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Met dit magazine willen we de veelzijdige 
designmogelijkheden van plafonds laten zien aan 
architectuur- en interieurfanaten. Voor deze editie 
vroegen we architect Elles Borgert om met ons mee te 
kijken tijdens de totstandkoming. Zij nam voor één keer 
de eindredactionele verantwoordelijkheid op zich. Maar 
veel liever buigt ze zich over het ontwerp en de details 
van haar projecten.

Ik realiseer al 10 jaar projecten met Aerde Borgert Architecten. 
Samen met mijn compagnon Ruud van Aerde en ons team, richt 
ik me voornamelijk op binnenstedelijke herontwikkeling, renovatie 
en herbestemming van bij voorkeur monumentale en industriële 
panden. We richten ons niet op een bepaald type segment, maar 
onze projecten hebben wel een gemeenschappelijke deler: het 
betreft vrijwel altijd een bestaand pand. Dat brengt uitdagingen 
met zich mee. Ook op het gebied van akoestiek.

Esthetische impact
De kracht van ontwerpen schuilt voor mij in het detail, de 
materialisering en nieuwe ruimtelijk ervaringen.
Door deze thema’s op ieder schaalniveau toe te passen, zijn wij 
in staat duurzame en toekomstbestendige ontwerpen te maken. 
Plafonds vormen hierbij ook een belangrijk element. Per project 
bekijk ik wat passend is voor de plafondafwerking. Het ene 
project vraagt om een verlaagd plafond waarachter installaties en 
constructie zijn weggewerkt.  En het andere project vraagt juist 
om de toepassing van bijvoorbeeld akoestische plafondeilanden, 
waarbij installaties en constructies deels in het zicht blijven.

Om de akoestische kwaliteit van een gebouw te borgen, werken 
we regelmatig samen met akoestisch adviseurs. Op basis van 
ons ontwerp en de geldende regels uit het Bouwbesluit maken 

zij akoestische berekeningen en leggen mogelijke oplossingen op 
het gebied van akoestiek voor. Op basis van de wensen en eisen 
van een opdrachtgever en het beschikbare budget bekijk ik per 
ruimte wat een passende plafondoplossing is. In representatieve 
ruimten zoals een entree of bijeenkomstruimte pas ik vaak de 
visueel aantrekkelijke – en vaak iets duurdere-  akoestische 
oplossing toe. En in ruimten waarbij het praktisch gemak voorop 
staat, zoals sanitaire ruimtes, kies ik vaker voor een standaard 
plafondoplossing. 

Akoestiek en design in architectuur
De afgelopen jaren ben ik het belang van akoestiek steeds meer 
gaan inzien. Helaas is er nog niet bij ieder project voldoende 
aandacht voor akoestiek. Terwijl goede akoestiek enorm bijdraagt 
aan een positieve beleving van een ruimte.  Zo hebben we bij 
de verbouwing van ons eigen kantoor ook OWAplan toegepast, 
wat mede zorgt voor een zeer prettige werkomgeving. Toen 
mij gevraagd werd of ik in dit eerste magazine van OWA wilde 
verschijnen, was ik dan ook meteen getriggerd. Dit magazine 
maakt duidelijk dat akoestiek en design prima samen kunnen 
gaan in architectuur. Het is mooi om daar een kleine, maar zinvolle 
bijdrage aan te leveren.

Elles Borgert

Gastredacteur:

Foto: Catalina Lopez Guerrero

Elles
Borgert
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Soms vragen ruimtes om een 
andere invulling dan standaard 
plafondsystemen. Creëer verrassende 
composities met akoestische elementen.

OWA CORPUS - BECKHOFF AUTOMATION 
Het enorme bedrijfsrestaurant van Beckhoff 
Automation, met extreem hoge plafonds, was 
bij drukte onaangenaam rumoerig. Akoestische 
maatregelen waren noodzakelijk, maar het open 
karakter moest behouden blijven. De lichtgewicht 
Corpus plafondeilanden zorgen voor een forse 
beperking van nagalmtijden. De reeds geïnstalleerde 
elektra en het ventilatie- en sprinklersysteem hoefden 
niet te worden aangepast. 

Soms hebben ruimtes iets extra’s nodig, om het totaalplaatje zowel akoestisch als visueel te vervolmaken. Voor wie 
graag experimenteert met driedimensionale composities, biedt OWA de Elements collectie. Met een breed scala 
plafondeilanden, baffles en wandpanelen in uiteenlopende maatvoeringen, creëer je speelse en karaktervolle plafonds.

OWA Elements

OWA ELEMENTS

6 OWA Magazine
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INTERVIEW

8 OWA Magazine

OWA SELECTA - ARCHITECTENBUREAU
Belangrijke uitgangspunten voor dit kantoor waren 
grote open ruimtes, een industriële uitstraling en 
comfortabele werkplekken. Omdat het ontwerp 
veel harde oppervlakken bevatte, werd berekend 
wat er nodig was voor optimale ruimteakoestiek. 
De gekozen Selecta plafondeilanden vormen 
de perfecte middenweg tussen een prettig 
akoestisch klimaat en het behoud van de pure, 
karakteristieke uitstraling van het pand.

De kracht van DOX Acoustics
“DOX Acoustics produceert geen eigen producten en selecteert 
uitsluitend op kwaliteit”, legt Walter uit. Volgens hem is dat één van 
de krachten van het bedrijf. “Per project selecteren wij zorgvuldig 
de merken en producten die zorgen voor het best 
mogelijke resultaat. Dat kunnen onze klanten zeer 
waarderen.”  

Kennis van akoestiek
Architecten schakelen DOX steeds vaker in voor 
advies bij nieuwbouwprojecten. Toch ziet Walter 
dat hun projecten voor 80 tot 85% uit akoestische 
verbetering van bestaande gebouwen bestaan. 
“In zo’n situatie is het vaak de gebouweigenaar die 
contact met ons opneemt. Ze zijn tot de conclusie 
gekomen dat er akoestische oplossingen nodig 
zijn en vragen om onze expertise.” 

Walter merkt dat specialistische kennis van akoestiek vaak ontbreekt 
bij architecten. “Akoestiek is slechts een klein onderdeel van hun 
opleiding. Dat is gek, als je nagaat hoe essentieel akoestiek is voor 
de beleving van een gebouw. Maar aan de andere kant begrijp ik 
het wel. ‘De bouw’ omvat zoveel verschillende aspecten dat je niet 
alles 100% kunt belichten.” DOX doet er in ieder geval alles aan om 
het evangelie te verspreiden. “Wij nemen deel aan vakbeurzen en 
geven lezingen, onder andere voor architectenverenigingen.”

DOX en OWA
Door de jaren heen deed Walter veel onderzoek om het 
productaanbod van DOX te verbreden. “Zo bezocht ik veel 

internationale beurzen. Als ik producten zag die me aanspraken, 
begon mijn research. Welke firma zit erachter? Wat is de kwaliteit 
van de producten? En hoe overtuigen wij hen om met DOX samen 
te werken?” 

