
Case Study

• Structureel elastisch bevestigingssysteem voor elk 
type constructie (Stravibase Fix)

• Geïsoleerd stalen lattenvloersysteem met verbeterde 
stijfheid voor de ondersteuning van betonnen, maar 
voornamelijk lichtgewicht, zwevende vloeren met 
panelen (Stravifloor Channel)

Stravibase Fix, Stravifloor Channel

BEP Europe maakt deel uit van de Burke Porter 

Group. Hier worden hoogtechnologische machines 

ontworpen en geproduceerd, onder andere voor de 

automotive industry. 

De vestiging in Brugge breidt uit, maar wel binnen 

het eigen beperkte bedrijfsterrein, en besliste aldus 

om twee extra bouwlagen als optopping te voorzien 

bovenop de bestaande productiehal.

Binnen de productiehal zijn er meerdere zware 

rolbrugkranen die veel structuurgeluid afstralen bij het 

heen en weer rijden, en waarvan de structuur direct 

gekoppeld is aan de gebouwstructuur zelf. 
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VOORDELEN

• Geen nood aan aparte thermische isolatielaag

• Optopping hoeft niet apart gefundeerd te worden 
via extra kolommen en funderingen om het 
afgestraald geluid te reduceren

• Vlotte plaatsing lichte wanden bovenop de 
akoestische vloer

• Om aan de EPB te voldoen moesten de vloerregels 
verhoogd worden met houten keperbalken zodat 
tussenin een pakket minerale wol kon worden 
voorzien

• Bewegende rolbruggen produceren veel 
laagfrequent structuurgeluid dat zich makkelijk 
voortplant door de lichte staalstructuur

• Hoge (potentiële) windlasten zorgden ervoor 
dat de zijdelingse stijfheid van de akoestische 
ontkoppelingen der stalen kolommen ten allen   
tijde voldoende groot moest zijn

UITDAGINGEN

IN EEN OOGOPSLAG

OPLOSSING

Teneinde de afstraling van dat structuurgeluid in de nieuwe 

opgetopte kantoorruimtes te beperken, werden op vraag van 

het betrokken akoestische bureau een aantal akoestische 

ontkoppelingen voorgesteld en uitgevoerd: 

• de structurele ontkoppeling van de stalen kolommen 

onderaan via een Stravibase Fix systeem afgeveerd op ca. 

20Hz. Om de windkrachten op te vangen werden extra 

verstevigingen rondomrond voorzien, met tussenvoeging 

van een rubberstrook aangebracht tegen de verticale 

opstand (om geen hard zijdelings contact te hebben);

• de installatie van een licht zwevend vloersysteem over de 

volledige vloeroppervlakte, op basis van veerregels type 

Stravifloor Channel met rubberpads van 50 mm dik en 

met bovenop een dubbele OSB-beplating. Een massieve 

zwevende vloer zou immers te zwaar zijn geweest voor 

de bestaande dakstructuur;

• de akoestische ontkoppeling (via een rubberpad) van 

de studs van de modulaire verhoogde computervloer 

(geplaatst bovenop de OSB-beplating);

• het loskoppelen van de grote raampartijen t.a.v. de 

structuur via het Stravimech Fix principe.       

Daarnaast werden ook nog onafhankelijke voorzetwanden 

aangebracht en een absorberend plafond zodat de 

geluidsafstraling door de bewegende rolbrugkranen eronder 

zoveel als mogelijk gereduceerd wordt in de nieuwe 

kantoorruimtes.


