAKKELIJK OM 
MEE TE WERKEN
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Project: S:t Lars, Engelska Skolan, Lund (ZWE) 

Architecten: Sews, Juul | Installateur Frost: Intermontage i Bromölla AB 

Plafonds: Rockfon Sonar dB 44, Rockfon Hygienic en Rockfon Hygienic Plus 

Ophangsystemen: Chicago Metallic T24 Click 2890
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MORMONENKERK ZOETERMEER 
– HEMELSE AKOESTIEK 
Toen de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen 
der Laatste Dagen in Nederland besloot om 
haar kerk in Den Haag te vervangen door een 
nieuwe gebedsplaats, kreeg ze de beschikking 
over een indrukwekkend religieus gebouw. 
Wel moest men op zoek naar een nieuwe 
multifunctionele vergaderruimte. In 2008, zes 
jaar na de voltooiing van de gebedsplaats in 
Den Haag, vond de kerk in het nabijgelegen 
Zoetermeer eindelijk een locatie waar ze 
een nieuw kerkgebouw kon optrekken dat 
ook kon dienstdoen als multifunctioneel 
vergadergebouw. 

De basis voor een MORMONENKERK is een 
standaardontwerp dat door de kerk zelf is 
ontworpen en voorgeschreven. De nieuwe 
kerk in Zoetermeer is vandaar een replica van 
een kerk in Duitsland die volgens een heel 
specifiek ontwerp is gebouwd. Het plafond van 
het gebouw heeft een uniek karakter waarbij de 
verlichting en houten stroken ingewerkt zijn. De 
akoestische eigenschappen zijn van essentieel 
belang voor de kerk. Zo staat het godshuis van 
de Mormonen in Salt Lake City internationaal 
bekend als een van ‘s werelds meest effectieve 
gebouwen op het vlak van akoestiek. De kerk 
besloot dan ook om een beroep te doen op een 
akoestisch expert. 

Op basis van de ervaringen die waren opgedaan 
bij de bouw van de kerk in Duitsland, stelde 
men vast dat het Duitse ontwerp niet alleen vrij 
duur was maar ook moeilijk te monteren. Nog 
veel belangrijker was dat het niet de gewenste 
akoestische eigenschappen bood. Nadat 
plafondmontagebedrijf Slukom de nodige 
feedback had ontvangen over de ervaringen in 
Duitsland, besloot men om het ontwerp van wat 
dichterbij te bekijken. Na overleg met Rockfon 
werd een plafondoplossing voorgesteld waarin 
minder voorzieningen moesten worden 
ingebouwd. Op die manier kon de aannemer 
niet alleen tijd en geld besparen, maar leverde 
het eindresultaat ook betere akoestische 
resultaten op. 

TRANSFORMATIETRANSFORMATIE
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Project: De Mormonenkerk, Zoetermeer (NL) 

Architect: Meijer & van Eerderen architectenbureau 

Installateur: Slukom afbouw 

Plafonds: Rockfon Krios D 

Ophangsystemen: Chicago Metallic T24 Hook 2850

TRANSFORMATIE
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‘T KUIPKE GENT –  
DE PANNEN VAN HET 
DAK RIJDEN
De wielerpiste het ‘’T KUIPKE’ in Gent 
staat vooral bekend om de jaarlijkse 
zesdaagse baanwielerwedstrijd. Maar in 
het multifunctionele gebouw vinden ook 
optredens, prijsuitreikingen, boekenbeurzen en 
tentoonstellingen plaats . Het intensieve gebruik 
van het gebouw had intussen zijn tol geëist op 
het bestaande plafond van de arena. Dit was niet 
meer gerenoveerd sinds een brand in de jaren 
zestig van de vorige eeuw. Het lekkende plafond, 
dat tientallen jaren lang was blootgesteld aan 
sigarettenrook, water en de tand des tijds, was 
dan ook dringend aan vervanging toe. Om de 
toekomstige gebruikers van het gebouw een 
zo aangenaam mogelijke ervaring te bezorgen, 
besloten Arte & Deco Architecture and 
Planning om van de esthetische kwaliteiten 
en het akoestische comfort sleutelprioriteiten 
te maken. Bovendien moest het nieuwe 5.600 
m² grote plafond aan de strenge Belgische 
brandregelgeving beantwoorden. 

Bij het nieuwe ontwerp moest men rekening 
houden met de gebogen vorm van de 
bestaande aluminium draagstructuur. Het 
plafondmontagebedrijf Calu uit Lummen 
werkten nauw samen met Rockfon voor de 
nodige test en certificeringen en de opstelling 
van het projectplan voor de vervanging van 
het plafond van 85 bij 65 meter. Onder meer 
wegens de gebogen vorm van 17 meter aan 
de zijkanten tot 13 meter op het laagste punt 
moest men bijzonder veel aandacht besteden 
aan de voorbereiding en technische karakter van 
dit project. “We moesten drie keer een enorme 
stelling van ongeveer 25.000 m³ bouwen, zodat 
we de opdracht in drie verschillende fasen 
konden uitvoeren. In totaal hadden we drie 
maanden nodig om de klus te klaren”, aldus 
Raf Bervoets van Calu. 

Zodra het bestaande plafond was verwijderd, 
werden nieuwe materialen geselecteerd die 
in de afmetingen van de bestaande structuur 
pasten. “We installeerden Rockfon Krios over 
de volledige breedte van de hal. Het ging  om 
panelen met afmetingen die ongebruikelijk zijn 
in de Benelux: 1.250 bij 1.250 mm. We kozen voor 
die oplossing omdat we het verlaagde plafond 
aan de bestaande en beschermde dakstructuur 
moesten bevestigen die om de 1.250 mm 
was geplaatst. Aangezien 1.250 bij 1.250 mm 
een courante maat is in het Duitse Rockfon 
assortiment zowel voor Rockfon panelen, 
als Chicago Metallic ophangconstructie, kon 
Rockfon me daarbij perfect helpen”, legt Raf 
Bervoets uit.
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WE MOESTEN 
HET VERLAAGDE 
PLAFOND AAN DE 
BESTAANDE EN 
BESCHERMDE 
DAKSTRUCTUUR 
BEVESTIGEN
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Project: ‘t Kuipke Velodrome, Gent, BE 

Architect: Arte & Deco Architecture en Planning 

Installateur: Calu 

Plafonds: Rockfon Krios A 1250x1250 

Ophangsystemen: Chicago Metallic T24 Hook 850

Akoestische 
correcties bij 
verbouwingen
Pascal Van Dort
Area Sales Manager & Acoustical Specialist 
voor Nederland bij Rockfon 
 
Een eeuw geleden verklaarde de bekende Duitse 
geneesheer en pionier in de microbiologie Robert 
Koch (1834-1910) dat “de mens ooit even intens 
tegen geluid zal moeten strijden als vroeger tegen 
cholera en de pest”. Dat zien we vandaag ook in de 
bouwsector, waar renovatie en verbouwing steeds 
meer aan belang winnen. In de steden staan namelijk 
heel veel gebouwen leeg. Gelijktijdig stijgt de vraag 
naar oplossingen die een hoog akoestisch comfort 
bieden. Talrijke studies tonen aan dat de helft van 
het personeel van bedrijven niet tevreden is over 
het binnenklimaat in kantoren. 60 % verklaart dat 
lawaai de grootste bron van ergernis is. Bovendien is 
één derde van de werknemers ervan overtuigd dat 
werken in een omgeving met slechte akoestische 
eigenschappen een groter risico met zich mee brengt 
op stress tijdens het werk en op slaapproblemen. 

Het comfort in een ruimte hangt in hoge mate af 
van de akoestische omstandigheden. Die spelen een 
grote rol op het vlak van de concentratie, de oriëntatie 
en de geluidservaringen van de gebruikers van de 
ruimte. Een goede akoestiek voorkomt bovendien 
het zogenaamde ‘cocktailpartyeffect’. In luidruchtige 
omgevingen hebben mensen namelijk de neiging 
om steeds luider te gaan spreken wegens het hoge 
geluidsniveau in de ruimte. De installatie van een 
traditioneel verlaagd akoestisch plafond kan in 
dergelijke omstandigheden wonderen verrichten. 
Maar om technische of esthetische redenen is deze 
oplossing soms niet mogelijk. Voor die gevallen biedt 
Rockfon verschillende oplossingen aan, zoals Rockfon 
Eclipse akoestische eilanden in verschillende vormen 
en kleuren of Rockfon Contour verticale akoestische 
baffles. Of de Rockfon Infinity eilanden, die kunnen 
worden gemaakt van verschillende types akoestische 
panelen in combinatie met Chicago Metallic Infinity-
randprofielen.

TRANSFORMATIE

PASCAL VAN DORT
Rockfon

31



CREATIEF MET 
COMFORT

Ontwerpers en eigenaars van gebouwen 

tillen door middel van duurzame 

bouwtechnieken het comfort in een 

interieur naar een hoger niveau.  

 

De belangstelling in ‘groene bouwtechnieken’ 

groeit almaar sneller. Opdrachtgevers beperken 

zich al lang niet meer tot het behalen van 

certificeringen. Eigenaars van gebouwen en 

ontwikkelaars  gaan steeds meer  op zoek naar 

duurzame manieren om verantwoorde, rendabele 

en gezonde gebouwen te ontwerpen.  

 

Het comfort van de gebruiker verschuift naar 

het prille begin van het ontwerpproces. Comfort 

is meer dan een fysieke afweging, maar omvat 

ook zaken zoals flexibiliteit en welzijn. Hierbij 

wordt geanticipeerd op de manier waarop het 

gebouw in de toekomst zal worden gebruikt. De 

ontwerpbeslissing van vandaag dient niet alleen  

garant te staan voor de duurzame milieuprestaties 

van het gebouw, maar er ook voor te zorgen dat 

de gebruikers nog  lang plezier hebben van een 

duurzaam gebouw.

CREATIEF MET COMFORT CREATIEF MET COMFORT
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Project: Lyceum Schravenlant, Schiedam (NL) 

Architect: LIAG architecten 

Installateurs: PBS, Oss 

Plafonds: Rockfon Krios

Ophangsystemen: Chicago Metallic T24 Hook 2850 

Foto’s: Moni van Bruggen en Sebastiaan Knot
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GARY MADARAS, 
ROCKFON 

DUURZAME GEBOUWEN 
GOED LATEN KLINKEN  
In dit deel vindt u voorbeelden van gebouwen 
die niet alleen werden ontworpen met de 
ecologische voetafdruk van materialen voor ogen, 
maar tevens akoestisch comfort centraal stellen 
voor mensen die erin leren, werken en genezen. 
Gebouwen dienen niet alleen te zorgen voor een 
gezonde planeet, maar ook voor de mensen die 
van de gebouwen gebruik maken. Dat vindt ir. 
Gary Madaras, een van de akoestische specialisten 
bij Rockfon. 

Hoewel milieuvriendelijke gebouwen en 
bouwtechnieken steeds meer aan belang 
winnen, gaat er niet altijd voldoende aandacht 
naar het geluid. De neiging om zich uitsluitend 
toe te spitsen op de beperking van de milieu-
impact brengt het risico met zich mee dat 
hierdoor de levensduur, het binnenklimaat en 
de brandveiligheid van de constructie in het 
gedrang komen. Duurzame gebouwen moeten 
ook voldoende comfort en veiligheid bieden aan 
de mensen die er gebruik van maken. 

Het milieu beschermen is maar één aspect van 
wat duurzaamheid inhoudt. “Veel mensen denken 
dat het behoud van natuurlijke rijkdommen en 
de bescherming van het milieu de belangrijkste 
aspecten van duurzaamheid zijn”, aldus Gary 
Madaras. “Uiteraard zijn deze elementen 
belangrijk, maar daarnaast moet je ook met 
menselijke factoren rekening houden.” 

Toch verliest men maatschappelijke indicatoren 
van duurzaamheid vaak uit het oog tijdens 
discussies over ‘groene’ gebouwen. Denk maar 
aan brandveiligheid en akoestische prestaties. 
“Zelfs als een gebouw met de meest duurzame 
materialen is opgetrokken of weinig energie 
verbruikt, kun en moet je het als een mislukking 
op het vlak van duurzaamheid beschouwen als 
het waardevol menselijk kapitaal verspilt.”

DE MAATSCHAPPELIJKE ASPECTEN VAN 
DUURZAAMHEID 
Lawaai heeft een invloed op onze productiviteit, 
op onze relaties en op ons welzijn in het 
algemeen. Net als sommige van onze andere 
zintuigen levert ons gehoor ons informatie over 
de situatie waarin we ons bevinden, zodat we 
kunnen oordelen of die veilig of gevaarlijk is. 
“Ons gehoor maakt deel uit van onze natuurlijke 
afweermiddelen”, verklaart Gary Madaras. “Hard 
lawaai is dan ook zeer verontrustend voor ons 
en maakt  ons angstig, wat tot uiting komt in een 
hogere hartslag, een hoger ademhalingstempo 
en een grotere spanning van de spieren.” Maar het 
gehoor is het enige zintuig dat we niet kunnen 
uitschakelen, waardoor lawaai veel stress kan 
veroorzaken.” 

“Lawaai kan een heel grote impact hebben op ons 
welzijn, zowel op korte als op lange termijn. En 
deze stress kan op zijn beurt een invloed hebben 
op ons sociaal gedrag en onze relaties thuis en 
op het werk”, zegt hij. “Ontwerpers moeten er 
zich bewust van zijn hoe sterk de akoestische 
eigenschappen van hun ontwerpen een invloed 
hebben op het welzijn van de gebruikers van 
hun gebouwen en uiteindelijk op de financiële 
leefbaarheid van hun klanten op lange termijn. 
Akoestiek is veel meer dan een vakje dat je kunt 
afvinken als aan de minimale norm is voldaan.” 

Dit is nergens zo duidelijk als in de 
gezondheidszorg. “Als patiënten niet kunnen 
genieten van een herstellende slaap, moeten ze 
langer in het ziekenhuis blijven. Zolang ze daar 
zijn, nemen ze meer geneesmiddelen tegen de 
pijn en lopen ze een groter risico om te vallen. 
Na hun ontslag is de kans ook groter dat ze 
opnieuw moeten worden opgenomen wegens 
complicaties die het gevolg zijn van hun eerdere 
ziekenhuisverblijf. Dat is waarom sommige 
ziekenhuizen in de VS een kostenvergoeding 
ontvangen op basis van onder meer hoe stil het is 
rond de kamers van hun patiënten. 