Op één van die beurzen ontdekte Walter OWA. “Ik 
kwam in contact met een van hun accountmanagers. 
Toen ik mijn interesse kenbaar maakte, hebben 
we samen een bezoek gebracht aan de fabriek in 
Duitsland.” Tijdens dat bezoek raakte Walter onder 
de indruk van de kwaliteit van OWA-producten. 
“Alle eigenschappen worden door en door getest 
voordat het op de markt komt. De panelen zijn 
lichter dan degene die wij hiervoor gebruikten. Alle 
randen zijn keurig afgewerkt, voor een  strak geheel. 
Daarnaast zijn de producten slim doordacht. 
Zoals de markeringen op de achterkant, zodat de 
installateur weet waar de bevestigingen ingedraaid 

moeten worden.” Dat OWA net als DOX een familiebedrijf is, gaf 
voor hem de doorslag. “Daardoor voelde ik een connectie. Ik wist 
dat dit een bedrijf was waar ik graag zaken mee wilde doen.”

Bekend om kwaliteit
Op de vraag waar hij het meest trots op is, antwoordt Walter: “Het 
feit dat we na al die jaren nog steeds een belangrijke speler zijn. 
In de loop der jaren zijn er concullega’s bijgekomen en afgevallen. 
Als ik pols hoe partijen bij ons terecht komen, is dat toch omdat 
ze weten dat ze voor goede ruimteakoestiek bij ons aan het juiste 
adres zijn. Ik vind het mooi om te zien dat DOX Acoustics bij hen 
hoog in het vaandel staat.”

WALTER DOX

Al meer dan 40 jaar is het nabij Antwerpen gevestigde DOX Acoustics totaalpartner in ruimteakoestiek 
voor architecten en gebouweigenaren in de Benelux. In de loop der jaren zag eigenaar Walter Dox de 
branche volwassen worden. Hij vertelt over de groei van het bedrijf en zijn keuze voor OWA Elements.  

OVER OWA EN DE ELEMENTS COLLECTIE

Tweede generatie eigenaar van DOX Acoustics, 

“Ik wist dat dit een bedrijf was
   waar ik graag zaken mee wilde doen.”
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DE OWA ELEMENTS PRODUCTEN ONLINE ONTDEKKEN? 
Kijk achterin dit magazine voor de productindex, inclusief QR-codes om direct naar de 
productpagina’s te gaan. U vindt op die pagina’s alle technische informatie, inclusief tools 
voor bestekteksten en CAD-tekeningen.

CORPUS
Klassieke vormgeving, persoonlijke ontwerpvrijheid
De met een design award bekroonde Corpus plafondeilanden zijn 
stijlvol, functioneel en bieden een overvloed aan ontwerpopties. 
Corpus is bijzonder geschikt voor zeer grote ruimtes en helpt 
verschillende zones met elkaar te verbinden. Met tien verschillende 
rechthoekige, driedimensionale vormen, allen met de hoogste 
absorptiewaarde (αw 1.0) geeft u een geheel nieuwe dimensie aan 
plafonddesign.

Freestyle
Verrijk ruimtes met Freestyle baffles en wandpanelen 
Breng plafonds en wanden tot leven en ruimtes tot rust met Freestyle 
baffles en wandpanelen. 

Freestyle baffles zijn in veel verschillende kleuren verkrijgbaar. Speel met 
natuurlijke en kunstmatige verlichting en creëer krachtige patronen. De 
verticale toepassing van Freestyle zorgt voor een maximale beperking 
van de galmtijden. 

Freestyle wandpanelen bieden een hoge absorptiewaarde (αw 0.90) en 
zijn tevens in diverse vormen en kleuren verkrijgbaar.

CURVE
Creëer intrigerende formaties met eigenzinnige 
plafondeilanden 
De plafondeilanden Curve 1 (convex) en Curve 2 (concaaf) 
zijn elegant gevormde lichtgewichten. De eilanden zijn 
leverbaar in verschillende kleuren voor speelse, intrigerende 
formaties die het plafond tot leven brengen. Ze kunnen zowel 
afzonderlijk als gecombineerd in interessante patronen 
worden geplaatst. Curve voldoet aan geluidsabsorptieklasse 
A (αw 1.0) en garandeert daarmee een uitstekende akoestiek.

De mate van luxe in een villa wordt vaak 
afgemeten aan zichtbare zaken als 
de keuken, domotica, meubilair of de 
aanwezigheid van een zwembad.
Maar langzaamaan groeit het besef dat goede akoestiek een onzichtbare, maar essentiële vorm van luxe is. Het 
naadloze, akoestische plafond OWAplan® zorgt inmiddels in vele villa’s voor oog- en oorstrelende resultaten.

PRODUCT IN BEELD

Fotografie: Fotograaf xxx

in luxe villa’s
OWAplan
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VILLA K
LAB32 ARCHITECTEN
De glazen achtergevel van deze villa zorgt voor 
een prachtige lichtinval. De bewoners wilden 
bovendien een strakke, minimalistische 
inrichting, met overwegend harde materialen 
en oppervlaktes. Dankzij de hoogwaardige 
geluidsabsorptie van OWAplan® is het 
akoestische klimaat desondanks warm 
en huiselijk, terwijl het egale oppervlak de 
minimalistische signatuur benadrukt.

Akoestiek & Design 2022
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GERENOVEERDE EN 
GEMODERNISEERDE 
JAREN ‘30 WONING
KINGKONGS INTERIEUR
Op een steenworp afstand van een 
Brabants stadscentrum staat deze 
riante, hoogwaardig gerenoveerde 
jaren ’30 woning. De grote 
raampartijen, harde vloeroppervlakken 
en strak gestucte wanden zouden in 
potentie voor akoestisch ongemak 
kunnen zorgen. De bewoners kozen 
daarom voor OWAplan® in combinatie 
met andere akoestische maatregelen.

Verschillende inbouwcomponenten 
zoals spots, speakers en 
brandmelders zijn tot op de millimeter 
nauwkeurig weggewerkt in het 
strakke plafond. De sierlijsten op 
het plafond zijn meegespoten voor 
een harmonieus geheel. Zo zijn alle 
karakteristieke elementen van het 
huis behouden, terwijl de bewoners 
genieten van premium akoestisch 
comfort.

PROJECT IN BEELD

14 OWA Magazine
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PROJECT IN BEELD

“Het is de onzichtbare, maar
           belangrijke finishing touch”

Het portfolio van Lab32 kenmerkt zich door de hoge 
architectonische kwaliteit en minimalistische vormentaal. 
De oprichter, Loek Stijnen, maakte naam met ruimtelijk 
interessante oplossingen waarmee hij talloze projecten in 
binnen- en buitenland heeft verrijkt. Het was zijn strakke visie in 
de architectuur die Lab32 deed uitblinken bij opdrachtgevers. 
Na het onverwachts overlijden van Loek in 2018 zette Clark 
Teensma het bureau – en daarmee de geest 
en visie van Loek – voort als leidend architect. 
Akoestiek is voor Clark een waardevol 
onderdeel van het ontwerpproces.

Architectuur en akoestiek
Clark is al lange tijd betrokken bij Lab32. Eerst ruim 
10 jaar als rechterhand van Loek en tegenwoordig 
als leidend architect. “Al zestien jaar buig ik me 
over ruimtelijke vraagstukken. Daarbij leerde 
ik gaandeweg dat akoestiek onlosmakelijk 
is verbonden met architectuur. Tijdens mijn 
opleiding werd hier weinig tot geen aandacht aan 
besteed. Toen ik eenmaal het werkveld betrad, 
ontving ik feedback van opdrachtgevers over akoestiek. Als je 
die opmerkingen vaak genoeg krijgt, ga je vanzelf op zoek naar 
oplossingen. Momenteel werken wij 9 van de 10 keer met een 
akoestisch plafond.” 

