
 

 CASE STUDY :  DESIGN & REALISATIE  HOME CINEMA  

 

 

 
 

Zwitserleven gevoel 
 

Ontwerp en realisatie van een Hi-End Home Cinema 
in een chalet in Zwitserland. 
 

Akoestiek op het hoogste niveau gecombineerd met een interieur passend bij het chalet en 
afgestemd op de toegepaste B&O Beolab50 speakers voor een optimale beleving van beeld 
en geluid. 

 
Akoestisch design, interieurdesign en akoestische producten: Rivasono, Woerden 

Realisatie, bouw en montage van het interieur: Meubelatelier Jacco Bakker, Heerhugowaard 

Beeld- en geluidsapparatuur: B&O Rozestraten, Huizen 
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Het project 
De klant, met een chalet in Zwitserland, heeft 
Rivasono benaderd om in een bestaande kelder een 
Home Cinema ruimte te ontwerpen en te realiseren. 
Naast het kijken van films moest de ruimte ook 
geschikt zijn om prettig muziek te luisteren en bijv. 
te lezen. 
In het interieur van het chalet is veel natuurlijk hout 
verwerkt, een stijl die liefst ook in de Home Cinema 
terug zou moeten komen. 
De klant had een BeoVision Avant TV en Beolab50 
actieve speakers uitgekozen als beeld- en 
geluidsbron. 
Alles diende vanuit Nederland geleverd en in 
Zwitserland gerealiseerd te worden. 
 

Het ontwerp 
Bij een dergelijke nieuw te bouwen Home Cinema is 
het interieur-ontwerp en de akoestiek altijd een 
samenhangend geheel en wordt door Rivasono dan 
ook tegelijk ontworpen. Hierdoor kunnen de 
akoestische elementen letterlijk naadloos in het 
interieur worden geïntegreerd. Dit geeft het beste 
resultaat, zowel optisch als akoestisch. 

Naast alle technische details is er ook de 
totaalindruk van de ruimte. Dit wordt zowel door het 
zichtbare als het hoorbare bepaald. Dit is een 
subjectieve beleving en voor iedereen anders. Ook 
factoren zoals de sfeer in de rest van het huis en de 
omgeving spelen mee. 

 

De gewenste interieurstijl bepalen 
Het interieurdesign is een belangrijk factor voor het 
resultaat. Het gaat erom dat de opdrachtgever zich 
prettig voelt in de nieuwe ruimte en het interieur 
past bij de gewenste uitstraling. 

 

Premium Wand- en Plafondsysteem als basis 

Al direct bij het ontwerp kozen wij het door Rivasono 
ontwikkelde en door Meubelatelier Jacco Bakker 
geproduceerde Premium Wand- en Plafondsysteem. 

Dit laat het combineren van vele stijlen en 
materialen toe, met een hoogwaardig optisch en 
een vooraf berekenbaar akoestisch resultaat.  

In het ontwerp streven wij naar zoveel mogelijk 
optische en akoestische symmetrie. Ook in dit 
ontwerp: alle elementen hebben de gelijke hoogte 
en voorzover mogelijk, een breedte die uit 
veelvouden van 30 cm bestaat. Ook links-rechts is 
het gespiegeld. En bijvoorbeeld naast iedere houten 
diffuser is een geluidsabsorberend paneel 
aanwezig.  

Samen met de opdrachtgever is bij dit project 
gekozen voor kersenhouten elementen, 
gecombineerd met warm-witte oppervlakken.  

 

Akoestische diffusers ook als deuren 

Uiteraard dient altijd rekening gehouden te worden 
met randvoorwaarden zoals de fysieke maten van 
de ruimte, toegangsdeur(en) en bestaande 
aansluitingen. 

De hier benodigde 2 deuren hebben we onopvallend 
verwerkt in de akoestiek: één vlakke diffuser is als 
als elektrische schuifdeur uitgevoerd en één ronde 
diffuser dient, als draaibaar element, als 
toegangsdeur. 