Lawaai en slechte 
a k o e s t i s c h e 
e i g e n s c h a p p e n 
binnen een gebouw 
kunnen ook een grote 
invloed hebben op de 
leeromstandigheden in 
scholen. “Statistieken 
leren ons dat kinderen in 
scholen slechts drie op de 
vier woorden horen en 
begrijpen. Hoe jonger ze 
zijn, des te meer moeite 
hebben ze om het ontbrekende woord zelf in te 
vullen”, weet Madaras. Een slechte akoestiek kan 
een doeltreffende communicatie bemoeilijken. 
Zoiets kan een probleem zijn in scholen en 
werkplaatsen, maar in ziekenhuizen is dit letterlijk 
een kwestie van leven en dood.

COMMUNICATIE EN PRODUCTIVITEIT 
Lawaai heeft niet alleen een invloed op ons 
welzijn, maar ook op onze productiviteit in het 
algemeen. De personeelskosten zijn ongetwijfeld 
de grootste uitgavenpost van organisaties. 
Onderzoeken tonen aan dat tot 90 % van de 
middelen van een organisatie naar het personeel 
gaat en minder dan 10 % naar de fysieke werkplek. 

ALS JE ECHT DUURZAAM 
WILT ZIJN, MOET JE GAAN 
VOOR EEN EFFICIËNT EN 
PRODUCTIEF RENDEMENT 
OP INVESTERINGEN IN 
MENSELIJK KAPITAAL

CREATIEF MET COMFORT CREATIEF MET COMFORT
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“Hoewel veel mensen denken dat het bijzonder 
belangrijk is om ervoor te zorgen dat de tapijten 
op de vloer of het hout aan de muren van 
duurzame bronnen afkomstig zijn, besteedt 
een bedrijf slechts 10 % van zijn middelen aan 
dit soort ecologische overwegingen”, verklaart 
Madaras. “De rest gaat naar loonkosten. Als je dus 
echt duurzaam wilt zijn, moet je een evenwichtige 
benadering kiezen. Een aanpak die ook rekening 
houdt met milieukwesties, maatschappelijke 
aspecten en welzijn in het algemeen.” 

Doordat de 
personeelskosten 
zo’n groot deel 
uitmaken van de 
uitgaven van een 
o n d e r n e m i n g , 
kunnen zelfs kleine 
v e r a n d e r i n g e n 
in de akoestische 
omgeving op 
termijn een grote 
impact hebben op 
de kwaliteit van 
de activiteiten. 
Daarom moeten 
b e d r i j f s l e i d e r s 
volgens Madaras 
v o l d o e n d e 
a a n d a c h t 
besteden aan oplossingen die de akoestische 
beleving van de gebruikers van een gebouw 
verbeteren. “We weten dat werknemers in een 
kantooromgeving 62 % van hun tijd aan ‘stil’ werk 
besteden. Ze moeten zich dan ook goed kunnen 
concentreren.”

“Deze realiteit botst met de algemene trend in 
de richting van landschapskantoren. Als mensen 
voortdurend worden afgeleid door lawaai, gaat 
dat ten koste van hun productiviteit”, zegt hij. 
“Akoestische eigenschappen moeten dan ook 
veel meer gewicht krijgen in een duurzame 
benadering. Zelfs een kleine verbetering in de 
akoestische ervaring kan de productiviteit van de 
werknemers opkrikken en de gezondheidsrisico’s 
verlagen. Zo kan een organisatie veel meer 
besparen dan met investeringen in een efficiënt 
ontworpen gebouw.” 

ONTWERPEN MET DUURZAAMHEID VOOR 
OGEN 
“Sommige programma’s om duurzaamheid 
te evalueren en bouwvoorschriften houden 
rekening met maatschappelijke factoren zoals 
akoestische eigenschappen en brandveiligheid. 
Toch zijn de stimulansen om op die vlakken 
beter te doen dan de basisnormen nog niet sterk 
genoeg.” 

Architecten en interieurarchitecten dragen in dat 
verband een zware verantwoordelijkheid. “Zij 
moeten van de eigenaars van het gebouw een 
duidelijk antwoord krijgen op de vraag of ze alleen 
aan de basiseisen willen beantwoorden of men de 
akoestische ervaringen willen optimaliseren”, zegt 
Madaras. “Maar eigenaars van gebouwen hebben 
daar heel weinig gevoel voor. Het is dan ook de 
verantwoordelijkheid van de ontwerpers om de 
eigenaars te wijzen op waar en hoe het beter kan. 
Doordat in het verleden weinig of geen belang 

werd gehecht aan de akoestiek, 
zijn bouwsystemen ontwikkeld 
waarin de optimalisatie van de 
kosten meer gewicht krijgt dan 
het comfort van de mensen die 
de gebouwen gebruiken.” 

MILIEUBEWUSTE PRODUCTIE 
Op de volgende pagina’s 
kunt u lezen dat architecten 
meerdere redenen hebben om 
plafondpanelen uit steenwol 
van Rockfon voor te schrijven 
om te voldoen aan de eisen van 
LEED, BREEAM of vergelijkbare 
systemen. Sommigen slagen 
erin om de vraag naar 
elektrische verlichting in het 
gebouw te beperken door 
natuurlijk daglicht en de 

uitstekende lichtreflecterende eigenschappen 
van het witte oppervlak van de panelen optimaal 
met elkaar te combineren. Anderen maken dan 
weer op een succesvolle manier gebruik van 
de recycleerprogramma’s van ROCKWOOL en 
Rockfon om de hoeveelheid afval op de werf 
terug te dringen. 

De ROCKWOOL Group heeft de afgelopen dertig 
jaar in verschillende landen recycleerfaciliteiten 
ontwikkeld om isolatieproducten en 
plafondpanelen die niet meer worden gebruikt 
op te waarderen tot nieuwe steenwol producten. 
En dat zonder kwaliteitsverlies. . Rockfon heeft 
daarbij haar duurzaamheidsverhaal uitvoerig 
gedocumenteerd met onderwerpen zoals 
gerecycleerde inhoud, EPD’s, certificaten voor 
lage emissies, recycleerprogramma’s enz. . 

Plafondpanelen van Rockfon zijn gemaakt van 
basalt, een natuurlijke steensoort die bijna 
onbeperkt beschikbaar is. Dit materiaal kan 
bovendien heel efficiënt worden gebruikt: met 1 
m³ basalt kun je 20 mm dikke Rockfon-panelen 
voor een oppervlakte van 1.750 m² maken. Dat 
komt overeen met de plafonds van ongeveer 
30 klaslokalen. Naast basalt gebruikt Rockfon 
gerecycleerde inhoud. Dat betekent dat de 
producten van Rockfon tot 42 % gerecycleerd 
materiaal bevatten en tot 84% gerecycleerd en 
hernieuwbaar materiaal.

JE MOET STREVEN 
NAAR EEN 
EVENWICHTIGE 
AANPAK DIE 
REKENING HOUDT 
MET MILIEUKWESTIES, 
MAATSCHAPPELIJKE 
ASPECTEN EN 
WELZIJN IN HET 
ALGEMEEN
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LYCEUM SCHRAVENLANT –  
 CRADLE TO CRADLE
De Nederlandse hogeschool LYCEUM 
SCHRAVENLANT is het eerste schoolgebouw in 
Nederland dat is gebouwd volgens de principes 
van ‘cradle to cradle’. Deze filosofie is een 
allesomvattende benadering van consumptie- en 
constructieprocessen. Hierbij worden systemen 
ontwikkeld die niet alleen efficiënt zijn, maar 
die in essentie ook geen afval voortbrengen. De 
gebruikte materialen krijgen een nieuw leven in 
een ander product zonder dat daarbij kwaliteit 
verloren gaat of extra afval ontstaat. 

De gemeente Schiedam heeft voor zichzelf 
een ambitieuze doelstelling vastgelegd om de 
uitstoot van koolstofdioxide van gemeentelijke 
gebouwen zoveel mogelijk te beperken. Om 
op die manier rekening te houden met de 
verwachte gebruiksduur van een gebouw en 
om verantwoordelijkheid op te nemen voor 
wat er daarna mee gebeurt. Dit betekent 
dat openbare gebouwen in Schiedam op 
het einde van hun levenscyclus gemakkelijk 
demonteerbaar moeten zijn en dat de gebruikte 
materialen een tweede leven moeten krijgen in 
de vorm van nieuwe producten. Op basis van die 
duurzaamheidsprincipes werd eerst onderzocht 
of een eenvoudige facelift zou volstaan voor het 
oude schoolgebouw. Maar de meeste materialen 
van de bestaande structuur (uit de jaren zestig 
van de vorige eeuw) bleken helemaal niet 
duurzaam te zijn. Net als andere scholen die in die 
periode waren gebouwd, had het gebouw een 
ouderwetse onderwijsstructuur. De kosten om 
het energieverbruik naar een hedendaags niveau 
te brengen, zouden uiteindelijk veel hoger liggen 
dan die voor een nieuwbouw. 

Toen LIAG architecten uit Den Haag het project 
aanvaardde, besloot het bureau om te kiezen voor 
een innovatieve benadering. De behoeften en 
ideeën van de 600 studenten kregen een centrale 
plaats in het ontwerpproces. In samenwerking 
met de school organiseerden de architecten een 
project: drie dagen lang mochten de studenten 
hun eigen school ontwerpen. Tijdens het project 
konden de studenten andere bouwplaatsen 
bezoeken en oplossingen bedenken. Die werden 

nadien voorgesteld aan de andere studenten, aan 
hun ouders en aan de gemeente. LIAG verwerkte 
die input vervolgens in het ontwerpproces. 

Het resultaat was een relatief klein, maar wel 
volledig CO2-neutraal gebouw met een optimale 
temperatuurregeling en een optimale toevoer 
van frisse lucht volgens de strengste Nederlandse 
normen (Frisse Scholen Klasse A). Het gebouw 
wordt van stroom voorzien door 120 zonnepanelen, 
de toiletten worden met hemelwater gespoeld en 
de constructie is gemaakt van hergebruikte en 
recycleerbare bouwmaterialen, waaronder 3.000 
m² Rockfon Krios A akoestische steenwolpanelen 
die een gezonde akoestische omgeving creëren. 
Een lange muur van rendiermos creëert samen 
met het plafond een comfortabele akoestische 
omgeving en regelt de vochtigheidsgraad in het 
gebouw. 

De beslissing om het binnenklimaat een 
belangrijke plek te geven in de discussie over 
duurzaamheid, overtuigde de gemeente en de 
schoolraad ervan dat het van essentieel belang 
was om daarin te investeren. Thomas Bögl van 
LIAG architecten legt uit hoe belangrijk het is 
om duurzaamheid als meer te zien dan louter 
bouwmaterialen met een zo laag mogelijke 
impact: “Een gebouw is alleen duurzaam als het 
bijdraagt tot de realisatie van zijn belangrijkste 
bestaansreden, in dit geval onderwijs. In die zin is 
een gezond binnenklimaat een must.” 

“Een energievriendelijk gebouw dat met duurzame 
materialen wordt gebouwd, is niet per definitie een 
gezond gebouw. Daarom besteedden we ook heel 
wat aandacht aan het binnenklimaat en daarbij 
is de akoestiek een belangrijke parameter. Als er 
weinig lawaai is, hebben mensen minder last van 
stress. En daardoor daalt het aantal afwezigheden 
door ziekte”, aldus Bögl. Het resultaat is een 
comfortabele en duurzame school waarin men 
ook in de toekomst zonder veel problemen 
nieuwe technieken kan inpassen. Bovendien zijn 
de ruimten op een flexibele manier ingedeeld. 
Daardoor kunnen ze in de toekomst groter of 
kleiner worden gemaakt en indien nodig ook 
andere functies vervullen. Zo zou de plaatselijke 
gemeenschap na de lessen de sportruimte en de 
klaslokalen kunnen gebruiken.”

Bekijk het filmpje en 
nog meer foto’s op 
www.rockfon.nl en 
www.rockfon.be
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Project: Lyceum Schravenlant, Schiedam (NL) 

Architect: LIAG architecten  

Installateurs: PBS, Oss 

Plafonds: Rockfon Krios

Ophangsystemen: Chicago Metallic T24 Hook 2850 

Foto’s: Moni van Bruggen en Sebastiaan Knot
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EEN ENERGIEVRIENDELIJK GEBOUW DAT MET DUURZAME MATERIALEN WERD 
GEBOUWD, IS NIET PER DEFINITIE EEN GEZOND GEBOUW. WE BESTEEDDEN DAAROM 
VEEL AANDACHT AAN HET BINNENKLIMAAT EN DAARBIJ IS DE AKOESTIEK EEN 
BELANGRIJKE PARAMETER
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SOUTHMEAD HOSPITAL –  
EEN GEZOND BOUWPROCES
Het SOUTHMEAD HOSPITAL, waarvan onlangs 
het eerste deel is geopend, is een van de meest 
milieuvriendelijke gebouwen van deze omvang in 
het VK. Het ziekenhuis kreeg dan ook een BREAAM 
EXCELLENT waardering door het gebruik van 
slimme materiaaloplossingen en de toepassing van 
procesinnovatie. De architecten wilden een gebouw 
ontwerpen dat hoge esthetische kwaliteiten 
combineert met duurzame eigenschappen. 
Bovendien wilden ze afstappen van  het traditionele 
uitzicht van  verlaagde plafonds, maar dienden 
de gekozen plafondoplossingen wel voldoende 
licht te reflecteren. Hierdoor kon de behoefte aan 
(dure) kunstverlichting zoveel mogelijk worden 
teruggebracht. . In het ontwerp werden heel wat 
grote ramen geïntegreerd, net als een groot glazen 
atrium als paradepaardje. Dit betekende wel dat 
er bouwmaterialen nodig waren die de verdeling 
van het natuurlijke daglicht zouden ondersteunen, 
zodat het licht zowel in de operatiekamers als in de 
onderzoeksruimten gelijkmatig werd gespreid. 

Aannemer Carillion voldeed aan beide 
eisen door het gebouw uit te rusten met 
Rockfon MediCare plafondpanelen met verborgen 
randen. Deze panelen creëren een eenduidig uitzicht 
en weerkaatsen tot 86 % van het licht. Het MediCare-
assortiment beantwoordt aan de eisen op het 
vlak van reiniging en hygiëne in zorgomgevingen 
en gaat de groei van MRSA tegen. De producten 
onderscheiden zich verder door hun lage 
deeltjesuitstoot en uitstekende milieuclassificatie. 
Zo halen Rockfon MediCare  Plus en Rockfon 
MediCare Royal respectievelijk ISO Klasse 4 en ISO 
Klasse 5 in de Clean Room Classification.  