Strategie 
Het onder de aandacht brengen van zo’n kostbare maar waardevolle 
investering is soms een uitdaging. “In de ontwerpfase is het niet 
het eerste dat ter sprake komt”, bekent Clark. “Maar ik weet wat de 
waarde is van goede akoestiek en snijd het onderwerp gaandeweg 
aan. Die waarde dringt niet altijd volledig door bij opdrachtgevers – 
zij zien vooral het prijskaartje. Pas wanneer het project af is en ze met 
een paar man in een ruimte staan zónder akoestische oplossingen, 

merken ze wat voor klankkast er ontstaat. Ja, akoestische plafonds 
zijn prijzig, maar ze zijn in mijn optiek iedere euro waard.”

Clark stuurt opdrachtgevers het liefst naar woningen of showrooms 
met akoestische plafonds in de buurt, zodat zij het verschil kunnen 
ervaren. “Dat is de enige manier waarop je hen echt kunt overtuigen. 
En dan nog kiest men vaak voor akoestische plafonds in slechts 

een aantal ruimtes. Pas na de housewarming en 
verjaardagsfeestjes met veel gasten, ontdekt men 
hoe fijn een akoestisch plafond écht is. En dat die 
extra uitgave enorm veel comfort heeft gebracht. 
Maar dan is het vaak al te laat. Om een akoestisch 
plafond goed te plaatsen, is voldoende hoogte 
nodig. Dat haal je dan vaak niet meer, gelet op 
bijvoorbeeld raam- en deurkozijnen.”  

OWAplan in Villa K
In Villa K, een project van Lab32 in Zeeland, zijn 
de ruim bemeten woonkamer en keuken volledig 
voorzien van OWAplan. In de kelder bevindt zich 
een loungeruimte. “Hier koos de klant alleen boven 

de bar voor een klein gedeelte OWAplan. Bij nader inzien hadden 
ze daar toch graag meer OWAplan toegepast. In die loungeruimte 
wordt immers het meest gepraat, gefeest en gelachen.”

Voor Clark Teensma is OWAplan een praktisch onzichtbaar 
luxeproduct. “Voor architecten is het een genot voor het oog, 
omdat het één onopvallend geheel vormt met de ruimte. En dat is 
ook meteen de valkuil; opdrachtgevers zijn juist gewend te betalen 
voor dingen die wél opvallen. Terwijl de geluidsabsorptie die 
OWAplan biedt, ervoor zorgt dat men het interieur naar hartenlust 
kan inrichten, zonder noodgedwongen visuele doornen in het oog 
als gordijnen en kamerdikke tapijten, omwille van de akoestiek. Dat 
maakt OWAplan met name zo geliefd in het luxesegment.”

CLARK TEENSMA,
LAB32 OVER HET BELANG VAN 

AKOESTIEK IN LUXE VILLA’S

16 OWA Magazine

VILLA K, KEUKEN
LAB32 ARCHITECTEN
De combinatie van OWAplan® en de 
deels ingebouwde lichtarmaturen 
accentueren de strakke lijnen van 
dit serene keukenontwerp.

ARCHITECT AAN HET WOORD
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OWAplan is oorspronkelijk ontwikkeld voor toepas-
sing in luxe hotels, musea en andere gebouwen 
waarin standaard plafondsystemen niet passen 
binnen de uitstraling. Bouwkundig gezien voldoet 
OWAplan dan ook aan de hoogst mogelijke eisen, 
gelet op bijvoorbeeld brandveiligheid, vochtbesten-
digheid en kleurvastheid.

OWAplan 70 of 90, S of XS?
Qua akoestische prestaties is er keuze uit twee vari-
anten. OWAplan 70 biedt een absorptiewaarde van 
αw 0.70 en is daarmee ideaal voor projecten waar-
in geen harde eisen worden gesteld aan akoestiek. 
OWAplan 90 gaat een stap verder en biedt A-klasse 
geluidsaborptie (αw 0.90).

Om de akoestische werking mogelijk te maken, is 
een ietwat open oppervlaktestructuur nodig. 
Speciale materialen en spuittechnieken zorgen voor 
een verrassend verfijnd oppervlak. Er kan worden 
gekozen uit fijn (S) en extra fijn (XS).

Montage en afwerking
De OWAplan basispanelen zijn biologisch afbreek-
baar en worden geïnstalleerd met het beproefde S7 
ophangsysteem. Op de panelen zit een akoestisch 
vlies. Gecertificeerde spuiters brengen hier een 
akoestisch open coating op aan. OWAplan kan in 
alle RAL-kleuren worden gespoten.

MEER WETEN? 

BEKIJK DE 

VIDEO MET 

UITLEG OVER 

OWAPLAN.

OWAplan: twee absorptiewaarden, twee
oppervlaktestructuren, alle RAL-kleuren

VERFRISSENDE
IDEEËN

VOOR FRISSE SCHOLEN
Een compleet productgamma om aan 
de strengste richtlijnen te voldoen

Een Frisse School is een energiezuinig schoolgebouw (basis- of 
voortgezet onderwijs) met een gezond binnenmilieu. Het programma 
van eisen dient als leidraad voor opdrachtgevers van nieuw- en verbouw 
voor scholen. De aandacht gaat uit naar energieverbruik, luchtkwaliteit, 
temperatuur, licht en geluid. Leon Spijkers, akoestisch expert bij OWA 
Benelux, wordt veelvuldig door architecten benaderd voor advies. Hij 
heeft daarbij altijd oog voor het geheel van maatregelen. “De synergie 
tussen de verschillende thema’s zorgt voor een binnenklimaat dat 
leerprestaties, gezondheid en welzijn het meest bevordert.” 

FRISSE SCHOLEN

MUSEUM VOORLINDEN
KRAAIJVANGER ARCHITECTS
Dit ontwerp van Dirk Jan Postel staat volledig 
in dienst van de tentoongestelde kunst: vlak, 
strak en zonder afleidingen. Zo ook het strakke, 
naadloze akoestische OWAplan plafond, dat zich 
uitstrekt over 2.000 m2. Alle installaties, roosters, 
verlichtingsarmaturen en camera’s zijn tot op de 
milimeter nauwkeurig in het plafond geïntegreerd.
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FRISSE SCHOLEN

HYPERION LYCEUM - AMSTERDAM
ECTOR HOOGSTAD ARCHITECTEN
Het gebouw is bewust op een 
onconventionele en ongrijpbare manier 
ontworpen, om de studenten blijvend 
te prikkelen, stimuleren, inspireren en 
uitdagen. In deze ruimte zorgen eilanden 
die zijn samengesteld met OWA Sinfonia 
Premium panelen, voor strakke lijnen die 
doorlopen in de naastgelegen lokalen. 
Het  open, zwevende effect geeft extra 
contrast in de ongebruikelijk hoge ruimte.

