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BUZZISPACE - BUZZIPLEAT, 139 DESIGN

BE magazine geeft u een voorproefje van de recente 
productontwikkelingen, die u over een paar weken in Brussel 
live zult zien. De Meubelbeurs telt als de jaarlijkse peildatum. 
Daarna gaat de productontwikkeling onverminderd door. 
Daarom blikt BE graag verder dan de beurs vooruit naar de 
uitdagingen voor de toekomst. Een heet hangijzer is de 
akoestiek, ook voor thuis!

AKOESTISCH DESIGN
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Een slechte akoestiek is 
een hoogst irritante stoor-
zender. In het begin valt 
het misschien wel mee, 
maar uiteindelijk is het 
echt niet meer uit te hou-
den. De akoestiek is een 
onderschatte dimensie in 
het interieur. Daar komt 
beetje bij beetje verande-
ring in. Logisch, gezien 
de alarmerende cijfers 
en feiten.

Een aantal ingrijpende socio-demografi-
sche ontwikkelingen spelen akoestisch 
design in de kaart. De vergrijzing en ver-
oudering van de bevolking, gehoorpro-
blemen bij jong en oud die epidemische 
vormen aannemen, steden die dicht-
slibben met het verkeer en waar iedereen 
op elkaar woont, de toeristische hausse. 
En als we de hand in eigen boezem ste-
ken: de industriële interieurtrend met zijn 
harde materialen, de open binnenhuisar-
chitectuur en de populariteit van lofts. Ze 
hebben allemaal een impact op de audi-
tieve ervaring van de leefruimte, en dus de 
woon- en levenskwaliteit. 

Een herkenbare situatie is het horecabe-
zoek waar het gesprek en de eetlust ge-
hinderd worden door de slechte akoes-
tiek. Het gekletter van potten en pannen, 
het gerinkel van servies, mensen die uit 
noodzaak steeds harder gaan praten. En 
dan heb je nog de muziek! Een slechte 
akoestiek bederft alle plezier.  

Balans

Daar kan BuzziSpace over meepraten.

“Gezellig uit eten is er niet meer bij. Maar 
die lijn kan ook naar thuis doorgetrokken 
worden. De grootste uitdaging is dat in een 
ruimte het geluid van de home cinema en 
de muziek speelt terwijl er ook gesprek-
ken gevoerd worden. Dat zijn twee totaal 
andere geluidsdimensies. (Film)muziek 
heeft een lange galmtijd, de spraakfre-
quentie een korte. Er is een verschil tussen 
spraakhelderheid en -verstaanbaarheid. 
Hoe breng je dat allemaal in balans? Hier-
voor hebben wij bijv. akoestische lampen; 
die lossen het probleem rondom de tafel 
op. Of een lamp die de piano overkoepelt: 
zo kan je in stilte oefenen en spelen, zon-
der overlast voor de buren.”

Discrepantie

Drisag verwondert zich vooral over de dis-
crepantie tussen de woon-werksituatie.

“In de open landschapskantoren zit prak-
tisch iedereen met oortjes, verdoken 
achter zijn akoestisch bureauscherm te 
werken. Helemaal verstoken van com-
municatie en sociale interactie, wat toch 
de bedoeling van deze nieuwe werkom-
geving zou zijn. In de praktijk worden de 
bewegingen en het geroezemoes van 
anderen, plus de weerklank in de ruimte, 
als zeer hinderlijk ervaren. Zij verminderen 
de concentratie en de productiviteit. Dus 
wordt er diep geïnvesteerd om de open 
kantoortuin akoestisch werkbaar te ma-
ken. Geld speelt een ondergeschikte rol 
want het probleem moet opgelost worden. 

AKOESTISCH DESIGN
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DRISAG - CABLESNAKE

DRISAG - LUNAR

Wat ons echter verbaast, is dat de consu-
ment thuis de slechte akoestiek voor lief 
neemt. Blijkbaar legt hij niet de link van de 
open landschapskantoren naar zijn interi-
eur. Tijdens zijn werktijd ervaart hij hoe 
akoestisch design beter werkt, maar om 
daarmee thuis aan de slag te gaan?”     
 