De positieve BREEAM-beoordeling was ook deels 
te danken aan Rockfon, dat de hoeveelheid afval 
tijdens het bouwproces flink kon beperken. 
Plafondmontagebedrijf Carlton Ceilings & Partitions, 
Carillion, distributeur SIG Interiors, de ontwikkelaar 
en de  ROCKWOOL fabriek in Wales ontwikkelden 
samen een innovatief proces om alle afval op de 
bouwplaats terug te brengen naar die fabriek, waar 
het tot nieuwe producten werd opgewaardeerd. 
Het ging onder meer om isolatiepanelen van 
ROCKWOOL voor het bekleden van leidingen 
en plafondpanelen van Rockfon. Doordat het 
afval werd opgehaald telkens wanneer nieuwe 
producten op de bouwplaats werden geleverd, 
kon men niet alleen de kosten voor het vervoer 
drukken. Ook moest er minder materiaal worden 
opgeslagen in het depot in Bristol en kon het afval 
eenvoudig voor herbewerking aan ROCKWOOL 
terug worden geleverd. ROCKWOOL is in staat 
in de meeste fabrieken om afval te verwerken tot 
vezels van dezelfde kwaliteit als de vezels die van 
nieuw materiaal zijn gemaakt. De bijna 30 fabrieken 
waarover ROCKWOOL wereldwijd beschikt laten toe 
om lokaal en dicht bij de bouwplaats te recycleren 
en transportafstanden te beperken.

CREATIEF MET COMFORTCREATIEF MET COMFORT
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Project: Southmead Hospital, Bristol (VK) 

Hoofdaannemer: Carillion 

Plafondinstallateurs: Carlton Ceilings 

Plafonds: Rockfon MediCare Standard en Rockfon MediCare Plus 

Ophangsystemen: Chicago Metallic System XL en Chicago Metallic T24 2890 
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Project: Orange City, Warschau (PL) 

Architect: Fiszer Atelier 41 

Plafonds: Rockfon Tropic E

CREATIEF MET COMFORTCREATIEF MET COMFORT
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ORANGE CITY – ORANJE  
IS HET NIEUWE GROEN 
Het bekende telecommunicatiebedrijf ORANGE is onlangs ingetrokken 
in zijn milieuvriendelijke hoofdkantoor (met BREEAM-certificatie) in de 
Poolse hoofdstad Warschau. De nieuwe werkplek is een van de grootste 
kantoorcomplexen in de streek. Het bestaat uit vijf gebouwen van zes 
verdiepingen en biedt op een oppervlakte van meer dan 43.000 m² 
onderdak aan ongeveer 3.500 mensen. De naam ‘Orange City’ werd 
niet zomaar bedacht: het complex bestaat nog uit een ondergrondse 
parkeergarage voor 1.050 auto’s en 120 fietsen, een kantine met meer 
dan 300 plaatsen, een kruidenierswinkel, een kiosk, een geldautomaat, 
een cafetaria, een fitnessclub, een carwash en een tuin. 

De architecten van Fiszer Atelier 41 ontwierpen het project met een 
duidelijke ecologische, functionele en flexibele visie voor ogen: “Het 
concept bestond erin om een flexibele ruimte te ontwerpen die perfect 
zou aansluiten aan de strenge eisen op het vlak van verwarming en 
energiebesparing. Het doel was om een  BREEAM-EXCELLENT certificatie 
te verkrijgen”, legt hoofdarchitect Piotr Bujnowski uit. Het complex 
beantwoordt aan de eisen op het vlak van energie-efficiëntie, het beheer 
van groene ruimten, het energieverbruik voor de verlichting, andere 
factoren die een invloed hebben op de gezondheid van de werknemers, 
alsook oplossingen waarmee het waterverbruik kon worden beperkt. 

De architecten kozen voor Rockfon Tropic E als plafondpaneel. Op die 
manier konden ze voor alle aspecten van het project aan de eisen op 
het vlak van efficiëntie, aanpasbaarheid en duurzaamheid voldoen: 
“We wilden een plafondsysteem dat in elk opzicht bijzonder efficiënt 
en aanpasbaar was – van de technische eigenschappen tot de fysieke 
afmetingen. Het Rockfon-plafondsysteem bleek zowel geschikt voor 
aparte kantoren als voor landschapskantoren. Bovendien leunde het 
perfect aan bij het ritme van de gevel. De plafondpanelen beschikken 
over superieure kwaliteiten op het vlak van geluidsabsorptie, wat van 
essentieel belang is in een drukke kantooromgeving waar hard wordt 
gewerkt. Bovendien hebben de producten hun eigen milieutroeven, 
waardoor we de impact op het milieu konden beperken tot een 
minimum en de efficiëntie van het gebouw konden optimaliseren”, 
verklaart Bujnowski.

CREATIEF MET COMFORT

DE PRODUCTEN HEBBEN HUN EIGEN MILIEUTROEVEN, WAARDOOR 
WE DE IMPACT OP HET MILIEU KONDEN MINIMALISEREN EN DE 
EFFICIËNTIE VAN HET GEBOUW KONDEN OPTIMALISEREN
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VEEL VAN ONZE EVENEMENTEN 
ZIJN VRIJ GROOT, WAARDOOR 
HET ESSENTIEEL IS OM DE 
GELUIDSHINDER BINNEN 
DE PERKEN TE HOUDEN EN 
AKOESTISCH PRIVACY TE 
GARANDEREN
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Project: Metro Toronto Convention Centre, Toronto (CND) 

Architect: B + H Architects 

Foto’s: John Lynch, Bochsler Creative Solutions 

Plafonds: Rockfon Koral 
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Project: Metro Toronto Convention Centre, Toronto (CND) 

Architect: B + H Architects 

Foto’s: John Lynch, Bochsler Creative Solutions 

Plafonds: Rockfon Koral 
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METRO TORONTO CONVENTION CENTRE (MTCC) – 
ECOLOGISCHE EVENEMENTEN 
MTCC in het centrum van het Canadese Toronto bestrijkt een oppervlakte 
van meer dan 110.000 m². Bij de renovatie ervan werden een opvallend 
groot aantal milieueisen gesteld. Het bestaande gebouw uit 1997 paste 
niet langer in de functionele en ecologische ambities van MTCC om de 
LEED® Canada-certificatie te behalen. Dit is een streng en internationaal 
erkend certificeringsschema van de Canadian Green Building Council 
(CaGBC). 

In de loop der jaren is MTCC steeds milieubewuster geworden bij 
het plannen van haar evenementen. Het centrum biedt ‘duurzame’ 
vergaderoplossingen aan met focus op hernieuwbare energie, ‘zero 
waste’, menu’s van plaatselijke voedselleveranciers en compensaties 
voor koolstofemissies. In het renovatieproject werden hoogwaardige 
materialen toegepast die de CO2-voetafdruk van het gebouw zo 
klein mogelijk dienden te maken. Dit werd bereikt door die systemen  
aan te pakken die een grote invloed hebben op de geluids- en de 
energiewaarden. Denk maar aan de plafonds en vloeren. “Producten 
kiezen met gerecycleerde inhoud en met een lage of helemaal geen 
emissie van schadelijke stoffen is belangrijk voor het Convention Centre”, 
legt Joshua Jaikaran, technische coördinator en projectcoördinator 
van MTCC, uit. 

Een van de belangrijkste elementen bij renovatie was het plafondsysteem, 
dat zich uitstrekt boven 34 vergaderruimten en 4 tentoonstellingshallen 
met een doorlopende en volledig toegankelijke indeling. “Als grootste 
congrescentrum van Canada zijn veel van onze evenementen ook vrij 
groot”, verklaart Jaikaran. “Het was dan ook essentieel om het geluid 
binnen de perken te houden en om akoestisch privacy te garanderen. 
Voorkomen dat geluid het plenum binnendringt en zich langs die weg 
naar de aangrenzende ruimten voortplant, was een must.” 

MTCC koos voor Rockfon Koral: de uitstekende akoestische prestaties, 
het lage emissie-gehalte, het uitstekende niveau van gerecycleerde 
inhoud, de duurzaamheid op lange termijn en het licht getextureerde 
en gemakkelijk te reinigen oppervlak. Jaikaran legt uit: “Door 
witte plafondpanelen met een glad oppervlak en een uitstekende 
lichtreflectie te gebruiken, krijg je een heldere ruimte. Zo bespaar je niet 
alleen energie, maar moet je ook minder kunstlicht gebruiken en lopen 
de temperaturen in de ruimte minder hoog op.”

CREATIEF MET COMFORTCREATIEF MET COMFORT
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Project: Hoofdkantoor UPM, Helsinki (FI) 

Architect: Helin & Co. Architects 

Plafonds: Rockfon Krios

CREATIEF MET COMFORT
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MARIITTA HELINEVA 
HELIN & CO.

Project: Hoofdkantoor UPM, Helsinki (FI) 

Architect: Helin & Co. Architects 

Plafonds: Rockfon Krios 

HOOFDKANTOOR UPM  –  
LICHT EN TRANSPARANTIE 
Nadat UPM een eeuw lang ondergebracht was 
in een opvallend gebouw in het historische 
stadscentrum van Helsinki, verhuisde het 
bedrijf onlangs naar een speciaal gebouwd 
kantoorgebouw op Töölönlahti. Het ontwerp 
was van de hand van Helin & Co Architects. 
Het nieuwe hoofdkantoor van het Finse ‘bio-
bosbedrijf’ maakt deel uit van een nieuw 
stadsontwikkelingsproject. “UPM wilde 
voor het gebouw zowel vanuit functioneel 

als vanuit esthetisch standpunt een baanbrekend 
ontwerp toepassen”, aldus Mariitta Helinva van 
Helin & Co. “Deze ambitie past perfect in de lange 
geschiedenis van de onderneming, die altijd een 
centrale rol heeft gespeeld in de industriële en de 
maatschappelijke ontwikkelingen in Finland.” Het 
resultaat is een opvallend L-vormig gebouw dat uitkijkt 
over de stad en achter een uitgebreid voorterrein ligt. 
In het hele gebouw werd royaal gebruikgemaakt van 
hout, en dan voornamelijk van UPM zelf, zonder dat 
de regels op het vlak van brandveiligheid daardoor 
werden overtreden. Op de gevel werd gelaagd hout 
gebruikt en in het gebouw zijn houten meubels te 
vinden, net als houten panelen op de plafonds en 
de muren. Op de balkons verkoos men vloeren in 
composiet van hout en kunststof. Op de westelijke 
gevel zijn de zonneschermen gemaakt van de fijne 
netstof die UPM gebruikt bij zijn papierverwerking. 
Dankzij deze en andere maatregelen (waaronder een 
geavanceerd HVAC-systeem) behaalde het gebouw de 
LEED Platinum-certificering. 

Het interieur wordt gekenmerkt door licht en 
transparantie. In het hart van het gebouw ligt een 
uitgestrekt atrium met een receptie-achtig café en 
een bladvormige lege ruimte waarlangs de voetpaden 
gelegd zijn. Zo stroomt heel wat daglicht het gebouw 
binnen. Verticale vinnen met leds creëren een lichtspel 
dat doet denken aan lichtvlekken. De gangen en de 
werkruimten kijken ook uit op de lege ruimte, zodat 
ze van extra daglicht genieten. Ook in de werkruimten 
voert transparantie de boventoon: het zijn stuk voor 
stuk landschapskantoren. “Zo worden de verschillende 
ruimten in het kantoor nog duidelijker met elkaar 
verbonden”, aldus Helineva. “De werkruimte is 
hierdoor een ontmoetingsplaats voor de werknemers, 
want velen van hen zijn vaak onderweg of werken op 
verschillende locaties.” 

In het gebouw worden de verwarmings- en de 
koelfuncties vervuld door metalen plafondpanelen in 
verschillende configuraties. Helineva: “We moesten een 
akoestisch plafondsysteem in deze technische panelen 
integreren. Rockfon Krios bleek in dat opzicht een 
goede oplossing. Het is een gemakkelijk toegankelijk 
wit plafondsysteem met goede akoestische 
eigenschappen, een hoge kwaliteit en een betaalbare 
prijs. De verlichtings- en de ventilatiesystemen zijn 
ondergebracht in een 10 cm breed profiel tussen 
de panelen. Zo ontstond een naadloos plafond dat 
optimale akoestische eigenschappen en een optimaal 
thermisch comfort garandeert in de werkruimten.

CREATIEF MET COMFORT CREATIEF MET COMFORT

48



CREATIEF MET COMFORT

49



Of het nu gaat om 

sportcomplexen of 

openbare ruimten: 

akoestische prestaties maken 

het verschil tussen fantastische 

gebouwen en gewone 

gebouwen.  

 

Bij openbare faciliteiten zijn de 

akoestische uitdagingen alleen al 

door de omvang van de gebouwen 

en het grote aantal gebruikers 

groter dan bij andere gebouwtypes. 

Plaatsen zoals luchthavens, 

sportcentra, zwembaden, 

congrescentra in hotels en 

recreatiecentra worden vaak door 

grote massa’s mensen bezocht.  

 

De akoestiek moet dan ook 

afgestemd zijn op grote menigten 

en tegelijk een comfortabele 

sfeer creëren die communicatie 

tussen bezoekers vergemakkelijkt 

en ervoor zorgt dat ze elkaar 

goed kunnen verstaan. Het 

‘geluidsontwerp’ dient dan ook 

een belangrijk en integraal deel 

te vormen van het algemeen 

ontwerp van een gebouw. ZE
GE
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A 
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Project: Atlantic Swimming Pool, St. Petersburg (RUS) 

Aannemer: Eugene G. Ostanin, OOO Techglavstroy Contractors 

Plafonds en wanden: Rockfon Artic, Rockfon Sonar, Rockfon MediCare, 

Rockfon Color-all en Rockfon Boxer
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Project: Atlantic Swimming Pool, St. Petersburg (RUS) 

Aannemer: Eugene G. Ostanin, OOO Techglavstroy Contractors 

Plafonds en wanden: Rockfon Artic, Rockfon Sonar, Rockfon 

MediCare, Rockfon Color-all en Rockfon Boxer

ATLANTIC SWIMMING  
POOLS – EEN DUIK IN HET DIEPE
De filialen van de keten ATLANTIC SWIMMING POOLS 
die onlangs in drie wijken van St. Petersburg werden 
geopend, maken deel uit van een ambitieus plan 
om twintig nieuwe zwembaden te bouwen in St. 
Petersburg, Ufa en een aantal andere Russische steden. 
In de centra vinden de bezoekers niet alleen uitstekende 
zwemfaciliteiten, maar ook fitnesscentra, medische 
ruimten, spa’s & schoonheidssalons, sportwinkels en 
cafés met gezonde voeding. Iedereen die dat wil, kan 
hier gemakkelijk zijn conditie op peil houden. Atlantic 
Pool biedt voor ieder wat wils dankzij de brede selectie 
speciale programma’s voor senioren, atleten, zwangere 
vrouwen, mensen met een handicap, recreatieve 
sporters en kinderen.