Foto: Petra Appelhof
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FRISSE SCHOLEN

OBS JULES VERNE - UTRECHT
BRIQUE ARCHITECTEN
Het interieur van deze energiezuinige school is 
op unieke wijze afgestemd op de onderwijsvisie. 
De centrale leerpleinen op de eerste en tweede 
etage zijn met één druk op de knop te verbinden 
met de omliggende klaslokalen, zodat een open 
leeromgeving ontstaat. Voor de akoestische 
uitdagingen is gekozen voor het uitgebalanceerde 
totaalsysteem Sinfonia. De serie omvat vijf 
varianten, ieder met unieke akoestische functies. 
maar identiek qua uitstraling.

Foto: Isabel Nabuurs
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Sinfonia Silencia

Sinfonia Premium

Sinfonia Balance

Sinfonia  Silencia

Sinfonia Reflecta

Sinfonia Privacy

Auditorium

Vergaderruimtes

Centrale hal

Stilteruimtes

Aula

Open leerruimtes

40dB

0.15

1.0

0.85

1.0

37dB

OBS JULES VERNE - UTRECHT
BRIQUE ARCHITECTEN
Voor het kantoorgedeelte binnen de school 
werd OWA Sinfonia Privacy gebruikt. Dit type 
paneel beperkt de overlangsgeluidsisolatie 
en zorgt ervoor dat vertrouwelijke gesprekken 
binnenskamers blijven. 

FRISSE SCHOLEN

OWA Sinfonia is een geliefde serie die uitermate geschikt is voor 
onderwijsgebouwen. Met de verschillende typen panelen realiseert u 
in iedere ruimte een passend akoestisch klimaat. Ieder paneel biedt 
andere prestaties, maar is qua uitstraling niet te onderscheiden. Zo zijn 
alle ruimtes in balans en blijft het voor het oog een harmonieus geheel. 

Sinfonia is een mineraal plafondpaneel met een gladde oppervlaktestructuur 
en is verkrijgbaar in wit, zwart en alle RAL-kleuren. De vele 
toepassingsmogelijkheden, strakke uitstraling en uitstekende prestaties 
op gebied van akoestiek, isolatie, brandwerendheid en hygiëne maken 
Sinfonia de perfecte allround plafondoplossing voor schoolgebouwen.

In Nederland kennen we geen wettelijke verplichtingen 
voor akoestiek in scholen. Aan de hand van het Programma 
van Eisen voor Frisse Scholen kunnen opdrachtgevers toch 
de gewenste ambities vaststellen. Gek genoeg beperkt het 
programma zich tot leslokalen en aangrenzende ruimtes. 

Leon Spijkers: “In de praktijk worden andere ruimtes zoals 
gangen, aula’s en gymlokalen steeds meer ingezet als 
flexibele locatie voor leeractiviteiten. Doordat scholen 
meer en meer dynamische leerstijlen hanteren met veel interactie 
tussen leerkracht en leerling en leerlingen onderling, is de wens om het 
geluidsniveau voor verschillende ruimtes actief te regelen toegenomen.” 

De adviseurs van OWA kijken het liefst samen met opdrachtgevers 
en architecten naar manieren om het hele gebouw flexibel in te 
zetten voor leeractiviteiten. “Als de spraakverstaanbaarheid en de 
akoestiek in de leerruimtes verbeteren, neemt het werkgeluk van 
leerkrachten toe”, stelt Leon. “De leerprestaties van studenten 
verbeteren dan vanzelf. Met onze geavanceerde akoestische 
productrange kunnen we hier een concrete bijdrage aan leveren, 
zodat scholen kunnen voldoen aan de hoogste klasse A (zeer 
goed) binnen het PvE Frisse Scholen 2021. De architecten waar 

we veel mee samenwerken, weten hun weg naar ons dan ook goed te 
vinden.”

OWA Sinfonia
Vijf verschillende functies, één harmonieus geheel ALLE PRODUCTEN VAN OWA VOOR HET 

ONDERWIJS BEKIJKEN, PER TYPE RUIMTE?

Scan de QR-code en ontdek onze 
volledige productrange voor onderwijs, 
ingedeeld per ruimte en afgestemd op 
de geldende richtlijnen.
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Verkorten van nagalmtijden verbetert 
de sfeer én verhoogt de omzet   

SCHIPPERSBEURS ANTWERPEN 
LOUNGEBAR FIERA
CATHERINE VERBRAEKEN
In het historische hart van Antwerpen is 
deze internationale toplocatie gevestigd. Het 
adembenemende interieur is vervolmaakt 
met OWAplan® in de kleur zwart. Verlichting 
en andere elementen zijn zorgvuldig verwerkt 
in het plafond. De A-klasse absorptiewaarde 
zorgt voor een aangenaam akoestisch klimaat, 
ongeacht het aantal gasten.

Wist u dat de adviseurs van OWA vrijblijvend akoestische metingen kunnen doen? Met speciale 
apparatuur worden de nagalmtijden per ruimte in kaart gebracht. Het rapport maakt inzichtelijk welke 
akoestische maatregelen u minimaal moet nemen, om te zorgen voor een prettig akoestisch klimaat.

HIGH-END
HORECA 

Akoestiek
&

HIGH-END HORECA & AKOESTIEK

26 OWA Magazine

Bij het inrichten van een horeca-interieur 
wordt vaak primair gekeken naar meubilair, 
sfeerbepalende elementen en een passend 
lichtplan. Pas daarna komt – soms – akoestiek 
aan bod. Tot aan de oplevering staat de visuele 
attractiviteit hoe dan ook op nummer één. 
Begrijpelijk, bekeken door de ogen van de 
interieurarchitect én de horeca-exploitant, die 
beiden Het Perfecte Plaatje nastreven. 

En dan gaan de deuren open. Stroomt het publiek 
binnen. En de ruimte vol met stemmen, muziek en 
bijgeluiden. Die zich vermengen tot een akoestische 
wolk die de ruimte kleurt. Soms valt het mee en is 
het akoestische klimaat precies goed. Maar vaak 
slaan de geluidsgolven behoorlijk op hol. Met als 
resultaat: gasten die geen rustig gesprek kunnen 

voeren en personeel dat aan het eind van de avond 
overprikkeld raakt door het lawaai.  

Achteraf aanpassingen doorvoeren is mogelijk, 
maar een stuk lastiger dan tijdens het bouwproces. 
Installatiematerialen, verlichting en andere 
interieurelementen beperken de mogelijkheden 
drastisch. De oplossing? Laat voor het verbouwen 
van een bestaande horecagelegenheid, 
eerst een akoestische meting uitvoeren. Zo 
kunnen geluidsgolven in het gehele spectrum 
goed in kaart worden gebracht, en kunnen 
akoestische maatregelen worden geïntegreerd 
in het interieurontwerp. Gaat het om een 
nieuwbouwproject? Dan kunnen gespecialiseerde 
bureaus virtuele akoestische simulaties doen, op 
basis van het ontwerp.

FEIT
Goede akoestiek 

werkt omzet-
verhogend 
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IJDOCK HOTEL 
BAKERS ARCHITECTEN
De grote glazen gevel van dit designhotel en de 
reflectie van het water zorgt voor veel lichtinval. 
Daarom was een volledig naadloos plafond 
gewenst, terwijl ook A-klasse geluidsabsorptie 
nodig was. Bakers Architecten koos voor 
OWAplan® 90, toegepast in een bruintint. 