Beide specialisten kunnen het niet ge-
noeg benadrukken: met één akoestisch 
product is de galm in de rest van de ruim-
te nog niet opgelost. Een professioneel 
akoestisch advies is gefundeerd op wis-
kundige modellen. Er komt zoveel bij kij-
ken: de decibels (de intensiteit van het ge-
luid), hoe geluidsgolven zich verplaatsen 
(frequentie). En hoe werken de akoesti-
sche maatregelen? Absorberen, dempen 
of verspreiden ze het geluid? Dat is een 
vak op zich. Maar als je denkt in termen 
van álle kleine beetjes helpen? Daar kan 
de meubelbranche best iets betekenen.

‘Alle kleine beetjes helpen, 
maar lossen niet alles op.’ 
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zit-en rugkussens. En wat te denken van 
de gestoffeerde fronten in het Caress 
programma van Mintjens Furniture? Is 
dat geen stapje in de goede richting? 
Het Mute hoofdbord van Tuoi is zeker het 
schoolvoorbeeld van akoestisch innova-
tief design.

Het nieuwe Belgische interieurmerk Tuoi 
benaderde de geluidsproblematiek in 
eerste instantie vanuit het vergrijzings-
perspectief. “Ouderdomsdoofheid is een 
algemeen bekend fenomeen. Op latere 
leeftijd worden mensen ook zwaarder. 
Een hoger lichaamsgewicht leidt op zijn 
beurt naar snurken. Dat is een gigantisch 
probleem. 

Zelfs het in- en uitademen van de slapende 
bedpartner vinden sommigen in hoge mate 
vervelend. De perceptie van geluid scheelt 
per individu. Wat de één normaal vindt, kan 
iemand anders als irritant ervaren.  

Een ongestoorde nachtrust is van essen-
tieel belang voor je fysieke en mentale 
gezondheid. De impact van een slechte 
nachtrust staat volop in de belangstelling 
van consumenten en producenten. De 
media staan er vol van.

Akoestisch inrichten 

Drisag ziet het al helemaal voor zich.

“De minimalistische interieurs zijn funest 
voor de akoestiek. Dus ga je ze inrichten 
met tapijten, kussens, accessoires zware 
velours gordijnen. We hebben bijvoor-
beeld laatst een wand met akoestische 
schilderijlijstjes aangekleed. Dat zou pri-
ma thuis kunnen. 

Wat belet je om akoestische deurpanelen 
op een woonkamerkast toe te passen? Of 
akoestisch schuim onder je tafelblad aan 
te brengen: ziet niemand, helpt wel. Heb je 
hoge plafonds, hang de Lunar op. Akoesti-
sche wandpanelen worden steeds deco-
ratiever vormgegeven. Zet vooral iets op 
hoeken neer, dat breekt de geluidsgolven. 
De akoestiek verbeteren is een kwestie 
van en - en - en. Maar zoals gezegd: het is 
complexe materie.”

Als je vanuit een akoestisch perspectief 
naar de huidige interieurtrends kijkt, gaat 
het inderdaad de goede kant uit. Eetka-
merstoelen worden weer meer en meer 
gestoffeerd, velours wordt op banken 
toegepast, donsachtige materialen in de 

AKOESTISCH DESIGN

AKOESTIEK-APP

Om iedereen akoestiek-bewust te 
maken, heeft BuzziSpace de RT 
60 App ontwikkeld. Die meet de 
weerkaatsing van het geluid in een 
ruimte. Je kunt dan ook ervaren wat 
de impact van akoestische (nood)
maatregelen zijn. 
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MINTJENS FURNITURE – CARESS, DESIGN BART COOLEN & GUST KOYEN

 ‘Stilte is goud waard.’
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TUOI - MUTE SLEEPING SYSTEM, DESIGN AXEL ENTHOVEN

DRISAG - FIRST CLASS

AKOESTISCH DESIGN

Als oplossing hebben we het Mute-hoofd-
bord ontwikkeld: een akoestische alkoof 
met een flexibel tussenpaneel. De akoes-
tische functionaliteit is onzichtbaar geïn-
tegreerd in een universeel modern design.  
Overigens is het initiële uitgangspunt veel 
te beperkt. De ’50-plussers’ doelgroep? 
Een verstoorde nachtrust is absoluut niet 
aan leeftijd gebonden. Alleen voor slecht-
horendheid en snurken? De 24-uurs 
economie kan ook slaapverstorend wer-
ken. Denk aan de situatie dat een partner 
nachtdiensten draait en slaap moet inha-
len. En luisteren dan even naar het con-
tinue geluid van buren en het lawaai van 
de straat: ‘the city never sleeps’. Slapen 
met open ramen is veel gezonder. Maar 
in de dichtbevolkte stad is dat niet meer 
te doen, tenzij je geluidwerende en -dem-
pende maatregelen neemt.”

