Specialisten uit drie vakgebieden werken samen in Acoustucco

Galmreductie

door akoestisch plafond

Dat samenwerking tussen specialisten uit drie verschillende vakgebieden meerwaarde

Leenders (werkzaam bij Francine Broos interieurarchitecten). “Architecten kiezen in hun

heeft, bewijzen schildersbedrijf DecoArt S. Snoeks, Goossens stukadoorswerken en interi-

ontwerpen vaak voor strak”, merkt Snoeks
op. “Beton, hardstenen vloeren en glas zijn

eurarchitect Bas Leenders. Samen hebben ze Acoustucco opgericht, een samenwerkings-

daarbij veel voorkomende bouwmaterialen.
Het zijn harde producten die zorgen voor

verband dat naadloze, akoestische plafond- en wandafwerkingen aanbrengt.

een hinderlijke nagalm. Acoustucco is ontstaan als passend antwoord op de toenemende akoestische problemen in woon- of

We bevinden ons in een nieuwe villa te

plafonds in de ruimten zonder galm zijn

andere ruimten als gevolg van het gebruik

Eindhoven, waar Acoustucco bezig is aan

afgewerkt met Caparol CapaCoustic Fine,

van harde materialen in de bouw. Met een

een project. Bij de rondleiding door het huis

hoogwaardig akoestisch pleisterwerk. Door

naadloos akoestisch plafond kunnen we dat

komen we op een gegeven moment in de

de speciale wijze van aanbrengen van de

galmprobleem perfect oplossen.”

kelder terecht, waar zich onder meer een

eindafwerking wordt de open structuur van

H Het CapaCoustic Fine

fitnessruimte, berging en filmzaal bevinden.

het materiaal bewaard en dit levert een

Planning

systeem, dat voor een

In een van deze ruimten kunnen we elkaar

glad, vrijwel naadloos en wit resultaat op.

Dat doet Acoustucco onder meer in de villa

geluidsabsorptie van 70

ineens slecht verstaan vanwege galm.

Acoustucco is een samenwerkingsverband

in Eindhoven. Een bijzonder project, merkt

procent zorgt, wordt door

Opvallend, want in de andere ruimten, die

van Sander Snoeks (eigenaar schildersbedrijf

Snoeks op. Zijn schildersbedrijf uit Aarle-Rix-

Acoustucco in de villa

eveneens nog leeg waren, was dat niet het

DecoArt S. Snoeks), Bas Goossens (Goossens

tel (Nbr.) met zes schilders in dienst, is met

aangebracht.

geval. Schilder Sander Snoeks legt uit dat de

stukadoorswerken) en interieurarchitect Bas

name actief in het hogere segment. “Met
de eigenaar van de villa en de aannemer
zaten we als Acoustucco al in de ontwerpfase rond de tafel. De bewoner eist perfectie
en wil meedenken in de mogelijkheden die
we bieden. Door de samenwerking in de
bouwbegeleiding met ervaring op ieders
vakgebied, ontzorgen we de klant en ver-

G Schilder Sander Snoeks (links) en stukadoor
Bas Goossens vormen samen met interieurarchitect Bas Leenders het samenwerkingsverband
Acoustucco.
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In Beeld | Akoestiek | door Mark van Seggelen

loopt de planning en uitvoering optimaal.”
Ook noemt Snoeks de aansprakelijkheid als
belangrijk voordeel van een goede samenwerking. “Partijen kunnen niet naar elkaar
wijzen. Het is voor iedereen vanaf de aanvang van het project direct duidelijk wat
men van elkaar verwacht en waar men verantwoordelijk voor is. Korte communicatielijnen zijn vereist, daar staan wij voor.” Dat
is, volgens de Brabander, erg prettig omdat
het project van de 2.000 m³ grote villa precisiewerk is. “Zo zijn in de woonkamer
gestuukte sierlijsten aangebracht tegen de
akoestische plafonds. Dat hebben we niet
eerder gedaan met Acoustucco. Uniek in dit

laat de term ‘onzichtbare stilte’ vallen bij het

door ons gespoten. In de douche is Aqua

G Bas Goossens: “De open

project zijn de ophanglijsten voor schilderij-

plafond. “Het is een investering voor de

Sensa toegepast, een waterbestendige en

tijd van de pleisterlaag

en. Deze zijn achter de sierlijsten verwerkt.

opdrachtgever, maar door het geluidsabsor-

decoratieve pleisterafwerking.”

van CapaCoustic Fine

De klant eist strakke vormgeving.”

berend effect te ervaren merk je de toege-

Snoeks hoopt dat bij architecten tijdens de

voor de eindverwerking is

voegde waarde. Klanten zijn er erg blij mee.

ontwerpfase van een woning de akoestiek

slechts een half uur.”

Moeilijk

Ook in restaurants wordt het akoestisch

een veel belangrijker rol gaat spelen.

Snoeks werd via VVBHusan uit Helmond

systeem door ons regelmatig toegepast.”

“Ondanks de moderne bouwtechnieken

geattendeerd op het akoestische systeem

met veel beton, glad pleisterwerk, natuur-

van Caparol, CapaCoustic Fine. “Een systeem

Schilderwerk

steen en glas hoef je de gebruiker niet meer

dat nog niet veel wordt toegepast in ons

Voor het binnenschilderwerk in de villa

te verplichten om met gordijnen en meubi-

land. Wel bij onze oosterburen. Zonder ken-

heeft DecoArt S. Snoeks de schrobvaste bin-

lair de hinderlijke nagalm te reduceren. Een

nis van de systeemopbouw van CapaCoustic

nenmuurverven PremiumClean en Indeko-

akoestisch plafond is immers een zeer goed

Fine is het moeilijk om dit product te ver-

plus van Caparol toegepast op de wanden.

alternatief.” 

werken”, vult Robert Klijs aan. Hij is

“95 procent van het schilderwerk wordt

•

accountmanager van VVBHusan. Stukadoor
Bas Goossens bevestigt deze woorden. “Het
vergt scholing en oefening. Bij de afwerking
moet elke slag raak zijn. Zelfs voor een stu-

Verwerking

kadoor is het een uitdaging. De open tijd

CapaCoustic Fine is opgebouwd uit absorberende minerale vezelplaten, die direct

van de pleisterlaag voor de eindverwerking

op het plafond kunnen worden gelijmd. Voor het akoestisch pleisterwerk wordt een

is slechts een half uur.”

zeer fijn gestructureerde pleisterafwerking met een hoog aandeel aan marmerkor-

Ruim 200 m² akoestisch plafond is aange-

rels in twee lagen op de akoestische platen aangebracht. Door de speciale wijze van

bracht in de nieuw gebouwde Eindhovense

aanbrengen wordt de open structuur van het materiaal bewaard en levert het een

villa. Klijs vertelt dat het CapaCoustic Fine

glad, vrijwel naadloos en zeer wit resultaat op. In de Eindhovense villa is gekozen

systeem een NRC-waarde (Nagalm Reductie

voor RAL 9003. Maar het akoestisch systeem is ook in andere kleuren uitvoerbaar.

Coëfficiënt) van gemiddeld 0,70 heeft ofwel
een geluidsabsorptie van 70 procent. Snoeks
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