Doordat het grote multifunctionele gebouw voor 
zulke uiteenlopende doelgroepen bestemd is, 
moest er uiteraard voldoende aandacht gaan naar 
de akoestische eigenschappen. Om het lawaai en de 

flutterechos in de uitgestrekte zwembadzones zoveel 
mogelijk te beperken, stelde Eugene G. Ostanin, de 
hoofdingenieur van aannemer OOO Techglavstroy, 
voor de plafonds en de wanden te bekleden met 
verschillende types Rockfon-producten. De verlaagde 
plafonds werden uitgerust met een combinatie van 
Rockfon Artic, Rockfon Sonar, Rockfon MediCare, 
Rockfon Color-all en Rockfon Boxer. Deze panelen 
werden ook als geluidsabsorberende panelen voor de 
wanden gebruikt.

Eugene G. Ostanin legt uit dat zowel technische 
als esthetische criteria aan de basis lagen van deze 
keuze: “Door de strenge eisen die voor de ventilatie 
van zwembaden gelden, gaan bepaalde verlaagde 
plafondtypes soms golven of worden panelen soms 
door de wind weggeblazen als ze slechts geringe diktes 
hebben. De panelen van Rockfon daarentegen zijn 15 
tot 20 mm dik, bieden uitstekende prestaties en zijn 
verkrijgbaar in een groot aantal kleuren. Zo konden 
de plafonds, de wandpanelen en de tegels in de 
zwembaden harmonieus op elkaar worden afgestemd.”
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DE PANELEN BIEDEN 
UITSTEKENDE 
PRESTATIES EN 
ZIJN VERKRIJGBAAR 
IN EEN GROOT 
AANTAL KLEUREN, 
DIE HARMONIEUS OP 
MEKAAR KONDEN 
WORDEN AFGESTEMD
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Project: Union League Boys & Girls Clubs, Chicago, VS  

Architect: Antunovich Associates

Aannemer en installateur: Tandem Inc. 

Plafonds en wanden: Rockfon OlympiaPlus bestaande uit Rockfon 

Boxer en Chicago Metallic 50 mm Bandraster 3050

ZEGE NA ZEGE

CLUB ONE –  
TE BELANGRIJK OM TE SLUITEN
De UNION LEAGUE BOYS & GIRLS CLUBS spelen een 
belangrijke rol om de kinderen in de Pilsen wijk in Chicago te 
helpen om hun sportiviteit en leervaardigheden te ontwikkelen. 
Toen het onlangs tijd was voor renovatiewerken, was er dan 
ook geen sprake van om het complex tijdelijk te sluiten. Het 
ontwerpteam van Antunovich Associates en de werknemers 
van Tandem Construction werkten daarom heel nauw samen 
aan een projectplan dat de programmering van de club zo 
weinig mogelijk zou verstoren. En dat ondanks de lange duur (19 
maanden) en de hoge kostprijs (€ 3,7 miljoen) van het project. 
Het einddoel: de grootte van het complex bijna verdubbelen. 
“We faseerden het project zodanig dat de activiteiten van de 
club gewoon in de originele gebouwen konden plaatsvinden 
terwijl de nieuwe gebouwen werden opgetrokken”, verklaart 
Tony Andrews, ondervoorzitter Bouw bij Tandem. “Zodra die 
klaar waren, kon de club daarheen verhuizen en konden wij 
met de renovatie van de oorspronkelijke gebouwen beginnen.” 

Sport vormt een belangrijk deel van de activiteiten van 
de club. Rockfon adviseerde daarom het gebruik van 
Rockfon  Olympiaplus in combinatie met Rockfon boxer 
panelen geïnstalleerd in het impact resistent Chicago Metallic 
50 mm brandraster grid. Zodat zeker aan de strenge eisen voor 
de sportzaal van Club One zou kunnen worden voldaan. Die 
akoestische plafondpanelen uit steenwol zijn intussen overal 
in Europa te vinden, maar waren op dat moment nog nooit 
gebruikt in de VS. “Het systeem van Rockfon bleek perfect voor 
de sportzaal van de Union League”, geeft Clark Christensen 
toe, de projectarchitect van Antunovich Associates. “Rockfon 
deed meer dan wat van hen werd verwacht en bezorgden ons 
uiteindelijk de beste oplossing voor ons project.” 

In Club One werden de panelen gecombineerd met de 
Chicago Metallic ophangsystemen en Rockfon Infinity 
profielen, zodat het plafond uit één stuk lijkt te bestaan. “In 
de gerenoveerde sportzaal bleef ook na de installatie van het 
plafondsysteem het gevoel van ruimte behouden. Er was ook 
voldoende ruimte voor de elektrische en de sprinklerinstallaties, 
zodat we niet boven het bestaande plafond moesten beginnen 
te knoeien. Je merkt ook meteen dat het systeem betere 
akoestische eigenschappen heeft: rondlopende kinderen 
creëren plots veel minder lawaai. Het is een robuust, bijzonder 
stootvast systeem. Daardoor hoeven we ons geen zorgen 
te maken wanneer er een bal hard tegenaan knalt. En als dat 
nodig zou zijn, kunnen we de panelen gemakkelijk vervangen”, 
verklaart Christensen. Brian Curtin, de projectverantwoordelijke 
bij Tandem, voegt eraan toe: “Het was voor ons een leuke 
en fantastische ervaring om het allereerste ‘high-impact’ 
profielsysteem van Rockfon in de VS te mogen installeren. In de 
toekomst zullen we steeds meer van die plafonds in sportzalen 
in het hele land zien opduiken.”
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RADISSON BLU SOCHI HOTELS – 
INSPELEN OP ELKE BEHOEFTE
Hotels bieden reizigers niet alleen een plaats 
om te overnachten, maar verlenen verder nog 
uiteenlopende diensten aan gasten en andere 
bezoekers. Het aanbod varieert van hospitality 
tot wellness, winkels en entertainment tot 
vergaderzalen – om nog maar te zwijgen van 
de technische ondersteuningsruimten. Dankzij 
dit uitgebreide dienstenaanbod zijn hotels 
uitgegroeid tot ministeden. Dat geldt zeker voor 
twee prestigieuze nieuwe Radisson Blu Hotels die 
naar aanleiding van de Olympische Winterspelen 
in het Russische Sotsji werden gebouwd: HET 
RADISSON BLU RESORT & CONGRESS CENTER 
EN HET RADISSON BLU PARADISE & SPA SOCHI. 
Beide hotels beschikken over een 500-tal kamers 
met een totale capaciteit van ongeveer 750 gasten. 

Het Resort and Congress Center is de aangewezen 
plaats voor evenementen, terwijl de Spa vooral 
op het vlak van welzijn en recreatie over een ruim 
aanbod beschikt. Niet alleen de functies en de 
ruimten in het hotel vormen een complex geheel. 
Ook de meest geschikte materialen kiezen was 
een complexe taak. Voor de plafonds moest men 
bijvoorbeeld niet alleen met esthetische maar 
ook met economische en technische criteria 
rekening houden. Denk maar aan brandveiligheid, 
akoestiek, gezondheid en vochtbestendigheid. In 
hotels komen grote aantallen mensen samen en 
dan is een goede akoestiek cruciaal. Niet alleen in 
drukbezochte ruimten zoals lobby’s, restaurants 

en eetzalen, maar ook in stille gangen en 
hotelkamers. In beide hotels werd voor de plafonds 
geopteerd voor Rockfon Sonar (ongeveer 4.000 
m² in totaal). Deze producten dragen bij tot een 
optimaal akoestisch comfort. Bij de keuze van dit 
soort producten moet men niet alleen rekening 
houden met het lawaai dat door mensen wordt 
voortgebracht, maar ook met het geluid van 
de technische voorzieningen. Alexei Blyznyuk, 
hoofdingenieur bij ZAO Hotel Development, 
legt uit: “Voorzieningen voor de watertoevoer en 
brandbestrijdingssystemen zijn ondergebracht in 
de ruimten boven het plafond in de hotelkamers en 
in de rest van het hotel. Deze systemen werken niet 
geheel geruisloos. De akoestische eigenschappen 
spelen dan ook een belangrijke rol bij de selectie 
van de Rockfon-plafonds.” 

Doordat Sotsji vlak bij de Zwarte Zee ligt, 
mocht men bij de materiaalkeuze ook de hoge 
vochtigheidsgraad niet uit het oog verliezen. 
“We hebben de vochtbestendigheid van diverse 
plafondtypes getest en de plafonds van Rockfon 
vergeleken met die van andere fabrikanten”, 
vervolgt Blyznyuk. “We plaatsten daarbij 
verschillende stalen in bakken die met water 
waren gevuld en vergeleken na afloop van de tests 
de resultaten. De andere plafondpanelen vielen uit 
elkaar, terwijl de panelen van Rockfon helemaal 
intact bleven.” Ondanks hun grote formaat (1.800 
bij 300 mm en 1.200 bij 1.200 mm) bleven de 
panelen recht en behielden ze hun vorm. Twee 
essentiële eigenschappen die de levensduur en 
het interieur van de hotels bepalen.
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WE PLAATSTEN 
VERSCHILLENDE 
STALEN IN 
BAKKEN MET WATER 
EN VERGELEKEN 
DAARNA DE 
RESULTATENProject: Radisson Blu Resort & Congress Centre en Radisson Blu 

Paradise & Spa Sochi 

Ingenieurs: ZAO Hotel Development company 

Plafonds: Rockfon Sonar X
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MEETING SQUARE BITSWIJK – EEN 
MULTIFUNCTIONELE OPLOSSING
MEETING SQUARE BITSWIJK in het Nederlandse Uden, een 
project op initiatief van de gemeente, vastgoedbeheerder Zorg 
Brabant en de plaatselijke huisvestingsmaatschappij, is een 
multifunctioneel centrum dat diensten biedt op het vlak van 
onderwijs, kinderzorg, gezondheidszorg, sport, kantoorruimte 
en huisvesting. De architecten van DAT Tilburg hadden bij 
het ontwerp twee dingen voor ogen: enerzijds een maximale 
interactie tussen de bewoners en anderzijds een optimale 
toegankelijkheid van al de benodigde faciliteiten. Zo kunnen 
de bewoners zo lang mogelijk thuis blijven wonen en hoeven 
ze niet te verhuizen wanneer hun toestand verandert. Het 
gebouw heeft een open structuur en de functies zijn rond 
een gemeenschappelijke kern georganiseerd. Denk aan een 
vergaderzaal, een speelruimte en ruimte voor workshops.

Door al die verschillende functies was een hoogwaardige 
plafondoplossing nodig. “Dit gebouw heeft meerdere functies 
en omvat een sportzaal, een school, faciliteiten voor begeleid 
wonen en een groot café”, verklaart GertJan de Rooij, de 
projectarchitect van DAT Tilburg. “De akoestische eigenschappen 
moesten dan ook heel goed worden beheerd - en dan 
voornamelijk wat de plafonds betreft. DAT Tilburg besloot op 
basis van eerdere ervaringen met het product dat de akoestische 
eigenschappen van Rockfon Krios de ideale oplossing waren 
voor deze akoestische uitdaging. Bovendien bieden ze de 
perfecte ondersteuning voor het toegepaste ventilatiesysteem 
op basis van natuurlijke ventilatie in de school.

Voor de sportzaal ging DAT Tilburg op zoek naar een stevige 
plafondoplossing die niet alleen de akoestiek in de grote ruimte 
onder controle kon houden maar ook nog eens bestand is 
tegen de impact van ballen. “De wettelijke voorschriften voor 
de akoestiek in sportzalen zijn eigenlijk niet zo streng. Maar in 
de praktijk blijkt het bijzonder vervelend als er niet voldoende 
aandacht aan dat aspect besteed is”, weet GertJan de Rooij. Men 
opteerde ten slotte voor het Rockfon OlympiaPlus  -systeem, met 
balvastheid 1A. Dat bestaat uit akoestische panelen met een 
hoge stootvastheid die bovendien gemakkelijk te demonteren 
zijn dankzij het specifiek ontwikkelde en gemakkelijk te 
demonteren Chicago Metallic bandrastersysteem. “In Uden 
hangt het plafond van de sportzaal 7 meter hoog, waardoor er 
extra eisen van toepassing waren voor de stootvastheid. Een 
paneel op die hoogte vervangen of terug op zijn plaats krijgen is 
geen eenvoudige taak”, zegt hij.

ZEGE NA ZEGE

Project: Meeting Square Bitswijk, Uden (NL)

Architect: DAT Tilburg

Installateurs: van Dijk afbouw, Tenback projecten

Plafonds: Rockfon Krios

ZEGE NA ZEGE

58



?

Project: Meeting Square Bitswijk, Uden (NL)

Architect: DAT Tilburg

Installateurs: van Dijk afbouw, Tenback projecten

Plafonds: Rockfon OlympiaPlus systeem met Boxer panelen en 

Ophangsysteem Chicago Metallic 50 mm bandraster 3050
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WILFRIED STESSEL 
Rockfon Systeem OlympiaPlus

Wilfried Stessel, Manager ontwikkeling van
profielsystemen en toebehoren bij Rockfon
 
OlympiaPlus is ons zeer stootvaste systeem dat 
speciaal werd ontwikkeld voor plaatsen waar de 
plafondpanelen aan stevige schokken blootstaan. 
Sportzalen of scholen bijvoorbeeld. Door de 
stevige en mooie Rockfon Boxer plafondpanelen 
te combineren met de robuuste bandraster 
frames wilden we een systeem ontwikkelen 
dat bestand is tegen schokken en ballen én 
eenvoudig te demonteren is. Iedereen die ooit al 
eens een beschadigd plafondpaneel onder een 
hoog plafond in een sportzaal heeft vervangen, 
weet hoe belangrijk sterke panelen zijn die niet 
gemakkelijk breken. Net als een ophangsysteem 
dat het mogelijk maakt om een paneel te 
vervangen als het dan toch beschadigd is. Die 
vaststelling bracht ons ertoe om het bandraster 
systeem zodanig aan te passen dat de panelen 
licht omhoog kunnen komen om de kracht van 
een bal op te vangen. Bovendien zijn de panelen 
gemakkelijk demonteerbaar.