HIGH-END HORECA & AKOESTIEK
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HIGH-END HORECA & AKOESTIEK

“The ear-splitting hell 
of New York dining” 
Dat is hoe New York Post journalist Steve Cuozzo de restaurantcultuur 
omschrijft. Het genot van dineren in gezelschap vervaagt als sneeuw 
voor de zon wanneer je moet schreeuwen om elkaar te verstaan. Of 
het gesprek aan de tafel naast je woord voor woord kunt volgen. 

Het is dan ook niet verrassend dat slechte akoestiek vaker als klacht 
gegeven wordt dan slechte service. En dat probleem beperkt zich niet tot 
de grenzen van Amerika. 

SOUNDPRINT-APP: VIND DE RUSTIGSTE HORECA-PLEKJES
Dat consumenten waarde hechten aan goede akoestiek in 
horecagelegenheden, blijkt wel uit opkomende apps zoals 
Soundprint. Hiermee wordt je smartphone een decibelmeter, 
waarmee je eenvoudig het geluidsniveau van een locatie peilt. Deze 
meting kun je opslaan in een openbare database. 

Appgebruikers kunnen vervolgens via een handige interface op zoek 
naar een horeca-gelegenheid in de buurt. Bij locaties waar iemand 
een meting heeft gedaan, staat een duidelijke rating: quiet, moderate, 
loud en very loud. Zo weet je vooraf wat je kunt verwachten. Handig 
als je eens serieus in gesprek wilt met iemand. Of juist niet. 

RESTAURANT DE SLAGMOLEN
JANSEN BUILDING GROUP NV
De facelift én uitbouw van dit met twee 
Michelin sterren bekroonde restaurant 
is vervolmaakt met ruim 150 m2  
OWAplan. Het hoge, schuine plafond 
in combinatie met de vele lichtpunten 
zorgt voor een magisch effect.

Scan de QR-code en bekijk meer 
horecaprojecten met producten 
van OWA.

Fo
to

gr
aa

f: 
M

ax
 V

ic
ca



3332 OWA Magazine Akoestiek & Design 202232 OWA Magazine

TAS, staat er in grote letters op de gevel. Het splinternieuwe gebouw dankt zijn naam aan 
de vader van de oprichter, Balthasar. In het dorp waar hij woonde, werd dat afgekort in Tas. 
Inmiddels heeft TAS zijn eigen betekenis gekregen: Toekomst, Alles en Synergie. “Dat zijn 
thema’s die een bedrijvengroep met verschillende dynamieken en werkwijzen tot elkaar 
brengt. We zijn klaar voor de toekomst, kunnen alles en doen dat in de beste synergie. Zo gaan 
wij tot het uiterste voor onze klanten,” vertelt Arnold den Haan, General Manager bij CNSTRCT. 
En in zo’n bedrijvengroep kan een prettig akoestisch klimaat natuurlijk niet ontbreken.

TAS GEBOUW DEN BOSCH

KANTOORSTAD VOOR 
BEDRIJVENGROEP  

AWARD WINNING DESIGN

Foto: Catalina Lopez Guerrero
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AWARD WINNING DESIGN

In het gebouw is veel beton aanwezig. Wij zochten 
voor het plafond eenzelfde look-and-feel, maar 
wél een die de akoestiek bevordert”
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WARM, RAUW EN OPEN
Het interieur is ontworpen door 
KingKongs interieur uit Eindhoven. 
BSA Wim de Bruijn Exterieur 
ontwerp was verantwoordelijk voor 
de transformatie van het gebouw.



3736 OWA Magazine Akoestiek & Design 2022

AWARD WINNING DESIGN

Toekomst, Alles en Synergie. “Dat zijn thema’s die een 
bedrijvengroep met verschillende dynamieken en 
werkwijzen bij elkaar brengt.”

Arnold den Haan is al 5 jaar General Manager 
bij CNSTRCT. Als intern eindverantwoordelijke 
voor de verbouwing was hij vanaf de contract-
vorming betrokken bij het transformatieproces, 
tot en met de ingebruikname van het indruk-
wekkende TAS gebouw in Den Bosch. 

Voorheen waren de verschillende merken die de 
bedrijvengroep vertegenwoordigt gehuisvest op 

verschillende locaties. Toen werd besloten om de bedrijven onder één dak 
te huisvesten, begon de zoektocht naar een grotere kantoorruimte. Dat 
ging niet zonder slag of stoot. Een grote werkruimte, grote productiehal én 
een groot buitenterrein: het aanbod was minimaal, in de omgeving. Uitein-
delijk stuitten zij op de huidige locatie. “Het voormalige PTT kantoor tochtte 
en piepte en bestond uit vele kleine ruimtes. Dit is getransformeerd naar 
een open high-end kantoorgebouw, dat voldoet aan A++++ energie labels”, 
aldus Arnold. 

In december 2020 ging de sloopkogel erin. De binnen- en buitenkant 
werden volledig gestript en onder leiding van Bureau voor Stedebouw & 
Architectuur Wim de Bruijn opnieuw gedefinieerd. Het Eindhovense de-
signbureau King Kongs creëerde een ware stad binnen het pand, waar de 
verschillende bedrijven en afdelingen samenkomen. Sinds februari 2022 is 
de bedrijvengroep trots inwoner van de kantoorstad.

Als bouwspecialist is akoestiek voor Arnold heel belangrijk. “In het gebouw 
is veel beton aanwezig. Wij zochten voor het plafond eenzelfde look-and-
feel, maar wél een die de akoestiek bevordert. Toen hebben wij besloten 
om OWA RAW toe te passen. Op het eerste oog zie je niet dat het geen 
echt beton is, maar plafondpanelen. Dat is natuurlijk het doel dat wij wil-
den bereiken. Daarnaast zijn in diverse ruimtes andere producten van OWA 
toegepast, zoals OWAplan in kleur en Sinfonia in zwart. Ik vind het eindre-
sultaat prachtig.”  

MEER ZIEN?

Scan de QR code en 

bekijk beelden van het 

TAS gebouw en uitleg 

over de toepassing van 

OWA RAW.

36 OWA Magazine
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Met OWA RAW introduceerden we een 
evolutionair plafondsysteem met de 
uitstraling van beton. Hoe past u dit 
unieke product het fraaist toe?

BREDABEST
In deze bedrijfskantine is een groot gedeelte 
van de installatietechniek verstopt boven het S7 
ophangsysteem. De combinatie van OWA RAW 
met de grove leidingdelen, armaturen en overige 
technische elementen geven de ruimte een 
karaktervolle sfeer.

OWA RAW:
hoe past u het toe?

EVOLUTIONAIR PLAFONDSYSTEEM

38 OWA Magazine

Op de voorgaande pagina’s zag u, in de reportage over het TAS gebouw in Den Bosch, OWA RAW Concrete. In 
dat project zijn de panelen toegepast tussen de betonnen balken, waarbij elektra gedeeltelijk boven het plafond is 
weggewerkt.

Foto’s: Anja Tuinder
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BAKKERIJ & LUNCHROOM RAALTE
De combinatie van harde materialen, hout en de 
OWA RAW panelen zorgen voor een levendige, 
warme sfeer. Dankzij de akoestische demping 
wordt dit gevoel extra benadrukt voor bezoekers 
van deze geliefde bakkerij. 