 

Extra opslag met 4 elektrische vitrines 

De wens van de opdrachtgever was om nog extra 
ruimte te creëren voor het tonen van een 
verzameling. Uiteraard gaan we deze uitdaging 
graag aan en hebben in de ruimte en akoestiek, 4 
vitrines geïntegreerd. In gesloten vorm worden 
persoonlijke foto’s getoond (via het Rivasono 
Design Wandpaneel). Met een druk op de knop 
komen electrisch de vitrines uit de onderkast en 
wordt de inhoud getoond. 

 
3D ontwerpschets 

Om vooraf een goed idee te krijgen hoe het er uit zal 
gaan zien, hebben wij een 3D ontwerp gemaakt. Dit 
dient tevens als leidraad voor de bouw van de 
diverse elementen van het wandsysteem. 
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De gewenste akoestiek bepalen 
Het geheim van goede akoestiek is volgens ons 
altijd de juiste combinatie van 3 akoestische 
factoren: geluidsabsorberende, reflecterende en 
verstrooiende (diffusie) interieurelementen.  

Het doel is om, zeker in een relatief kleine 
kelderruimte, de storende directe reflecties te 
voorkomen en indirecte reflecties te bevorderen. Dit 
laatste draagt bij tot ruimtelijke weergave en laat de 
kelder groter klinken dan hij is. 

Te veel geluidsabsorberende panelen zou de ruimte 
te “doods” en te klein laten klinken. Met de hier 
toegepaste diffusers wordt dat voorkomen. 

 

De akoestiek optimaliseren voor de 
Beolab50 speakers 
Behalve de akoestiek is ook het aantal, de plaats en 
het soort speakers bepalend voor het eindresultaat.  

Bij dit project is het akoestiek-design afgestemd om 
maximaal de kwaliteiten van de gekozen Beolab50 
speakers te benutten. 

 

Afstraalgedrag hoge tonen 

Deze speaker heeft een 
akoestische lens 
waarmee het 
afstraalgedrag van de 
hoge tonen speaker 
aangepast kan worden 
op het gebruik als HiFi 
Stereo of surround 
speaker. De speaker kan 
hiermee hoge tonen over 
180 graden breed 
afstralen.  

Het interieur is zodanig ontworpen dat dit geluid 
steeds door een akoestische diffuser wordt 
verspreid en het effect van de speaker hierdoor 
versterkt wordt. Ook het geluid dat aan de 
achterkant van deze speaker wordt uitgestraalt, treft 
steeds een diffuser aan de wand. 

Bassen 

De Beloab50 heeft 3 bas-speakers. Tevens heeft 
deze actieve speaker eindversterkers ingebouwd 
met een gezamelijk vermogen van 2100 watt. De 4 
speakers tezamen kunnen dus maximaal 8400 watt 
leveren, via 12 bas-speakers. Om al deze 
bas-energie goed te kunnen verwerken zijn in de 4 
hoeken, onzichtbaar, Rivasono CleanBassTraps 
aangebracht. 

Tussen de voorzijde van de wanden en de eigenlijke 
betonnen wanden is, onzichtbaar een extra laag van 
8-16 cm geluidsabsorberend materiaal voorzien, 
afgestemd op het verminderen van overtollige lage 
tonen energie. Essentieel voor genuanceerde, 
“droge” en precieze bassen.   

 

Een akoestische nul-meting uitvoeren  
Bij de meeste ruimtes is te berekenen hoe de 
akoestische uitgangssituatie is (hoe de ruimte 
klinkt, leeg en nog zonder akoestische 
aanpassingen). Echter een akoestische nulmeting, 
in de nog lege ruimte, geeft een nauwkeuriger 
vertrekpunt, om daarmee de te verwachten 
akoestiek te kunnen berekenen. 

Voor dit project heeft Rivasono een akoestische 
nulmeting uitgevoerd in de lege kelder. Tegelijk 
heeft Jacco Bakker alle maten en bouwkundige 
details van de ruimte opgenomen. 