Rockfon en Chicago Metallic, toen nog 
onafhankelijk opererende bedrijven ontwikkelden 
het systeem samen. Toen we het resultaat in 
2010 op de markt brachten, was het ook meteen 
ons eerste gemeenschappelijke octrooi. In 
overeenstemming met de productstandaard 
EN13964 D is het systeem bestand tegen een 
balimpact van 16,5 meter per seconde - de 
hoogste waarde als het op balimpact klassen 
aankomt.

Ik ben er nog altijd van overtuigd dat we hiermee 
een uniek systeem hebben ontwikkeld dat de 
beste prestaties haalt in zijn categorie. Architecten 
beschikken met deze oplossing over een bijzonder 
competitieve combinatie van esthetische 
eigenschappen en de bekende akoestische 
voordelen, brandveiligheid en vochtbestendigheid 
van steenwol. Ook voor de installateurs biedt 
het systeem meerdere voordelen. Het is snel 
te plaatsen (zodra het hoofdprofielsysteem 
geïnstalleerd is, klikken de frames gewoon op 
hun plaats zonder extra gereedschap), biedt 
gemakkelijk toegang tot het plenum en is 
eenvoudig te demonteren.
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Project: Emma Kinderziekenhuis, Amsterdam (NL) 

Architect: OD205 Architectuur 

Installateur: Element binnenafbouw 

Plafonds: Rockfon Mono® Acoustic, Rockfon MediCare, Rockfon Krios D en

Rockfon Sonar D

ZORGZAME OPLOSSINGEN ZORGZAME OPLOSSINGEN
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Z O R G Z A M E  
OPLOSSINGEN

Bij het ontwerp van ziekenhuizen 

staat het welzijn van de 

patiënten centraler dan ooit. Er 

worden dan ook nieuwe indelingen, 

kleuren en materialen gebruikt die 

samen een zorgzame omgeving 

moeten creëren.  

 

Winston Churchill zei ooit: “Eerst 

vormen we onze gebouwen en daarna 

vormen zij ons.” Dat is zeker zo voor 

ziekenhuizen. Over de invloed van het 

interieurontwerp op het welzijn van 

de patiënt is al heel wat onderzoek 

verricht. Toch is er minder bekend over 

de impact van de indeling van het 

gebouw op de operationele efficiëntie 

van een ziekenhuis.  

 

Het is soms moeilijk om een goed 

evenwicht te vinden tussen het welzijn 

van de patiënt en de productiviteit van 

het ziekenhuis. Toch zijn verschillende 

belangrijke instellingen daar nu mee 

bezig. Ze schrijven tegenwoordig 

slimme ontwerpen en een flexibele 

masterplanning voor, zodat hun 

ziekenhuizen kunnen inspelen op 

veranderende technologische, klinische 

en economische omstandigheden.

ZORGZAME OPLOSSINGEN
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Bekijk het filmpje en 
nog meer foto’s op 
www.rockfon.nl en 
www.rockfon.be

Project: Emma Kinderziekenhuis, Amsterdam (NL)

Architect: OD205 Architectuur

Installateur: Element binnenafbouw

Plafonds: Rockfon Mono® Acoustic, Rockfon MediCare, Rockfon Krios D en Rockfon 

Sonar D

HET PLAFOND 
HELPT EEN 
VOORGROND, EEN 
MIDDENGROND EN 
EEN ACHTERGROND 
TE VORMEN
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EMMA KINDERZIEKENHUIS – 
GENEZEN MET DE BUITENWERELD
In contact blijven met de buitenwereld is een
belangrijk aspect van het genezingsproces. Toen 
OD205 Architectuur uit Delft de opdracht kreeg om 
het EMMA KINDERZIEKENHUIS in Amsterdam 
grondig te verbouwen, gaven ze het idee ‘integratie’ 
een centrale rol in het project. Integratie van het 
ziekenhuisverblijf van de patiënten in hun dagelijkse 
leven, integratie van de zorg voor patiënten dankzij 
gespecialiseerd academisch onderzoek en integratie 
van het gebouw in de omliggende stad. Het 
uitgebreide renovatieproject – ‘De Metamorfose’ – 
zou volgens de planning tien jaar in beslag nemen en 
in drie opeenvolgende fasen worden uitgevoerd. Het 
project werd onlangs voltooid.

‘De Metamorfose’ werd ontworpen als een microstad 
met straten, pleinen, speelpleinen en zelfs een 
filmzaal. Zo krijgen de kinderen het gevoel dat ze zich 
nog steeds in hun normale omgeving bevinden. Om 
het ‘ziekenhuisgevoel’ zoveel mogelijk te beperken, 
kregen verschillende illustratoren de vraag om de 
muren te versieren met heldere kleuren en speelse 
figuurtjes van Hergé. Grote ramen en niet-traditionele 
bouwmaterialen zorgen voor een vriendelijke en 
transparante uitstraling. OD205  Architectuur 
gebruikte het daglicht als belangrijkste architecturale 

hulpmiddel en installeerde daarom een monolithisch 
plafond in de centrale gang. Zo kan het licht maximaal 
worden gereflecteerd. Het naadloze plafond is 
gemaakt van 2.000 m² Rockfon  Mono®  Acoustic, 
een unieke oplossing voor een ziekenhuis. Het 
ziet eruit als een afgewerkt gipsplafond, maar 
biedt wel de brandveiligheid en de akoestische 
voordelen van steenwol. Wegens de flexibiliteit zijn 
alle patiëntenkamers even groot – ongeacht de 
leeftijdscategorie waartoe de patiënten behoren. Zo 
kunnen in de toekomst indien nodig ook patiënten 
van andere leeftijdsgroepen in het ziekenhuis 
worden opgenomen. Het ziekenhuis is zodanig 
ontworpen dat de kinderen zoveel mogelijk de 
kans krijgen om een normale kindertijd te beleven, 
om hun sociale vaardigheden te ontwikkelen en 
om deel te blijven uitmaken van de gemeenschap. 
In het ziekenhuis zet men ook spelen in als extra 
hulpmiddel in het genezingsproces. De kinderen 
worden aangemoedigd om uit hun kamers te 
komen en vriendjes te maken rond het levensgrote 
voetbalspel, aan de interactieve videowanden of in 
de keuken. “Het is niet de bedoeling dat de kinderen 
op hun kamer blijven”, legt architect Peter Defesche 
van OD205 Architectuur uit. “Integendeel, ze worden 
aangezet om de wereld buiten hun kamer te 
verkennen.”
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MARIA MIDDELARES-  
EEN ZIEKENHUIS VOOR DE TOEKOMST
Evoluties in de medische technologie, de toegepaste 
technieken en de wettelijke eisen kunnen op korte 
termijn in ziekenhuizen nieuwe behoeften doen 
ontstaan, waardoor zelfs recente gebouwen heel snel 
verouderd zijn. Om dat te voorkomen, ontwierpen EGM 
en LLOX architecten het nieuwe MARIA MIDDELARES 
ZIEKENHUIS in Gent (België) op zo’n manier dat men het 
aantal kamers of de omvang van de 17 operatiekamers 
indien nodig structureel kan bijsturen. Projectarchitect 
ir. Laurent Van Damme van LLOX architecten: “De 
eerste plannen dateren al van 2003, maar werden 
sindsdien vaak aangepast wegens de snel veranderende 
technieken en ideeën in de gezondheidssector. Door 
de indeling is het gebouw flexibel genoeg voor 
toekomstige uitbreidingen, waardoor het ziekenhuis 
kan mee evolueren met nieuwe medische en technische 
ontwikkelingen. We wilden vermijden dat we uiteindelijk 
allerlei kleine bijgebouwen of kleine kamers boven op 
het gebouw zouden moeten bouwen, aangezien dit 
met de structuur en met de architectuur zou botsen.” 

Het U-vormige ziekenhuisgebouw bestaat uit drie 
grote blokken: twee parallelle blokken die een 
derde - dwarsgeplaatst - blok dragen waarin de 
verplegingseenheden zijn ondergebracht. Tussen 
de twee parallelle blokken kreeg een licht en open 
atrium met twee verdiepingen een centrale plaats 
in het ontwerp, waardoor alle ambulante functies 
gemakkelijk bereikbaar zijn. “Moderne ziekenhuizen 
moeten logistiek goed in elkaar zitten en de horizontale 
verbindingsroutes moeten kort zijn”, aldus ir. Laurent 
Van Damme. Patiënten, bezoekers en het personeel 
moeten niet ver wandelen om van de ene dienst naar 
de andere te gaan. De verticale verplaatsingen werden 
samengebracht in één centrale liftzone in het atrium.” 
Het uitnodigendeen rust uitstraalt. Voorbeelden 
daarvan zijn het lichte atrium en de vele patio’s waardoor 
het daglicht in het hele gebouw kan doordringen. 

Project: Maria Middelares Ziekenhuis, Gent (B)

Architect: LLOX architecten

Installateur: Jansen finishings, Meeuwen

Plafonds: Rockfon Sonar D, Rockfon Boxer, Rockfon MediCare Royal,

Rockfon MediCare Plus en Rockfon MediCare Air
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De patiënt neemt een centrale plaats in het open en luchtige 
gebouw in. De meeste van de 629 bedden zijn opgesteld in 
kamers voor één patiënt, met telkens vensters van vloer tot 
plafond. Deze openheid creëert een heel intense relatie met 
de buitenomgeving. Ir. Laurent Van Damme zegt hierover: “We 
wilden het gevoel creëren van een residentieel gezondheidspark. 
Vanuit zijn bed of stoel heeft de patiënt een heel duidelijk zicht 
op het landschap, de lucht en de hemel. Het panorama schept 
een band met het residentiële karakter van de omgeving, de 
natuur rond de plaatselijke Maaltebeek en het verkeer op de R4-
snelweg.”

Om het luchtige gevoel in het gebouw nog te accentueren 
kozen de architecten voor hygiënische, sobere materialen, 
terwijl het gebruik van gekleurde accenten beperkt bleef tot 
afzonderlijke meubelen en de keuze van gordijnen. EMG en LLOX 
besloten na overleg met het ziekenhuis over de praktische en de 
wettelijke eisen om het 30.000 m² grote complex uit te rusten 
met verschillende types Rockfon MediCare plafondpanelen. 
“Als je bouwmaterialen kiest voor een ziekenhuis, moet je altijd 
streven naar een evenwicht tussen de behoefte aan hygiëne 
en onderhoudsvriendelijkheid aan de ene kant en huiselijkheid 
en ‘warmte’ aan de andere kant”, legt ir. Laurent Van Damme 
uit. “Voor de vaste elementen, zoals de plafonds, maakten we 
een bewuste keuze om een eenvoudig ontwerp te creëren met 
gemakkelijk schoon te maken materialen met goede hygiënische 
eigenschappen. Als je een eenvormig ontwerp wilt realiseren, is 
het belangrijk om een productgroep te kiezen met een brede 
waaier van mogelijkheden.” Het ruime aanbod binnen het 
MediCare-assortiment bood de architecten de nodige vrijheid 
om in verschillende kamers op verschillende behoeften in te 
spelen – de onderhoudsvriendelijkheid en demonteerbaarheid 
in algemene zin - en de luchtdichtheid van de panelen in de 
operatiekamers in specifieke zin– zonder dat dit ten koste ging 
van de algemene eenvormigheid binnen het gebouw.

WE HEBBEN BEWUST 
EEN EENVOUDIG 
ONTWERP GECREËERD 
MET MATERIALEN DIE 
GEMAKKELIJK TE 
REINIGEN ZIJN
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ST. LUKE’S HOSPITAL – CARING FOR THE 
COMMUNITY
ST. LUKE’S HOSPITAL, dat naar de patroonheilige van 
het medische beroep is genoemd, is een van de zes 
openbare ziekenhuizen in Singapore. Het ziekenhuis 
vult de leemte tussen de primaire zorgverlening en de 
acute ziekenhuisopname. Bijna 80 % van de patiënten 
in het nabijgelegen National University Hospital 
die een behandeling in een openbaar ziekenhuis 
nodig hebben, komt in St. Luke’s terecht. Omdat de 
bevolking in Singapore niet alleen groeit maar ook snel 
veroudert, heeft het Ministerie van Volksgezondheid 
een masterplan opgesteld om het groeiende aantal 
patiënten op te vangen. Zo wil de overheid het aantal 
bedden tegen het jaar 2020 met 1.800 eenheden 
uitbreiden.

In het kader van dit plan werd in 2012 een bouwproject 
opgestart om de capaciteit van het St. Luke’s Hospital met 
48 bedden uit te breiden tot 233. Het overheidsproject 
ter waarde van $ 14 miljoen omvatte onder meer een 
nieuwe vleugel van zeven verdiepingen met een 
dagrevalidatiecentrum, een farmacie, een afdeling 
voor dagpatiënten en administratieve kantoren. Dit 
project vormt de eerste belangrijke uitbreiding van 
het ziekenhuis sinds het in 1996 zijn deuren opende. 
De bestaande gebouwen worden meteen ook 
gerenoveerd.

Voor dit renovatieproject ging Design Architects op 
zoek naar bouwmaterialen die pasten bij het ontwerp 
van het ziekenhuis en die bovendien bestand waren 
tegen het warme en vochtige klimaat in Singapore. In 
overleg met de algemene aannemer TMG Projects en 
Welmate, de lokale distributeur van Rockfonproducten, 
viel de keuze op Rockfon  MediCare. Die producten 
bleken wegens hun vormvastheid de perfecte oplossing 
voor de plafonds in de standaard ziekenhuisafdelingen. 
In die omgeving kan de vochtigheidsgraad namelijk 
oplopen tot 100 %. De MediCare-producten bestaande 
uit steenwol houden de groei van bacteriën tegen 
en zijn verkrijgbaar in een breed assortiment 
randafwerkingstypes. De gemeenschappelijke zones 
werden uitgerust met Rockfon Pacific-plafondpanelen. 
Die bieden dezelfde vochtbestendigheid en voldoen 
aan de basisvereisten bij een laag budget.