EVOLUTIONAIR PLAFONDSYSTEEM
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De OWA RAW varianten zijn ontwikkeld in nauwe sa-
menspraak met een vooruitstrevend architectencol-
lectief. Zij waren op zoek naar een nieuw type plafond, 
dat de minimalistische sfeer van een industrieel interi-
eurontwerp niet verstoort. Met OWA RAW overtroffen 
wij hun verwachtingen.

OWA RAW Concrete biedt een akoestische absorptiewaarde 
van αw 0.70, OWA RAW Grey haalt een waarde van αw 0.90.  
Daarmee presteren de panelen hetzelfde als de meeste stan-
daard systeemplafonds. Daarnaast werd streng gekeken naar 
standaard vereisten als stabiliteit, brandwerendheid en vochtbe-
stendigheid. Het product is bovendien volledig Cradle to Cradle 
volgens het OWA Green Circle recyclingsysteem.

Tijdens de verfijning van het productieproces is veel aandacht 
besteed aan het borgen van de juiste kleurtint en de organische 
uitstraling van het oppervlak. Zoals ook het geval is bij echte be-
tonnen panelen, kunnen de kleurtonen van OWA RAW variëren, 
om te komen tot een natuurgetrouw oppervlak met een organi-
sche uitstraling. 

Meerdere montagemogelijkheden
OWA RAW kan op vele manieren worden toegepast. De meest 
gekozen manier is met het S7 ophangsysteem. Dankzij de vari-
abele ophanghoogte kan leiding- en installatiewerk naar keuze 
boven óf onder het plafond worden verwerkt. Voor toegang tot 
onderhoudsgevoelige installaties boven het plafond, kunnen na-
genoeg onzichtbare revisieluiken worden geïntegreerd.

Het is ook mogelijk om OWA RAW direct te verlijmen, of te plaat-
sen in een ophangframe om stoere eilanden te creëren. Advies 
en begeleiding door een specialist van OWA is dan noodzakelijk, 
voor een goed eindresultaat.

TWEE VARIANTEN

FONTYS R10, EINDHOVEN 
ECTOR HOOGSTAD ARCHITECTEN
In dit onderwijsgebouw met A++++ label mocht het 
100% recyclebare OWA RAW niet ontbreken. Ruim 
8500 m2 van de open leer- en samenwerkingsruimten 
werden van OWA RAW voorzien, gecombineerd met 
3000 witte OWA FreeStyle baffles en OWA Sinfonia 
plafondeilanden.

FEIT
OWA RAW is 
100% recycle-

baar

EVOLUTIONAIR PLAFONDSYSTEEM

OWA RAW CONCRETE

OWA RAW GREY

WILT U WETEN HOE U OWA 

RAW BEVESTIGT?

Scan de QR code en bekijk de 

schematische tekeningen op 

de websiteFo
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CONCRETE IDEEËN

Modular office fit-out
Bouwstenen voor werkomgevingen 
Terwijl organisaties zich in een rap tempo ontwik-
kelen, blijven kantoorruimtes even statig als jaren 
geleden. Met de bouwstenen van BOW maak je 
je kantoorruimte even flexibel als je werkstijl. Ie-
dere fit-out is makkelijk te monteren en voorzien 
van een aangenaam akoestisch klimaat en venti-
latie. Maar bovenal zijn ze prettig om in te werken. 
BOW boxen stel je eenvoudig samen op basis van 
jouw wensen en behoeften. 

Ontdek de BOW boxen op www.bowfitout.com

No Screw No Glue
Euforie door creatie 
No Screw No Glue van Joost van Bleiswijk wordt in elkaar 
gezet zonder schroeven, lijm of andere tools. De collec-
tie is gemaakt van Richlite, een zeer duurzaam materiaal 
gemaakt van met biologische hars doordrenkt papier. No 
Screw No Glue is beschikbaar in kast- en buffetformaat. 

Dit product is beschikbaar op www.moooi.com

Let You Blossom
Werken in een akoestische jungle
LYb designs ontwerpt statements die werkomgevingen inspi-
reren. Hun producten, zoals de King Medium not Average, 
verbeteren akoestiek en zijn volledig duurzaam. LYb designs 
daagt je uit om je hart te volgen en je talenten na te jagen. LYb 
vertelt een verhaal. Dare to be LYb!

Bekijk het werk van Jan J. Halewijn op www.lyb.nl

Circulair tapijt
Bont & betegeld
De modulaire kleden van Studio Wae bestaan uit pro-
ductie uitval van grote tapijttegel producenten in Ne-
derland. Samen met Studio Wae ontwerpen architec-
ten en kantoorinrichters fascinerende composities. 
De losse tegels, in diverse kleuren en vormen, wor-
den door middel van een uniek kliksysteem met el-
kaar verbonden. Deel je eigen kleurenpallet of wend 
de fysieke voorraad aan. Naast kleden biedt Studio 
Wae ook circulaire vloeren en wandpanelen aan. 

Ontdek de circulaire vloeroplossingen
op www.studiowae.nl

Boring Visitor Chair
Ingetogen kameleon onder de werkplekken
Werkplekken verdienen betaalbare oplossingen die voldoen aan de regelgeving en er ook in slagen om 
het totale interieurdesign te laten schitteren. De stapelbare Boring Visitor Chair is de perfecte monotone 
stoel die geschikt is voor elke kantoorruimte of interieur. De gebruikte materialen zijn gepoedercoat 
staal en schuim. De Boring Collection van Lensvelt bestaat uit bureaus, kasten, bureaustoelen, klokken 
en vuilnisbakken. Allemaal in één consistente kleur Boring grey: RAL 7044.

Design: Beyond Space voor Lensvelt. Bekijk de volledige Boring collection op www.lensvelt.nl 

INDUSTRIËLE  
INTERIEURICONEN

DIE PERFECT MATCHEN 
MET OWA RAW 5

1

4

2 3
5

CONCRETE IDEEËN

Foto: Stan KoolenFoto: BOW Two zwart
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De behoefte aan materialen en middelen 
om verspreiding van bacteriën en infecties 
te voorkomen, is sterk toegenomen. Op 
bouwkundig vlak draagt OWA daar aan bij 
met vijf nieuwe hygiënische plafondvarianten. 
In nagenoeg alle denkbare gevallen kun je 
hiermee voldoen aan de steeds strenger 
wordende richtlijnen per type ruimte.

De nieuwe serie draagt de basisnaam Hygiene 
Humancare en is verkrijgbaar in de varianten Ocean, 
Silencia, Plus, Pro en Lab. Alle panelen zijn vervaardigd 
uit bacterie- en schimmelwerende minerale wol en zijn 
100% vochtbestendig. De verschillen worden gemaakt 
door onder andere de geluidsabsorptieklasse, de 
cleanroom klasse, de reinigingsmethoden en de mate 
van kiemreductie.

OWA Hygiene Humancare draagt bij aan een gezond 
binnenklimaat, wat blijkt uit diverse certificeringen 
zoals Eurofins VOC emissie klasse A+, AgBB en Blauer 
Engel. Ook op het gebied van duurzaamheid scoort de 
productreeks hoog: alle panelen zijn 100% recyclebaar, 
C2C gecertificeerd en geschikt voor het OWA Green 
Circle terugnamesysteem.