 

Berekenen wat er nodig is 
 
Rekening houdend met 
de muziekwensen van de 
opdrachtgever, het soort 
gebruik, apparatuur, de 
locatie en sfeer, heeft 
Rivasono daarna de 
optimale mix van 
akoestische absorbers, 
diffusers en reflectors 
berekend; de plaats en de 
hoeveelheid. 
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Dit is een zuiver akoestische calculatie en staat nog 
los van het uiterlijk (materialen, kleuren e.d.) 
Hierbij gebruiken wij het door ons ontwikkelde 
Sonar rekentool, dat real-time de effecten van alle 
akoestische elementen doorrekent en zichtbaar 
maakt. Het finetunen van het akoestisch plan en de 
keuze van de akoestische producten (“iets van dit 
erbij; iets van dat eraf”) wordt hierdoor vlot en 
betrouwbaar mogelijk. 
 

De akoestische producten 
Met alle randvoorwaarden zoals de bestaande 
interieurstijl in het chalet, de plafondhoogte, deuren 
en aansluitingen heeft Rivasono een ontwerp 
gemaakt. Hierbij wordt de akoestiek gerealiseerd 
met een combinatie van elementen uit het Premium 
Wand- en Plafondsysteem en is dit omgezet in een 
interieurontwerp. 

Met verticale latten wordt de gewenste afstand 
tussen de bestaande wand en de nieuwe 
binnenwand gerealiseerd. Aan deze latten worden 
horizontale “keep-latten” gemonteerd. Alle 
elementen van het wandsysteem worden aan deze 
keep-latten gehangen en zetten zich hiermee, door 
het eigen gewicht, trillingsvrij vast. 

 

PHD in de wand 
De wanden zijn voorzien van 8 of soms 16 cm extra 
PHD absorptiemateriaal. De totale dikte van de 
absorberende panelen is dan 12 of 20 cm. Hiermee 
wordt een zeer gelijkmatige demping van alle 
frequenties gerealiseerd. Tevens draagt dit 
wezenlijk bij tot goede weergave van de lage 
frequenties.   

 

Absorptiepanelen 
Voor het terugbrengen van overmatige galm en het 
absorberen van ongewenste reflecties worden 
absorptiepanelen toegepast. Deze Wall Panels 
bestaan uit 4 cm dik materiaal, voorzien van een 
oppervlak met een kleur naar wens. In dit project is 
gekozen voor warm-wit. In de 4 vitrines zijn 

Rivasono Design wandpanelen bedacht. Deze 
worden voorzien van foto’s. 

CurveDiffusers met Led-spots 
In de 4 hoeken van de ruimte is een Rivasono 
CurveDiffuser gepland. De CurveDiffusers hebben 
een dubbele werking. Enerzijds verstrooien ze de 
midden- en hoge tonen (voorkomt reflecties, geeft 
ruimtelijkheid met behoud van de energies. 
Anderzijds absorberen ze overtollige lage tonen, 
omdat lage tonen zich om de verticale stijlen heen 
buigen en gevangen worden in de diffuser. Dit 
laatste wordt nog verstrekt door de bass traps 
erachter.  

In deze CurveDiffusers wordt aan de onderzijde een 
dimbare led-spot aangebracht als orientatielicht. 

 

CleanBassTraps 
Deze zorgen ervoor dat de lagetonen energie goed 
verwerkt wordt en de bassen niet “dichtlopen” maar 
droog, diep en met alle nuances worden 
weergegeven, ondanks het aanwezige vermogen in 
de actieve speakers en de oorspronkelijke harde 
betonnen wanden van de kelder. In de 4 hoeken 
worden deze traps onzichtbaar,  achter de 
CurveDiffusers, aangebracht.  

 

FlatDiffusers 
Met name aan de zijwanden zijn, op strategische 
plaatsen, vlakke diffusers voorzien. Deze werken 
vrijwel zoals de CurveDiffusers echter het oppervlak 
is niet gebogen en daarmee minder optisch 
aanwezig. Tevens vormt één van deze Panel 
Diffusers als elektrische schuifdeur, toegang tot een 
andere ruimte. 

 

Plafond 
Tegen het bestaande betonnen plafond is rondom 
een koof aangebracht van ca. 80 cm breed. In deze 
koof worden draaibare, dimbare Led-spots 
aangebracht. 
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Het middendeel van het plafond, binnen de koof, 
wordt voorzien van geluidsabsorberende platen. 
Daarboven is nog ruimte voor kabels e.d.  