Project: St. Luke’s Hospital, Singapore

Architect: Design Architects

Algemene aannemer: TMG Projects

Plafonds: Rockfon MediCare en Rockfon Pacific
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Rockfon MediCare
Michel Soria
Regional Marketing manager Zuid-Europa bij Rockfon

Voor gebouwen in de gezondheidszorg gelden strengere eisen 
voor bouwmaterialen. Net daarom hebben we het MediCare-
assortiment ontwikkeld, zodat ook ziekenhuizen en andere 
zorginstellingen van de voordelen van steenwol kunnen profiteren. 
De MediCareproducten zijn gebaseerd op de bekende akoestische 
voordelen, de brandveiligheidskenmerken en de vochtbestendigheid 
van steenwol. Bovendien zijn alle panelen in dit assortiment 
esthetisch, gemakkelijk schoon te maken en bestand tegen MRSA. Alle 
MediCare plafondpanelen zijn verkrijgbaar met een A-kantafwerking, terwijl 
MediCare Royal en MediCare Plus-panelen ook verkrijgbaar zijn met een 
E-kantdafwerking. Bovendien hebben we voor de MediCare Plus-panelen 
ook de verborgen X-kantafwerking in ons 
assortiment.

Omdat we weten dat in verschillende 
zones in medische gebouwen verschillende 
prestaties nodig zijn, hebben we vier types 
MediCare-plafondpanelen ontwikkeld. 
Voor zones met basiseisen op het vlak van 
hygiëne en onderhoudsvriendelijkheid 
(ziekenhuisafdelingen, administratieve 
zones, wachtruimten en kantoren van 
de verpleging) hebben we MediCare 
Royal ontwikkeld, dat thuishoort in 
Bacteriologische Klasse B5 en B10. Naarmate de eisen op het vlak van hygiëne 
en ontsmetting toenemen – bv. op eerstehulpafdelingen, in verloskamers, in 
operatiekamers voor kleine ingrepen, op de afdeling radiologie, in laboratoria 
en in gangen – adviseren we MediCare Plus (Bacteriologische Klasse B1).

Ons MediCare Air-systeem (Bacteriologische Klasse B1 en B5) werkt 
met een luchtdicht membraan achteraan en afgedichte randen. Deze 
producten zijn geschikt voor zones met hoge risico’s, zoals operatiekamers, 
recuperatiekamers en de intensive-careafdeling. Op zulke plekken wordt 
de luchtdruk onder controle gehouden om de verspreiding van infecties te 

voorkomen. Ten slotte adviseren we ons MediCare 
Block-systeem voor zones met een hoog risico 
waar de luchtdruk onder controle wordt gehouden 
om de verspreiding van infecties te voorkomen en 
waar strenge eisen op reinigingsvlak gelden (bv. 
operatiekamers, eerstehulpafdelingen, wasruimten 
en intensive care afdelingen). Dat systeem werkt met 
volledig ingekapselde plafondpanelen met een  
lucht- en waterdichte inerte folie. Het wordt ingedeeld 
in Bacteriologische Klasse B1 en ISO Clean  
Room Klasse 2.

Corrosiebestendige
ophangsystemen
Erik van Bouwel
Certification and Technical Data Manager van profielsystemen en
toebehoren van de Rockfon Group

In sommige omgevingen worden zwaardere eisen gesteld aan 
ophangsystemen dan wat de standaardprofielsysteemfabrikanten 
kunnen bieden. Die omgevingen worden meestal gekenmerkt door een 
hoge vochtigheidsgraad en hoge temperaturen (bv. in zwembaden of 
wasruimten en bij medische toepassingen) of door de strenge eisen op het 
vlak van de hygiëne (bv. ziekenhuizen en medische centra). In die gevallen 
kan corrosie van metalen onderdelen leiden tot gevaarlijke situaties. De 
oplossing: verlaagde plafonds installeren met profielsystemen met een 

hogere corrosiebestendigheid (enhanced 
corrosion resistance of ECR). 

In overeenstemming met de 
productstandaard EN 13964 worden 
profielsystemen in vier klassen ingedeeld 
(A, B, C en D). B is de standaardoplossing  bij 
normale omstandigheden, zoals residentiële 
gebouwen, scholen, kantoren en winkels. In 
omgevingen met een relatieve vochtigheid 
van meer dan 90 % en risico’s op condensatie 
zijn profielsystemen van klasse C aan de 
orde. Profielsystemen van klasse D ten slotte 

zijn aangewezen in zeer agressieve omgevingen.

Onze profielsystemen en toebehoren van klasse C en D worden aan beide 
zijden beschermd met zink, een primer en polyesterverf (100 g zink per m² 
voor klasse C en 275 g voor klasse D). Systemen van klasse D bieden meer 
bescherming dan klasse C en moeten op maat worden aangepast aan het 
project in kwestie. Wat houdt dit in? Telkens als we met een profielsysteem 
van klasse D werken, evalueren we de omstandigheden en controleren  
we op basis van onze ervaring of het systeem geschikt is voor het  
beoogde doel.

MICHEL SORIA
Rockfon

ERIK VAN BOUWEL
Rockfon

Project: Emma Children’s Hospital, Amsterdam, NL

Architect: OD205 Architectuur

Installer: Element binnenafbouw

Plafonds: Rockfon Mono® Acoustic, Rockfon MediCare,

Rockfon Krios D, Rockfon Sonar D, Rockfon Hydroclean
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Hoewel landschapskantoren 

intussen tot de norm zijn 

verheven, tonen een aantal 

recente projecten aan dat dit concept 

nog allesbehalve op punt staat.  

 

Het is niet altijd gemakkelijk om het 

juiste evenwicht te vinden tussen 

efficiëntie en productiviteit. Als je 

meer mensen in een kleinere ruimte 

onderbrengt, zal je bedrijf misschien 

meer besparen en beter presteren. 

Maar in welke mate lijden de 

werkzaamheden  van de werknemers 

daaronder? Wat gebeurt er wanneer 

het ontwerp van een ruimte hun 

productiviteit in de weg staat of, 

erger nog, de creativiteit ondermijnt?  

 

De fysieke werkplek maakt vandaag 

meer dan ooit deel uit van een 

moderne aanpak van leidinggeven 

en werken. Die werkplek moet zich 

dan ook continu aanpassen en 

soms in een verrassende richting 

evolueren om de veranderingen in 

werkomgevingen bij te benen.

OPENHEID VAN ZAKEN

OPENHEID VAN ZAKEN
OPENHEID VAN ZAKEN
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Project: Kantoren Statoil Sandsli, Bergen (NO) 

Architect: Niels Torp 

Installateurs: Acusto 

Plafonds: Rockfon Krios dB 44

Ophangsystemen: Chicago Metallic T24 2890

OPENHEID VAN ZAKEN
OPENHEID VAN ZAKEN
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naar een speciale oplossing die paste bij zijn 
groeiambities op lange termijn.” Dichte en glazen 
wanden kunnen worden verplaatst om op die 
manier verschillende oplossingen te bieden voor 
de verschillende afdelingen. Sommige hebben 
meer ruimte voor vergaderingen terwijl andere 
juist meer werkplekken nodig hebben.

Wanneer je met een grote open ruimte met 
mobiele wanden werkt, is de keuze voor de 
juiste plafonds erg belangrijk als je een constant 
akoestisch comfort wilt garanderen. Rockfon 
werd aangesteld als leverancier van de plafonds. 
De onderneming leverde 23.000 m² Rockfon 
Krios dB 44 met A- en D-kantafwerkingen. Die 
panelen hebben niet alleen bijzonder goede 
geluidsabsorberende eigenschappen, maar zijn 
ook gemakkelijk te installeren en demonteren. “We 
kozen voor Rockfon, omdat we wisten dat Krios 
dB op het vlak van de geluidsisolatie uitzonderlijk 
goed scoort. De andere doorslaggevende factor 
was de hoeveelheid die we nodig hadden. We 
wilden alleen samenwerken met een onderneming 
die in staat was, zo’n grote hoeveelheid op tijd 
te kunnen leveren”, aldus Jenssen. “Rockfon kon 
bovendien uitgebreide milieudocumentatie van 
hun producten voorleggen – van de afkomst van 
de materialen tot het transport. Ook dat was voor 
Statoil een belangrijk criterium.”

OPENHEID VAN ZAKEN OPENHEID VAN ZAKEN

STATOIL SANDSLI – 
DE KANTOREN AANPASSEN 
In het kader van een ruimer masterplan besloot 
de Noorse olie- en gasmaatschappij STATOIL om 
haar hoofdkantoor uit te breiden met een nieuw 
kantoorgebouw van 42.000 m². Daar zijn intussen 
ongeveer 1.000 werknemers ondergebracht die in 
het verleden op verschillende locaties werkten in 
Bergen, een stad aan de westkust van Noorwegen. 
Om de wisselwerking en het delen van informatie 
tussen de medewerkers te optimaliseren, tekende 
architect Niels Torp een modulair en flexibel 
landschapskantoor. 

Het globale ontwerp draait rond een idee van 
een platform in plaats van een vast gebouw. Zo 
zijn 22 ‘fabrieken’ ingericht, zodat elke afdeling 
over dezelfde hoogwaardige functionele ruimte 
beschikt. En die kunnen ze bovendien afstemmen 
op de benodigde wensen. “Elke fabriek is ontworpen 
als een rooster van 3 m bij 3 m met een totale 
oppervlakte van 1.000 m². De vloer, het plafond en 
de muren zijn allemaal gelijk en kunnen afhankelijk 
van het programma worden verplaatst”, aldus Jarle 
Jenssen van Acusto, het plafondmontagebedrijf. 
“Deze hoofdelementen moesten aan de strengste 
eisen voldoen op het vlak van veiligheid, kwaliteit 
en flexibiliteit. Statoil was namelijk op zoek 
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Project: Kantoren Statoil Sandsli, Bergen (NO) 

Architect: Niels Torp 

Installateurs: Acusto 

Plafonds: Rockfon Krios dB 44

WE KOZEN VOOR ROCKFON, OMDAT WE WISTEN 
DAT KRIOS dB UITZONDERLIJKE RESULTATEN KAN 
VOORLEGGEN OP HET VLAK VAN GELUIDSISOLATIE

OPENHEID VAN ZAKEN
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Project: Kantoren Statoil Sandsli, Bergen (NO)

Architect: Niels Torp

Installateurs: Acusto

Plafonds: Rockfon Krios dB 44

Ophangsystemen: Chicago Metallic T24 2890
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TECHNICOLOR CAMPUS – 
EEN KNOOPPUNT VAN INNOVATIE 
TECHNICOLOR, een marktleider op het vlak 
van media- en entertainmenttechnologie, is 
onlangs verhuisd naar zijn nieuwe onderzoeks- 
en ontwikkelingscentrum in Rennes in het 
noordwesten van Frankrijk. In het nieuwe 
complex van 18.000 m² werken intussen 550 
onderzoekers en ontwikkelaars. De bedoeling is 
om vanuit het centrum gemakkelijker contacten 
te kunnen leggen met academici, studenten en 
andere campussen over de hele wereld. 

Het Parijse ontwerpbureau Devillers et Associés 
werkte een campus uit die niet alleen de 
creativiteit van de teams stimuleert, maar die ook 
aan de strenge standaarden op het vlak van milieu 
en energieverbruik voldoet. Het hoofdontwerp is 
toegespitst op grote hoekige gebouwblokken 
rond een paviljoen op de benedenverdieping. De 
gevel van die verdieping bestaat voornamelijk 
uit glas, waardoor het gebouw een open en 
uitnodigende sfeer uitstraalt. Daarboven lijkt het 
gebouw zwaarder door de kleuren en materialen. 

De interessante opstelling van de ramen creëert 
een dynamische buitenkant waarbij rechthoekige 
ruiten met verschillende afmetingen elkaar 
afwisselen. In het gebouw concentreerden de 
architecten zich op functionaliteit en comfort, 
om de gebruikers zo tot vernieuwende ideeën te 
inspireren. 

“De architecten hadden een heel duidelijk idee 
over het plafond. Dat moest afgestemd zijn op het 
gevelconcept en een modulair systeem vormen 
dat in ons profielsysteem zou passen. Bovendien 
moest het een maximaal akoestisch comfort 
bieden”, aldus Olivier Cretois, Area Manager bij 
Rockfon. “We kozen voor Rockfon Ekla. Door de 
ruime keuze aan kantafwerkingen en afmetingen 
was dat de perfecte oplossing. Rockfon kon zelfs 
speciale modules van 1.350 bij 600 mm en 1.200 
bij 600 mm maken die perfect pasten bij het 
ontwerp dat we wilden. Zonder dat dit ten koste 
ging van de kwaliteit”, legt Cretois uit. Rockfon 
leverde ook 1.220 mm Chicago Metallic 150 mm 
Bandraster 3150-profielsystemen, die perfect bij 
die afmetingen pasten.

OPENHEID VAN ZAKEN OPENHEID VAN ZAKEN

Project: Technicolor Campus, Rennes (FR) 

Architect: Devillers et Associés 

Plafonds: Rockfon Ekla

Ophangsystemen: Chicago Metallic 150 mm Bandraster 3150
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Project: Hoofdkantoor Ziraat Bank, Istanbul (TR) 

Architect: ERA Architecture 

Plafonds: Rockfon Sonar A en Rockfon Koral E 

Ophangsystemen: Chicago Metallic T24

HOOFDKANTOOR ZIRAAT BANK – 
TIME IS MONEY 
Nu Istanbul, de hoofdstad van Turkije, zich opmaakt voor het 
nieuwe HOOFDKANTOOR VAN DE ZIRAAT BANK dat de 
komende jaren zal verrijzen in de financiële wijk, nam ERA 
Architecture het interieur onder handen van de tijdelijke 
ruimten waarin alle activiteiten zullen plaatsvinden tot op 
het moment van de grote verhuizing. Daarbij werd het 
interieur van een bestaand gebouw (12.000 m²) in amper 
twee maanden tijd gerenoveerd, om plaats te bieden 
aan alle afdelingen van de bank met hun eigen unieke 
behoeften. 