OWA HYGIENE HUMANCARE

OWA HYGIENE 
HUMANCARE

AKOESTISCH VERANTWOORD 
VOLDOEN AAN DE STRENGST 

MOGELIJKE RICHTLIJNEN  

Fo
to

: P
et

ra
 A

pp
el

ho
f



4948 OWA Magazine Akoestiek & Design 2022

DE NIEUWE HYGIENE HUMANCARE 

PRODUCTREEKS DIGITAAL ONTDEKKEN? 

Scan de QR-code en bekijk 

alle producten op onze website.

Specificaties en prestaties per type paneel 

Humancare Pro
Voor plafonds in ruimten
met medische behandelingen, 
preventie van infecties en 
daar waar schone ruimten van 
belang zijn, zoals operatie- en 
behandelkamers, cleanrooms 
en intensive care (IC).

0.95 24 dB ISO 
klasse 3

100% Minerale wol is 
bacteriën- en 
schimmelwerend. 
Micro biologische 
klasse M1 voor 
zeer hoog risico-
gebied zone 4.

Des-
infectie 
mogelijk 
d.m.v. 
sproeien 
en vegen

7 log 
niveaus

Voorzien van een krasvaste, 
vuil- en vochtafstotende opper-
vlakte en zijkanten afwerking. 
Lichte reiniging: stofzuigen of 
vochtige doek.Intensieve reini-
ging: door vegen met spons of 
hoge druk.

Humancare Lab
Voor plafonds in ruimten 
met drukverschillen in de 
medische en industriële 
industrie, alsmede voor schone 
ruimten met zo min mogelijk 
deeltjes in de lucht, zoals 
laboratorium, cleanroom, 
datacentrum en apotheek.

0.70 34 dB ISO 
klasse 3

100% Minerale wol is 
bacteriën- en 
schimmelwerend. 
Micro biologische 
klasse M1 voor 
zeer hoog risico-
gebied zone 4.

Des
infectie 
mogelijk 
d.m.v. 
sproeien 
en vegen

7 log 
niveaus

Voorzien van een krasvaste, 
vuil- en vochtafstotende opper-
vlakte en zijkanten afwerking. 
Lichte reiniging: stofzuigen of 
vochtige doek. Intensieve reini-
ging: door vegen met spons of 
hoge druk.

Humancare Plus
Voor plafonds in ruimten 
waarin reiniging en desinfectie 
nodig zijn, bijv. in de voedings-
middelenindustrie, leisure of 
zorg, zoals (groot)keukens, 
productieruimten, zwembaden, 
sauna’s en behandelkamers. 

0.90 28 dB ISO 
klasse 4

100% Minerale wol is 
bacteriën- en 
schimmelwerend. 
Micro biologische 
klasse M1 voor 
zeer hoog risico-
gebied zone 4.

Des-
infectie 
mogelijk 
d.m.v. 
sproeien 
en vegen

7 log 
niveaus

Voorzien van een krasvaste, 
vuil- en vochtafstotende opper-
vlakte afwerking.  
Lichte reiniging: stofzuigen 
of vochtige doek. Intensieve 
reiniging: door vegen met 
spons of hoge druk.

Humancare Silencia
Voor plafonds in ruimten met  
risicobeperking tegen bac-
teriën en micro-organismen, 
zoals gangen, therapieruimten, 
spreekkamers en verblijfs-
ruimten in zorgomgevingen.

1.00 24 dB ISO 
klasse 4

100% Minerale wol is 
bacteriën- en 
schimmelwerend. 
Micro biologische 
klasse M1 voor 
zeer hoog risico-
gebied zone 4.

Des-
infectie 
mogelijk 
d.m.v. 
sproeien

5 log 
niveaus

Voorzien van anti-bacterieel 
en schimmelwerend biocide 
oppervlakte afwerking. 
Lichte reiniging: stofzuigen of 
vochtige doek.

Humancare Ocean
Voor plafonds in vochtige 
ruimten, zoals douches, toilet-
ten, kleedkamers, wasserettes, 
zwembaden en sport-
accomodaties.

0.95 28 dB ISO 
klasse 4

100% Minerale wol is 
bacteriën- en 
schimmelwerend.

Op 
aanvraag

Voorzien van vochtbestendige 
oppervlakte afwerking.  
Lichte reiniging: stofzuigen of 
vochtige doek
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OWA HYGIENE HUMANCARE

Het is algemeen bekend dat geluidsoverlast funest is voor onze concentratie. 
Maar wist u ook dat slechte akoestiek invloed heeft op het herstel van patiënten? 
De meeste geluidshinder in de gezondheidszorg ontstaat door medische 
apparatuur, visite, verplegend personeel en medepatiënten. Onderzoek heeft 
aangetoond dat minder lawaai in ziekenhuizen de bloeddruk van patiënten 
verlaagt, hun slaap verbetert en daarmee herstel bevordert en verblijf verkort. 

PATIËNTEN HERSTELLEN SNELLER 
MET GOEDE AKOESTIEK
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OWA 
INTER
NATIO
NAAL

WERELDWIJDE PROJECTEN MET 
PLAFONDS UIT AMORBACH

OWA is een familiebedrijf dat stevig geworteld is in Amorbach, 
Duitsland. Sinds de oprichting in 1966 is gestaag gewerkt aan een 
wereldwijd netwerk van dealers en verkoopkantoren. Momenteel 
zijn de producten van OWA verkrijgbaar in ruim 40 landen op 
7 continenten. Op deze pagina’s tonen we enkele van de vele 
internationale projecten.

UNIVERSITEIT STELLENBOSCH
ZUID-AFRIKA
Deze internationaal bekende universiteit koos voor 
de producten van OWA in alle collegezalen. Met 
de goede geluidsabsorberende prestaties en hoge 
brandwerendheid van de basispanelen en de exclusieve 
Selecta plafondeilanden met een absorptiewaarde van 
αw 1.00, zijn expressieve geometrische composities 
gerealiseerd die aan alle eisen voldoen. 

OWA INTERNATIONAAL
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DUPONT MEXICO
Dit hoofdkantoor in Mexico Stad 
bestaat uit een mix van grote open 
ruimtes, kleinere kantoorruimtes en 
gedeelde werkruimtes. De variërende 
kamerhoogtes veroorzaakten 
lange nagalmtijden en slechte 
spraakverstaanbaarheid. Vanwege 
aardbevingsgevaar in de regio, was 
een flexibele oplossing nodig die 
zou voldoen aan de plaatselijke 
bouwvoorschriften. Voor deze en 
meer ruimtes werd daarom gekozen 
voor ronde Selecta plafondeilanden

52 OWA Magazine
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ARCHITONIC BERLIJN,
DUITSLAND
Met de Selecta Grande plafondeilanden wordt de 
kolomsgewijze indeling van deze kantoorruimte 
extra benadrukt. De krachtige absorptiewaarde 
(αw 1.0) evenaart de akoestische prestaties van 
reguliere systeemoplossingen.
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E-REGIO, DUITSLAND 
De wolkachtige vorm van de Cloud 
plafondeilanden geven de entree 
van dit energiebedrijf in het Duitse 
Euskirchen een fascinerende aanblik.