Onder deze witte geluidsabsorberende platen 
worden houten latten van diverse breedtes 
aangebracht in een akoestisch berekende 
samenstelling. Het geluid wordt door deze latten 
gereflecteerd. 

Deze plafondconstructie geeft de optimale 
combinatie van akoestische absorptie (tussen de 
latten), reflectie (de latten) en diffusie (de 
combinatie ervan), bij een minimaal verlies van 
stahoogte van 8 cm. 

 

De bouw 

 
De kelderruimte, aan het begin. De koof aan het plafond is 
inmiddels geplaatst. Het middendeel van het plafond wordt 
aangebracht. Achterin zijn de betonnen wanden zichtbaar. 

 

 
De constructie van het middendeel van het plafond in detail. De 
draden zijn voor de Led-spots in het middendeel van het 
plafond. 

 

 
Het plaatsen van de akoestische elementen aan de horizontale 
keep-latten. De wand-elementen zijn door Meubelatelier Jacco 
Bakker al in Nederland gemaakt. Door de modulaire opzet van 
het wandsysteem kon het wandsysteem voor proef al in 
Nederland worden opgebouwd, zodat daarna de montage in 
Zwitserland zo efficiënt mogelijk kon plaatsvinden.  

 

 
Het eerste deel van de wanden is geplaatst, inclusief de TV-kast 
met de onderkast voor de apparatuur. In de hoek is de 
bas-absorber al aangebracht; de CurveDiffuser dient nog te 
worden opgehangen. 

 
Het ophangsysteem met 
keep-lat. Tussen de 
wand-elementen en de 
bestaande betonnen wand 
is ruimte voor leidingen. 
Tevens voor extra 
absorptiemateriaal t.b.v. 
lagere tonen. Boven en 
onder de wand-elementen 
komt, als laatste, nog een 
plint tussen plafond en 
vloer. 
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Het resultaat 

 
Ondanks het feit dat het een kelderruimte zonder daglicht is, oogt het resultaat ruim en aangenaam. Mede door het symmetrische 
ontwerp en de consequente afwisseling tussen houten diffusers en witte absorptiepanelen. Op de foto zijn de afbeeldingen in de 
vitrines achteraan, nog niet geplaatst. 

 
 

Dankzij de ruimte tussen de 
bestaande wand en de zichtbare 
binnenwand kan de TV en een 
deel van de apparatuurkast in de 
wand verwerkt worden. Hierdoor 
steekt de TV niet uit.  

Onder de TV de apparatuurkast. 
Ondanks de 50 cm diepte in de 
apparatuurkast en de laden, 
steekt deze niet meer dan 26 cm. 
naar binnen. Rechts op de foto 2 
vlakke diffusers.  

Op de luisterpositie gezeten, treft 
de zijwaartse afstraling van de 
Beolab50 speaker precies de 
vlakke FlatDiffuser en het 
achterwaarts uitgestraalde geluid 
de CurveDiffuser in de hoek. 
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Het plafond. Aan de randen de koof (met ingebouwde Led-spots). Het middendeel heeft een speciaal berekend akoestisch 
“onregelmatig” patroon met latten van diverse breedtes tegen wit gekleurd akoestisch absorptiemateriaal.  

Deze combinatie zorgt voor de ideale mix van absorptie, reflectie en diffusie. De totale dikte van het plafond, incl. koof, is 8 cm. 

 

 

 
Als effect- en orientatielicht zijn in alle CurveDiffusers dimbare Led-spots aangebracht. 
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De achterwand met in het midden een CurveDiffuser. Daarnaast 2 van de 4 vitrines; aan de zijwanden de 2 andere vitrines. Deze 
worden elektrisch omhoog gebracht. Op de bovenstaande foto zijn ze in gesloten toestand en is de inhoud niet zichtbaar. De witte 
vlakken in de vitrines zijn akoestische Rivasono Design wandpanelen, die nog voorzien worden van een foto of afbeelding. 