De architecten kregen niet alleen de opdracht om een 
volledig functionele ruimte te ontwerpen voor de grootste 
bank van het land (inclusief de operationele, de IT- en de 
kredietafdelingen), maar moesten bovendien het callcenter 
in het ontwerp inpassen. Met alle extra akoestische 
uitdagingen vandien. “De grootste ontwerpuitdaging 
bestond erin om te voldoen aan alle voorschriften - gaande 
van de hiërarchie van de werknemers en de bedrijfsstructuur 
van een bank tot de meer functionele aspecten die bij 
het callcenter horen”, legt dhr. Ekim Orhan Ismi uit, 
hoofdarchitect en projectmanager bij ERA Architecture. 

“De geluidsabsorberende eigenschappen van het 
plafondpaneel hebben een rechtstreeks effect op het 
dagelijkse comfort van de medewerkers van het callcenter 
en hun collega’s in de onmiddellijke omgeving”, zegt dhr. 
Ismi. Om een optimale akoestiek te creëren, koos men 
voor Rockfon Sonar A- en Rockfon Koral E. “We hadden 
een modulair plafondsysteem nodig met uitstekende 
akoestische en brandveilige eigenschappen dat bovendien 
heel snel te plaatsen is. De Rockfon-producten werden 
voorgesteld en goedgekeurd, aangezien ze volledig aan 
onze verwachtingen voldeden”, aldus nog dhr. Ismi.

WE HADDEN EEN MODULAIR 
PLAFONDSYSTEEM NODIG 
MET UITSTEKENDE 
AKOESTISCHE EN 
BRANDVEILIGE 
EIGENSCHAPPEN
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Project: Kantoren van Citrix, Kopenhagen (DK) 

Architect: Zeso Architects 

Plafonds: Rockfon Cosmos 

Ophangsystemen: Rockfon Systeem Cosmos
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Project: Kantoren van Citrix, Kopenhagen (DK) 

Architect: Zeso Architects 

Plafonds: Rockfon Cosmos 

Ophangsystemen: Rockfon systeem Cosmos

KANTOREN VAN CITRIX –  
KANTOOR MET UITZICHT
Het nieuwe kantoor voor CITRIX in Vesterbro 
(Kopenhagen), een ontwerp van Zeso Architects, 
weerspiegelt het industriële verleden van de wijk. Ooit 
waren in deze buurt fabrieken en vleesverwerkende 
bedrijven gevestigd, maar tegenwoordig is dit een trendy 
designwijk met entertainmentmogelijkheden. De twee 
onlangs gerenoveerde kantoorverdiepingen boven 
op een van de hoogste gebouwen van de omgeving 
bieden een spectaculair uitzicht over de stad. Uit het 
ontwerpproces kwam een landschapskantoor met een 
industriële toets en in de stijl van gerenoveerde lofts in 
New York naar voren. De landschapskantoren bieden 
ruimte voor een honderdtal werknemers en worden 
gecombineerd met meerdere afzonderlijke vergaderzalen 
en informele ontmoetingsruimten. 

Hoewel het concept optimaal gebruikmaakt van 
het ruwe industriële karakter van de ruimte, was het 
minstens even belangrijk om een warme en comfortabele 
werkomgeving te creëren. Dat evenwicht is het resultaat 
van de zorgvuldige selectie van de materialen, het gebruik 
van daglicht en de toepassing van moderne akoestische 
technieken. “De ‘ruwe’ materialen in combinatie met de 
zachte en warme meubelen en afwerkingen ademen zowel 
het verleden als het heden uit”, legt Claus Høeg Olsen 
van Zeso Architects uit. “Zo werden betonnen platen en 
blootliggende betonbalken gecombineerd met wanden 
en deuren met fineerhout en stoffen die de akoestiek 
gunstig beïnvloeden.” Dankzij de grote ramen in de gevels 
dringt het daglicht tot ver in het gebouw door, waardoor 
er minder energie nodig is om de ruimten te verlichten. 

In landschapskantoren waar veel lawaai heerst, is de 
geluiddemping essentieel voor een optimaal akoestisch 
comfort. Bij dit project spelen de nieuwe ononderbroken 
akoestisch gedempte betonvloer en het akoestische 
plafond een belangrijke rol. Voor de plafonds werd ongeveer 
1.200 m² Rockfon Cosmos gebruikt, een licht product met 
bijzonder goede geluidsabsorberende eigenschappen. 
Rockfon Cosmos bleek niet alleen wegens zijn akoestische 
troeven ideaal voor het interieur, ook de industriële look 
paste er perfect bij. “We kozen voor de witte uitvoering van 
Rockfon Cosmos wegens de akoestische voordelen en de 
eenvoudige, stedelijke look”, legt Olsen uit. “Het oppervlak 
van deze panelen past mooi bij de bestaande betonnen 
balken en zuilen. Een ander voordeel is dat we met deze 
oplossing de elektrische installaties konden verbergen 
boven de panelen. Die zijn bovendien dan weer gemakkelijk 
te plaatsen en te demonteren.”

OPENHEID VAN ZAKEN OPENHEID VAN ZAKEN

CLAUS HØEG OLSEN, 
ZESO ARCHITECTS
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DE ‘RUWE’ MATERIALEN EN DE 
ZACHTE EN WARME 
MEUBELEN AFWERKINGEN 
ADEMEN ZOWEL HET VERLEDEN 
ALS HET HEDEN UIT

OPENHEID VAN ZAKEN
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KANTOREN VAN DATEA  
– FLEXIBELE OPLOSSINGEN OP MAAT
In Sorgenfri, een buurt ten noorden van de Deense hoofdstad 
Kopenhagen, zijn twee kantoren van Danica Properties 
gevestigd. Beide kantoren zijn in een nieuw jasjes gestoken door 
het plaatselijke architectenbureau AG5. De architecten kregen 
de opdracht om kantoorruimten te ontwerpen op maat van de 
huurders: TRYGHEDSGRUPPEN, een verzekeringsmaatschappij, 
en DELEGATE, een onderneming die bedrijfsoplossingen aan 
de man brengt. Beide bedrijven hadden andere functionele 
en esthetische voorkeuren, waardoor de architecten de kans 
kregen om flexibele oplossingen op maat te creëren. 

De originele ruimten kregen een nieuwe invulling met aparte 
kantoren en landschapskantoren. Verouderde materialen 
maakten plaats voor heel hoogwaardige oppervlakken, nieuwe 
verlichtingssystemen, vensters en installaties. Door de nieuwe 
vloer- en plafondsystemen ontstond ook een nieuwe identiteit 
voor de gebruikers: “Bij Delegate wilde men een industriële 
uitstraling en geen verlaagde plafonds, terwijl TryghedsGruppen 
de voorkeur gaf aan een meer verfijnde look met een verlaagd 
naadloos uitziend plafond van muur tot muur”, legt Martin 
Lykkegård van AG5 uit. 

Een heel belangrijk element in dit project was de mogelijkheid 
om de akoestische prestaties van de kantoren te verbeteren. De 
projectmanagers van DATEA en van AG5 Architects opteerden 
daarbij voor Rockfon Sonar X-plafondpanelen voor de 
kantoorruimte van TryghedsGruppen en voor Rockfon Sonar X 
geplaatst als eilanden bij Delegate. “We zijn uitstekend vertrouwd 
met het Rockfon plafondassortiment en wisten dan ook dat 
ze een uitstekende akoestische oplossing zouden vormen. 
Bovendien zijn ze in meerdere afmetingen verkrijgbaar. De 
subtiele en eenvoudige uitstraling van de witte plafondpanelen 
levert in beide gevallen een mooi resultaat op. Daarnaast 
beschikken de panelen over superieure geluidsabsorberende 
kwaliteiten”, besluit Lykkegård.

OPENHEID VAN ZAKEN OPENHEID VAN ZAKEN
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Project: Kantoren van DATEA, Sorgenfri (DK) 

Architect: AG5 

Plafonds: Rockfon Sonar X geplaatst als eilanden 

Ophangsystemen: Chicago Metallic T24 Click 2890

THOMAS VILMAR
Rockfon Rockfon Sonar X

Thomas Vilmar, Rockfon Sales Director, 
Denemarken en Finland 
 
Verlaagde plafonds zijn fantastisch voor heel 
wat toepassingen. Toch willen klanten soms 
de voordelen van steenwol maar in een meer 
eenvormige uitvoering dan bij klassieke modulaire 
plafonds. Als je de plafondpanelen dan nog 
moet kunnen demonteren (bv. om toegang 
te krijgen tot de installaties in het plenum), is 
Rockfon Sonar X een geweldige oplossing. Een 
Rockfon plafond met Sonar X-kantafwerkingen 
lijkt op het eerste gezicht helemaal niet op een 
modulair plafond met panelen. Om die gladde, 
bijna monolitische uitstraling te verkrijgen, 
hebben we de naad tussen de panelen met 25 
% verkleind. Rockfon Sonar X biedt optimale 
geluidsabsorberende eigenschappen voor een 
hoog akoestisch comfort en scoort heel goed op 
het vlak van brandveiligheid, vochtbestendigheid 
en onderhoudsgemak. Deze panelen mogen we 
dan ook terecht multifunctioneel noemen. 

Standaard verlichtings- en ventilatietoebehoren 
zijn eenvoudig in te bouwen in Rockfon Sonar 
X-plafonds in te bouwen. Maar we hebben ook 
al vaak samen met verlichtingsfabrikanten 
oplossingen op maat gemaakt voor onze 
systemen met de X-kantafwerking die sterk 
afwijken van traditionele installaties met volle 
panelen in een vierkante of ronde vorm. Bij 
sommige van die oplossingen zijn de ventilatie- 
en verlichtingstechnieken zelfs in één installatie 
ingewerkt, waardoor het plafond nog strakker 
wordt. Omdat Rockfon Sonar X snel, flexibel en 
efficiënt kan worden geïnstalleerd, is het ook 
geschikt voor nieuwbouwprojecten of voor 
renovaties met bestaande T24-profielsystemen. De 
beperkte installatiehoogte is een ander bijkomend 
voordeel. 

Rockfon Sonar X heeft een klassiek glad wit 
niet-richtingsgevoelig oppervlak. Zo kun je 
panelen van verschillende afmetingen met elkaar 
combineren en draaien, om ze zo beter te doen 
passen. Ideaal om niet-traditionele indelingen 
te creëren. Bij andere verborgen profielsystemen 
moet je met veel meer aspecten rekening houden 
en moet je nauwkeurig meten om de panelen 
te kunnen plaatsen en te snijden. Maar dankzij 
het symmetrische ontwerp van Rockfon Sonar 
X kun je zeer snel werken met deze oplossing. 
Boven dat mooie, ‘bijna’ naadloze plafond 
kun je een heel arsenaal installaties kwijt ... als 
je dat wilt natuurlijk. Rockfon Sonar X biedt 
gemakkelijk toegang tot de installaties en is 
installatievriendelijk. Maar deze oplossing ziet er 
vooral prachtig uit.

OPENHEID VAN ZAKEN

81



Project: Sørlandssenteret, Kristiansand, NO

Architect: LPO Architects

Plafonds: Rockfon Sonar X

Ophangsysteem: Chicago Metallic T24 Click 2890
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Nu e-commerce 

een steeds grotere 

bedreiging vormt, 

gooien traditionele winkels in 

de winkelstraten hun interieur 

om. Het doel: klanten een unieke 

winkelervaring bieden.  

 

De kracht van het internet om 

de zaken op hun kop te zetten, 

is wellicht het best te zien in de 

winkel om de hoek. E-commerce 

heeft het aankoopgedrag van de 

consument grondig veranderd. 

Daarom proberen handelaars 

hun fysieke winkels aantrekkelijk 

te houden door ruimtes te 

creëren die om meer draaien dan 

de transactie alleen.  

 

Hun doel is om een nieuwe draai 

te geven aan ‘fysiek’ winkelen 

door hun klanten een zintuiglijke 

ervaring te bieden die ze niet bij 

webshops kunnen vinden. In dit 

‘strijdperk’ kunnen de sfeer en het 

ontwerp van een winkel uitmaken 

of je klanten meer besteden per 

aankoop, of je meer klanten lokt 

en of ze blijven terugkomen.
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SØRLANDSSENTERET - EEN 
NAADLOZE SHOPPINGERVARING 
Veelzijdigheid, flexibiliteit en samenhang: het 
zijn essentiële elementen bij het ontwerp van 
een winkelcentrum. Dat was zeker zo voor 
SØRLANDSSENTERET, het grootste winkelcentrum 
van Noorwegen. Het ligt in Sørlandsparken net 
buiten Kristiansand. Het 112.500 m² grote gebouw 
(een ontwerp van LPO Architects) is een combinatie 
van het gerenoveerde winkelcentrum en een 
uitgebreide nieuwe vleugel. De sculpturale vorm 
daarvan is in het golvende landschap geïntegreerd. 
Het uitgangspunt voor het interieur? Een lichte en 
luchtige sfeer creëren die de winkelervaring moest 
accentueren. Dit was vooral de bedoeling voor de 
gemeenschappelijke ruimten, waar de bezoekers 
even kunnen uitrusten tussen het shoppen door. 
Op die plaatsen moest een rustige sfeer heersen 
met zicht naar de buitenwereld en de andere 
verdiepingen. Als het even kon, moesten ze ook 
baden in daglicht. 

Het strakke ontwerp met wit als dominante kleur 
en de eenvoudige, bij elkaar passende materialen 
bezorgen het interieur samenhang, continuïteit 
en helderheid. Rockfon Sonar X plafondpanelen 
voldoen in de gemeenschappelijke ruimten zowel 
aan de esthetische als aan de functionele vereisten 
van het project. 

Met Rockfon Sonar X was het mogelijk om 
een uitgestrekt en doorlopend wit plafond 
te maken. Daardoor ziet de ruimte er lichter 
uit en gaat de akoestiek over de brug van de 
zone met eetgelegenheden (1.200 m²) tot het 
atrium met vijf verdiepingen (1.000 m²) er danig 
op vooruit. Dankzij de heel smalle openingen 
tussen de plafondpanelen en de integratie van 
de verlichtingssystemen en andere technische 
voorzieningen was een bijna naadloos uitzicht 
mogelijk. Het systeem is demonteerbaar, wat 
vooral in de eetzone heel handig blijkt. Zo kan men 
hinderlijke renovatiewerken vermijden wanneer de 
horeca concepten mochten veranderen. 