EEN VERSTOORDE NACHTRUST IS 
ABSOLUUT NIET LEEFTIJD GEBONDEN

Het akoestische hoofdbordsysteem houdt rekening met de 
individuele percepties van geluid. Mute beschermt tegen 
storende omgevingsgeluiden van dichtbij en buitenshuis. 

Het hoofdbord is als een alkoof vormgegeven en bekleed 
met akoestisch schuim. Dat weert de geluiden van buitenaf: 
het lawaai van de kamer en het appartement ernaast, van 
de straat als je slaapkamer slecht geïsoleerd is of als je met 
open ramen slaapt.

Een flexibel middenschot schermt de bedhelften van elkaar 
af. Je hebt geen last van elkaars adem- of snurkgeluiden. En 
je ondervindt geen hinder van elkaars bedrituelen. De één 
kan ongestoord lezen, de ander rustig slapen. Idem dito voor 
het vroeg opstaan versus laat naar bed gaan.
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Als je erover nadenkt, kun je de parallel 
trekken tussen de open landschapskan-
toren en de open binnenhuisarchitectuur. 
Wordt ook in huis het ideaal van open 
ruimtes achterhaald? De tijd zal het leren. 
Misschien is het wel tijd om de Bergère-
fauteuil in ere te herstellen? 

Primaire levensbehoefte

Buzzispace benadrukt dat de akoestiek 
beslist meer aandacht verdient, zeker in 
het huidige gezondheidsbewuste tijd-
perk.  

“In huis hoor je continu lage achtergrond-
geluiden van de airco, verwarming venti-
latiesysteem. Die klinken niet hard, maar 
vertrouwd. Ook al hoor je ze onbewust, 
net die eeuwige bromgeluiden maken je 

moe. Hoor je het hoge geluid van een gil-
lend kind of de sirene van een politiewa-
gen? Die hebben direct je volle aandacht 
én een slechte invloed op je fysieke ge-
steldheid: je bloeddruk schiet omhoog, je 
smaakpapillen laten het afweten. Daarbij 
komt nog eens de stress door het lawaai-
erige verkeer en de mensenmassa’s. Een 
goede akoestiek is geen luxe, maar een 
primaire levensbehoefte.”     

Gelukkig zie je het akoestisch design evo-
lueren: de akoestische meubels, wandpa-
nelen en dergelijke worden al veel huiselij-
ker vormgegeven. 

Zowel Drisag als Buzzispace zien zich uit-
gedaagd om de consumenten en woon-
winkels te bereiken.   

Open ramen? 

Recor Home sluit zich hierbij aan.   

“In de stad bij lekker weer rustig naar mu-
ziek luisteren of een boek lezen bij het open 
raam? Dat is echt onmogelijk. Je wordt gek 
van het lawaai, het verkeer, de mensen-
massa’s, en als je pech hebt de rollende 
trolleys van de toeristen. Dat was voor ons 
de reden om de Central en de Archiduc 
in de collectie op te nemen. Banken en 
fauteuils met de hoge alkoofruggen zijn 
bekend uit de projectmarkt, voor de open 
offices, hotellobby’s en ontvangstruimtes. 
Maar vergis je niet, je ziet ze meer en meer 
in de home market verschijnen. Daar bie-
den ze een oase van rust en privacy. Je kunt 
lekker wegkruipen in je eigen beschutte en 
stille nestje in de grote woonruimte.”  
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RECOR HOME - ARCHIDUC, DESIGN FREDRIK DELBART

AKOESTISCH DESIGN

“Winkels verkopen meubels en geven 
vaak (thuis) interieuradvies. Waarom de 
klant niet attent maken op akoestische 
verbeterpunten? Dat getuigt van professi-
onaliteit.  Ze bieden al een lichtplan, kleur- 
en stylingadvies aan. Waarom nog geen 
akoestisch advies door een interne of ex-
terne specialist? Zou dat niet de manier 
zijn om je te onderscheiden, meerwaarde 
te creëren? “ 
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