 
 

De vitrines in open toestand. De 
inhoud is dan zichtbaar. De 
CurveDiffuser in de linker hoek 
is draaibaar en doet tevens 
dienst als toegangsdeur. 
Geheel rechts op de foto is de 
andere deur zichtbaar, hier 
gecombineerd met een vlakke 
FlatDiffuser.  

Voor de symmetrie is deze aan 
de tegenoverliggende wand 
gespiegeld als vast 
wand-element. (Rechts op de 
foto). 
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Finetunen van de apparatuur 
 
Zodra alle wand- en plafondelementen gemonteerd 
zijn, worden de speakers geplaatst en ingesteld. De 
actieve Beolab50 speakers hebben een ingebouwde 
DSP met akoestiek-aanpassing. In dit geval hoefde, 
vanwege de aanwezige optimale akoestiek in de 
ruimte, weinig gecorrigeerd te worden, hetgeen altijd 
de beste uitgangssituatie is. 
 

Akoestische controlemeting 
 

Tenslotte heeft 
Rivasono een 
akoestische 
controlemeting 
uitgevoerd. 

Hier wordt o.a. het 
frequentieverloop, de galmtijd en de eerste 
reflecties gemeten. De meting verloopt via de 
apparatuur en de speakers. Door B&O Rozestraten 
is hierna de balans tussen de 4 speakers en 
subwoofer nog verder geoptimaliseerd. 

Deze tuning haalt het maximale uit de apparatuur in 
combinatie met akoestiek van de kamer en is een 
voordeel van de samenwerking tussen B&O 
Rozestraten en Rivasono bij het ontwerp en de 
realisatie van deze Home Cinema. 

 

Meetresultaten 

Uit de controlemeting bleek een gemiddelde 
galmtijd van 0,21 sec, gelijkmatig over het gehele 
frequentiebereik. Deze waarde verklaart bij de de 
lage tonen de droge en genuanceerde bassen; bij de 
middentonen de optimale “plaatsing” van 
muziekinstrumenten bij stereo en de filmeffecten 
met surround weergave. 

Dankzij de consequente toepassing van diffusers 
blijven ook de hoge tonen in de ruimte goed 
behouden (in plaats van geabsorbeerd te worden). 
Dit draagt bij tot een “frisse” ruimtelijke indruk, 

goede surround sound en zeer goede 
verstaanbaarheid. 

Na het vergelijken van de meetresultaten met de 
oorspronkelijke berekening bleek dat we met een 
nauwkeurigheid van 0,05 sec. de te verwachten 
akoestiek vooraf hebben kunnen berekenen. 

 

Het resultaat 
Uiteindelijk gaat het om de beleving. Daarom de 
opdrachtgever aan het woord: 

“Wij zijn zeer tevreden en gelukkig met de Home 
Cinema. Bedankt voor het ontwerp, de zeer prettige 
professionele samenwerking en het eindresultaat: de 
metamorfose van een kille betonnen bunker naar een 
akoestisch en gevoelsmatig perfecte Home Cinema 
en luisterruimte." 

Nog nooit hadden de Beolab50 speakers zo goed 
geklonken... 

 

Al met al ook een “Zwitserleven gevoel” voor de 
betrokken partners Meubelatelier Jacco Bakker, 
B&O Rozestraten en Rivasono, in dit succesvolle 
project in Zwitserland. 

 
Toegepaste producten  
Premium wand- en plafondsysteem, ontwikkeld door Rivasono, 
met daarin: 

Rivasono CurveDiffuser en FlatDiffuser Premium 

Rivasono CleanBass Trap  

Rivasono Wall Panel element Tex-wit 

Rivasono Design wandpaneel (vitrines) 

Rivasono CT Panel (plafond) en PHD absorptiemateriaal (in de 
wand) 

 

Wandsysteem, TV-kast, vitrines en gehele interieurbouw: 
Meubelatelier Jacco Bakker 

 

Apparatuur, geleverd en geïnstalleerd door B&O Rozestraten: 

● B&O BeoVision Avant TV, met subwoofer en Beolab50 
speakers, 4 stuks 

● BeoSound Moment muzieksysteem 
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