Met Rockfon voorkomt men ook dat de plafonds 
barsten vertonen wanneer de stalen dakstructuur 
begint door te buigen onder het gewicht van dikke 
pakken sneeuw. Niet onbelangrijk in het heersende 
Noorse klimaat. Doordat het systeem gemakkelijk 
met mechanische liften in plaats van stellingen kon 
worden geïnstalleerd in het hoge atrium, nam niet 
alleen de bouwtijd af, maar kon men ook veiliger 
werken. . “De Rockfon-plafonds passen goed in 
het algemene ontwerp”, vindt Øystein Sjøstrand 
van LPO Architects. “Ze zijn ideaal in situaties waar 
grote ononderbroken plafondoppervlakken nodig 
zijn, de omstandigheden bij installatie heel lastig 
zijn en veelzijdigheid in het gebouw van essentieel 
belang is.”
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WERK AAN DE WINKEL

DEZE OPLOSSINGEN ZIJN 
IDEAAL IN SITUATIES 
WAAR EEN GROOT 
ONONDERBROKEN 
PLAFONDOPPERVLAK 
NODIG IS

Project: Sørlandssenteret, Kristiansand (NO) 

Architect: LPO Architects 

Plafonds: Rockfon Sonar X

Ophangsystemen: Chicago Metallic T24 click 2890
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Project: The Loop, Antwerpen (B) 

Ontwerp: Jos De Vries 

Plafonds: Rockfon Sonar D 

Ophangsystemen: Chicago Metallic Infinity

WERK AAN DE WINKEL

WINKELEN 
MOET LEUK ZIJN 
EN DAT HANGT 
STERK AF VAN 
DE AKOESTIEK
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THE LOOP - BOUWEN AAN DE 
WINKELERVARING VAN DE 
TOEKOMST
In oktober 2013 opende RetailDetail, een 
toonaangevende portaalsite en platform voor de 
retailsector, de deuren van het ‘retail experience 
platform’ THE LOOP. Dit centrum biedt een 
livesimulatie van toekomstige winkelconcepten, 
op basis van het aankoopgedrag van huidige 
en toekomstige consumenten. Handelaars 
en leveranciers ervaren zo op een visuele en 
tastbare manier hoe klanten in de toekomst hun 
koopbeslissingen zullen nemen. Jorg Snoeck, CEO 
van RetailDetail, legt uit: “De bezoeker maakt de 
volledige ervaring van de klant mee door de ogen 
van de consument. Maar hij krijgt ook de kans om 
door de ogen van de handelaar of de producent te 
kijken. Zo krijgen deze laatst genoemde een zicht 
op wat ze mogen verwachten van toekomstige 
retailconcepten.” 

JosdeVries, een kantoor dat strategieën voor de 
retailsector bedenkt, werkte mee aan het concept 
en blijft bij het project betrokken. Dit om ervoor te 
zorgen dat het concept dynamisch en verfrissend 
blijft. “De retailsector heeft de afgelopen jaren 
een grondige evolutie doorgemaakt en kampt 
momenteel met heel veel uitdagingen”, zegt 
Snoeck. “Consumenten winkelen tegenwoordig op 
een andere manier dan vroeger. Het koopproces 
verloopt vandaag de dag zeer gefragmenteerd. Het 
gaat niet langer om fysieke winkels, wel om een 
‘omnichannel-verhaal’ waarin consumenten zelf 
beslissen waar, wanneer en hoe ze producten kopen. 
Vandaag gaan we nog naar de supermarkt met een 
papieren boodschappenlijstje om onze koelkasten 
bij te vullen nadat we de ‘speciale aanbiedingen’ in 
winkelfolders hebben bekeken. Maar met Google 
Glass, bodyscans, drones, smartphones, 3D-printers

en webshops zal dat in de nabije toekomst helemaal 
anders verlopen. De koelkast zal ons zelf zeggen 
wat we nodig hebben, en de producten zullen ons 
vinden in de winkels en niet andersom.” 

THE LOOP is een permanente tentoonstelling met 
continu wisselende thema’s. De ideale plek voor 
de retailsector om inspiratie op te doen. Voor 
de permanente structuur rond de wisselende 
tentoonstellingen viel de keuze op Rockfon. Dat 
paste er een van zijn meest innovatieve producten 
toe: Chicago Metallic Infinity. Deze oplossing 
biedt eindeloze mogelijkheden en een onbeperkte 
ontwerpvrijheid. Het gebruik van akoestische en 
duurzame producten in retailomgevingen zal 
de komende jaren alleen maar toenemen, denkt 
Snoeck. “Winkelen moet in de eerste plaats leuk 
zijn en dat hangt sterk af van de akoestiek. Geluid 
is een onmisbaar element geworden als je een 
totaalervaring tijdens het winkelen wilt creëren. 
Daarom is het belangrijk om ongewenst geluid te 
weren, de algemene niveaus van omgevingsgeluid 
binnen de perken te houden en het akoestische 
comfort in winkelomgevingen te optimaliseren. 
Bovendien stelt Rockfon gezondheid en 
duurzaamheid voorop in zijn marktbenadering. . 
En dat aspect zal in de toekomst steeds zwaarder 
doorwegen in de retailsector.” 

Volgens Snoeck zullen winkels zich in de toekomst 
niet alleen concentreren op de juiste keuze van 
de goederen in de winkelrekken, maar ook op het 
belang van een allesomvattende winkelomgeving 
die het eigen merk ondersteunt. “Alle aspecten 
van het interieur helpen het succes van een 
retailconcept te bepalen”, zegt hij. “Rockfon is 
een bekende en toonaangevende speler op de 
retailmarkt. Een onderneming die perfect past in 
onze toekomstvisie op de retailsector.”
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Project: CineWorld, verscheidene locaties overal in het VK 

Bouw: Britannia Construction 

Installateur: D&G Ceilings 

Plafonds: Rockfon Color-all Charcoal en Chalk, Rockfon Artic 

Ophangsystemen: Chicago Metallic M1800

DOOR DE HOOFDPROFIELEN 
VAN HET OPHANGSYSTEEM TE 
MONTEREN MET EEN HART 
OP HART AFSTAND VAN 
1800MM VERLOOPT DE 
MONTAGE SNELLER.
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CINEWORLD – 
KEUZE IN ZWART-WIT
Het interieurontwerp van een filmzaal bepaalt 
in sterke mate de ervaring van de bezoekers. 
Bovendien is een goede akoestiek essentieel om 
optimaal van de film te kunnen genieten. Toen 
CINEWORLD, een keten van filmzalen in het 
Verenigd Koninkrijk, zijn nieuwe bioscopen met 
meerdere zalen opende, wilden ze dat ook het 
interieur de filmliefhebbers een onvergetelijke 
ervaring zou helpen creëren. Dit betekende dat 
de filmzalen zowel visueel als qua geluid een 
aangename indruk moesten nalaten. 

Philip McCabe, Development Director bij 
Britannia Construction, adviseerde zijn klant 
om de zalen uit te rusten met Rockfon Color-all-
panelen in de kleur Charcoal om het sfeervolle 
omgevingsgeluid nog beter te doen uitkomen. 
De matte zwarte kleur Charcoal zorgt voor een 
donkere omgeving waarin het licht van de 
projector niet op het scherm wordt gereflecteerd. 
“De Rockfon Color-all plafondpanelen zijn 
ideaal voor dit type project. Ze voldoen aan 
alle akoestische en esthetische eisen van 
een hightech filmcomplex met meerdere 
zalen”, zegt hij. Met behulp van het zwarte 
Chicago Metallic M1800 profielsysteem 

werden de panelen onder een hoek ten opzichte 
van de wanden geplaatst, zodat een spectaculair 
ruiteffect ontstond. David Gardiner van 
D&G Ceilings, het plafondmontagebedrijf legt 
uit dat het Rockfon-profielsysteem ideaal is voor 
installaties die anders vrij veel plaats innemen. 
“Verlaagde plafonds van filmzalen en auditoria 
worden altijd aflopend geplaatst en kunnen tot 
6 meter onder het eigenlijke plafond hangen. De 
installatie van de ophangdraden kan daardoor 
heel wat tijd kosten. Door de hoofdprofielen van 
het ophangsysteem te monteren met een hart op 
hart afstand van 1800mm verloopt de montage 
sneller. De plafonds zien er fantastisch uit en 
Cineworld is heel gelukkig met het resultaat.” Bij 
dit systeem kan men de technische installaties 
ook gemakkelijker inbouwen dankzij de grotere 
afstand tussen de hangers. Bovendien biedt 
het systeem meer mogelijkheden om grotere 
afmetingen te gebruiken. 

Om een meer uitnodigende en modernere look 
te creëren in de nieuwe bioscopen, worden de 
foyers van de nieuwe complexen uitgerust met  
Rockfon Artic panelen. Deze budgetvriendelijke 
plafondpanelen hebben een glad wit oppervlak 
en reflecteren het licht daardoor optimaal.
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QUICK SERVICE RESTAURANT  
- KLEUREN OP HET MENU
Rockfon werkte mee aan de ambitieuze 
duurzaamheidsmaatregelen van een bekend 
internationaal fastfoodrestaurant tijdens de 
Olympische Spelen van 2012, het grootste 
sportevenement ter wereld. Twee tijdelijke 
restaurants werden opgetrokken voor de 
atleten en bezoekers. Wegens de tijdelijke 
aard van het project was het de bedoeling om 
geen afval voort te brengen. Daarom werd elk 
deel van het gebouw – tot en met het kleinste 
onderdeel – hergebruikt of gerecycleerd. Onder 
meer de meubelen, het keukengerei, de lampen 
en de schakelaars werden na het evenement 
hergebruikt in nieuwe en bestaande vestigingen 
overal in het Verenigd Koninkrijk. 

Het ging om ongeveer 75 % van het 
gebouw en bijna al het overige materiaal 
werd gerecycleerd, inclusief de Rockfon 
plafondpanelen. Het Rockfon Color-all 
assortiment werd geselecteerd wegens zijn 
akoestische en esthetische eigenschappen 
en zijn eenvoudige montage. Dat de 
producten volledig recycleerbaar zijn, bleek 
doorslaggevend. Voor het grootste restaurant 
werd ongeveer 1.200 m² Rockfon Color-all 
plafondpanelen in de kleur Charcoal 1.200 

bij 600 mm) voorgeschreven. In het kleinere 
restaurant werd 480 m² Rockfon Color-all in de 
kleur Chalk gemonteerd. De panelen bieden 
niet alleen uitstekende geluidsabsorberende 
eigenschappen – van essentieel belang voor 
drukbezochte fastfoodrestaurants – maar scoren 
ook uitstekend op het vlak van  brandveiligheid 
en vochtbestendigheid. 

Met het Rockfon Color-all-assortiment kon 
men een interieur ontwerpen met gekleurde 
plafonds die perfect bij de merkbeleving van het 
restaurant pasten. Aangezien het moeilijker was 
om de plafondpanelen opnieuw te gebruiken 
wegens het grote risico op schade bij de 
montage en de demontage, koos men ervoor 
om deze elementen te recycleren. De volledig 
recycleerbare Rockfon plafondpanelen werden 
daarom naar de ROCKWOOL productievestiging 
teruggebracht, waar ze ge-upcycled werden. 

Bij dit project werkte Rockfon nauw samen met 
de Barlow Group, de hoofdaannemer, zodat 
alle plafondpanelen na het evenement terug 
in de ROCKWOOL-fabriek in Zuid-Wales zouden 
terechtkomen. De 24 pallets teruggebracht 
materiaal werden dan gerecycleerd en met 
grondstoffen gecombineerd tot nieuwe 
hoogwaardige ROCKWOOL-producten, zonder 
dat dit ten koste ging van de kwaliteit.

WERK AAN DE WINKEL MORE IN STORE

MET ROCKFON COLOR-ALL KON MEN EEN INTERIEUR 
ONTWERPEN MET GEKLEURDE PLAFONDS DIE PERFECT 
BIJ DE MERKBELEVING VAN HET RESTAURANT PASTEN
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MORE IN STORE?JENNY BROOKES
Rockfon Rockfon Color-all 

Special
Jenny Brookes,  
Area Marketing Manager Verenigd Koninkrijk 
bij Rockfon 
 
We weten dat het gebruik van kleur in het 
ontwerp, de sfeer van een ruimte spectaculair kan 
verbeteren. Daarom ontwikkelden we in 2013 het 
Rockfon Color-all-assortiment. Hierin vinden 
ontwerpers een ruim assortiment gekleurde 
plafondpanelen. Het aanbod bestaat uit 34 
mooie kleuren die in zes thema’s ingedeeld zijn, 
met verschillende tinten die bij hedendaagse 
designtrends passen. Deze 34 kleuren zijn in 
verscheidene afmetingen en met verschillende 
types kantafwerkingen verkrijgbaar. 

Toch merkten we dat bij ontwerpers de vraag 
leeft naar een nog bredere selectie van op maat 
gemaakte kleuren. Het assortiment van 34 
standaardkleuren bleek niet voldoende om hen 
de volledige ontwerpvrijheid te bezorgen die ze 
wensten en waarvoor ze inspiratie vonden in het 
alledaagse leven. Dat was voor ons voldoende 
reden om het Rockfon Color-all-assortiment uit 
te breiden met Rockfon Color-all Special, onze 
kleurenservice op maat. 

Op basis van het Natural Colour System 
(NCS) dat in elke fase van het productieproces 
wordt toegepast, biedt de Color-all Special-
service ontwerpers de vrijheid om plafonds en 
bijbehorende ophangsystemen in iedere kleur 
te specificeren. Het resultaat? Telkens weer een 
‘perfect match’. Klanten hoeven ons alleen een 
NCS-referentie te bezorgen en wij doen de rest.

Project: Quick Service Restaurant, Londen (VK) 

Hoofdaannemer: Barlow Group 

Plafonds: Rockfon Color-all Charcoal en Chalk 

Ophangsystemen: Chicago Metallic T24 Click 2890 in bijpassende kleur
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Rockfon® is een geregistreerd handelsmerk 
van de ROCKWOOL Group. 

Rockfon
(ROCKWOOL BVBA)

Oud Sluisstraat 5
2110 Wijnegem

België

T +32 (0)2 715 68 68
F +32 (0)2 715 68 69

info@rockfon.be
www.rockfon.be 

Rockfon
(ROCKWOOL B.V.)

Industrieweg 15
6045 JG Roermond

Postbus 1160
6040 KD Roermond

Nederland

T +31 (0)475 353 035
F +31 (0)475 353 681

info@rockfon.nl
www.rockfon.nl
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