OWA INTERNATIONAAL
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QUICK GUIDE

VIND ALLE INFO OVER DE PRODUCTEN 
IN DIT MAGAZINE. SNEL.

Scan de QR-code om direct naar de productpagina op onze site te gaan.

KORT NIEUWS

Project van KAAN Architecten: 
KMSKA Antwerpen heropend

Op 24 september 2022 vond de heropening van het Koninklijk 
Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen (KMSKA) plaats. Het 
vernieuwde museum heeft meer expositieruimtes en herbergt 
moderne technieken, zoals VR, om zintuigen te prikkelen. KAAN 
Architecten voerde de verbouwing uit, waarbij ongeveer 3000 m2 
OWAplan is toegepast voor een optimale ruimteakoestiek.

Tijdens de verbouwing is het bestaande 19e eeuwse gebouw van 
het KMSKA toekomstbestendig gemaakt, terwijl het museum door 
middel van ‘inbreiding’ 10 nieuwe zalen heeft gekregen. In totaal is zo 
40% meer expositieruimte gerealiseerd. Asymetrische vormen maken 
de verschillende zalen uniek: variërende lichtinvallen, hoogtes en 
volumes geven iedere ruimte een eigen karakter.

De plafonds zijn naadloos afgewerkt met 3000 m2 OWAplan in 
diverse kleuren. Het geluidsabsorberende plafond zorgt voor een 
fijn akoestisch klimaat, zodat bezoekers de kunstexposities in alle 
rust kunnen ervaren. De witte OWAplan variant zorgt voor een hoge 
lichtreflectie van zowel de natuurlijke als de kunstmatige verlichting, 
zodat de schone kunst in het museum het beste tot haar recht komt.

Nieuw op onze site:
productinformatie per 
toepassingsgebied
De eisen en richtlijnen voor plafonds kunnen per 
toepassingsgebied fors uiteenlopen. Om professionals snel 
naar de juiste productkeuzes te leiden, hebben we voor 
onderwijs, gezondheidszorg, retail, leisure, industrie en 
kantoren nieuwe secties toegevoegd aan onze website.

Onze website (owa.nl of owa.be) is ontwikkeld om de zoektocht naar 
belangrijke informatie over onze plafondsystemen te vereenvoudigen. 
Zo zijn specificaties, productsheets en zelfs CAD-tekeningen van 
producten binnen enkele klikken te bereiken. Binnen dezelfde 
paginasecties zijn ook bestekteksten direct voorhanden en kunnen 
productsheets worden gedownload, voor presentaties richting 
opdrachtgevers.

Tot op heden konden bezoekers producten vinden aan de hand 
van fysieke eigenschappen, of via referentieprojecten. De nieuwe 
websitesectie voor toepassingsgebieden speelt in op de behoefte van 
professionals, die zich specifiek richten op een branche. Zij vinden 
beknopte informatie over trends, richtlijnen en akoestische vereisten. 
Per type ruimte kan snel worden bekeken welke OWA producten 
toepasbaar zijn.

Netwerk met gecertificeerde
OWAplan specialisten 
verder uitgebreid
Met OWAplan bieden wij het summum op het gebied 
van naadloos akoestische plafonds. Het systeem wordt 
afgewerkt door gecertificeerde specialisten. Nadat het 
basisplafond is gemonteerd door een afbouwbedrijf, 
verzorgen zij de naadloze, akoestische afwerking. 

Om te kunnen inspelen op de stijgende vraag én om ons hoge 
serviceniveau te kunnen garanderen, is het aantal OWAplan 
specialisten verhoogd. Zowel in Nederland als België hebben we 
gerenommeerde bedrijven toegevoegd aan ons netwerk. Zij hebben 
een uitgebreid trainingsprogramma doorlopen, om aan de strenge 
kwaliteitseisen van OWA te voldoen.

Dankzij de betere spreiding kunnen we flexibeler inspelen op 
complexe bouwplanningen. Ook zijn spoedreparaties, bijvoorbeeld na 
schade door brand of een lekkage, nu makkelijker in te plannen.

Corpus
Karakteristieke driedimensionale vormen in ver-
schillende maten. Absorptieklasse A (αw 1.0). 

Selecta
Exclusieve lichtgewicht eilanden, in vijf kenmer-
kende vormen. Absorptieklasse A (αw 1.0). 

Curve
Eigenzinnige eilanden (convex en concaaf) voor 
speelse formaties. Absorptieklasse A (αw 1.0). 

Freestyle
Baffles en wandpanelen bekleed met stof. 
Absorptiekasse C (αw 0.60) en A (αw 0.90).

Cloud
Creëer optische effecten met lamellen in ronde, 
wolkachtige vormen. Absorptieklasse A (αw 1.0).

OWAplan 70
Absorptieklasse C (αw 0.70). Beide varianten zijn 
verkrijgbaar in alle RAL-kleuren. Ook kleurschake-
ringen en strepen of patronen zijn mogelijk. 

OWAplan 90
Absorptieklasse A (αw 1.0). Beide varianten zijn 
verkrijgbaar in twee oppervlaktestructuren: met 
een fijne (S) of extra fijne korrel (XS). 

Humancare Ocean
Voor plafonds in vochtige ruimtes. Absorptieklasse 
A (αw 0.95),  ISO klasse 4.

Humancare Silencia
Voor ruimtes met verhoogde risico’s op o.a. bacteri-
en. Absorptieklasse A (αw 1.0),  ISO klasse 4.

Humancare Plus
Kras- en stootvast, eenvoudig te reinigen en desin-
fecteren. Absorptieklasse A (αw 0.90 ), ISO klasse 4.

Humancare Pro
O.a. voor cleanrooms en medische behandelruim-
tes. Absorptieklasse A (αw 0.95), ISO klasse 3.

Humancare Lab
Voor hygiënische plafonds in medische en industri-
ele ruimten met drukverschillen, zoals laboratoria. 
Absorptieklasse C (αw 0.70), ISO klasse 3.

OWA ELEMENTS 
PLAFONDEILANDEN

OWA HYGIENE
BACTERIE- EN SCHIMMELWEREND

OWAPLAN
NAADLOOS AKOESTISCH PLAFONDSYSTEEM

OWA SINFONIA
VIJF FUNCTIONELE VARIANTEN, ÉÉN UITSTRALING

OWA RAW
VOOR INDUSTRIËLE INTERIEURS

Sinfonia
Hoge akoestische prestaties en brandwerendheid. Stijlvol 
oppervlak, verkrijgbaar in verschillende kleuren en maten.

OWA RAW Concrete
Akoestische designoplossing met een open op-
pervlaktestructuur die oogt als beton. Absorptie-
klasse C (αw 0.70). 

OWA RAW Grey
Akoestische designoplossing met een gesloten 
oppervlaktestructuur die oogt als beton. 
Absorptieklasse A (αw 0.90). 
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Al sinds de oprichting in 1964 heeft OWA oog voor de wereld om ons 
heen. Met OWA Green Circle bieden wij een gecertificeerd Cradle to 
Cradle systeem voor onze plafonds. Weten hoe u kunt bijdragen? Neem 
contact op met een van onze adviseurs. 

Omarm de kracht van Cradle 
to Cradle met OWA Green Circle

www.owa.nl  |  www.owa.be


