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winnaar Mundo-a in Antwerpen 

VERDICHTING ALS  
DUURZAAM 
TOEKOMSTBEELD

Drie houten vakwerken maken 
de brugconstructie boven de 
metro-uitgang mogelijk  
Beeld Lucid
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De ARC19 Architectuur Award bekroont 
projecten die nieuwe normen stellen op het 
gebied van duurzaamheid. De jury, onder 
leiding van Jan Benthem, heeft gezocht 
naar inventieve ontwerpen die op alle 
schalen een meerwaarde leveren voor de 
omgeving. Uiteindelijk wijst zij Mundo-a 
in Antwerpen door B-architecten aan als 
winnaar van de prijs. 

Tekst Marieke Giele

De ARC19 Architectuur Award is een initiatief van  
Tarkett en de Architect.



26 deArchitect.nljuryrapportARC19 ARCHITECTUUR AWARD

Op de dakverdieping is een groot gemeenschappelijk dakterras met bomen gerealiseerd Beeld Lucid

Vanuit het trappenhuis is zicht op de onderdoorgang en het achterterrein met het EcoHuis Beeld Lucid
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1. terras Eco-café

2. berging Eco-café

3. afvalberging Eco-café en EcoHuis Antwerpen

4. maasrooster waterpartij

5. bestaande boom - te behouden

6. rookgasafvoer metro De Lijn

7. luifel fietsenstalling

8. schanskorven

9. nooduitgang metro De Lijn

10. buitenaanleg in beton

11. plat dak met zonnepanelen

12. dakterras Mundo A

13. plat dak groendak met grindstroken

14. buitenaanleg in boomschors, varens en bosplanten

15. houten vlonder met antislip
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BOUWEN VAN EEN BIO-ECOLOGISCH
KANTOORGEBOUW MUNDO A

TURNHOUTSEBAAN 139, 2140 BORGERHOUT
KADASTRAAL: 25ste AFDELING, SECTIE A, PERCEEL 775L

BOUWHEER: ETHICAL PROPERTY EUROPE NV
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9  Dakterras
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De arc19 Architectuur Award wordt toegekend 
aan recent gerealiseerde projecten die hoge 
prestaties op het gebied van duurzaamheid in 
de ruimste zin van het woord op innovatieve 
wijze combineren met een verrassende 

architectuur. Doel van de prijs is duurzaamheid te 
promoten als integraal onderdeel van het ontwerp. 
Gezocht wordt naar projecten die innovatief zijn op  
de terreinen van energie, materialen en techniek, die 
nieuwe normen zetten voor commercieel vastgoed, 
woningbouw en publieke voorzieningen of die 
stedelijke en/of ecologische problemen oplossen.

Voor de arc19 Architectuur Award zijn in totaal  
155 projecten ingezonden. Elk jurylid heeft al deze 
inzendingen bekeken en een persoonlijke shortlist met 
tien projecten samengesteld. Tijdens de eerste 
juryvergadering zijn alle projecten van deze lijsten 
besproken naar aanleiding van de gestelde criteria. In 
een aantal ronden kwam de jury tot drie nominaties 
die tijdens een tweede bijeenkomst zijn bezocht. In  
een derde juryvergadering is uiteindelijk de winnaar 
aangewezen. 

Urgentie van duurzaamheid
Het viel de jury op dat veel inzendingen niet helder 
zijn over de duurzame uitgangspunten van het 
ontwerp. In deze gevallen moet zij zelf invulling geven 
aan dit criterium van de prijs, wat het lastig maakt om 
de projecten goed te doorgronden. Bovendien toont 
het aan dat de urgentie van dit probleem bij veel 
architecten nog niet is doorgedrongen. Tijdens de 
discussie kwamen enkele projecten naar voren die de 
jury uitgebreider heeft besproken. 

Sommige projecten vallen op door de aandacht voor 
de bestaande context. Zo is er waardering voor 
Basisschool De Molenwiek in Haarlem door korth 
tielens architecten, waar met een simpele ingreep een 
verouderd schoolgebouw uit de jaren zeventig nieuw 
leven is ingeblazen. Ook Het Platform / De Nieuwe 
Stad in Amersfoort naar ontwerp van Space 
Encounters oogst lof voor de manier waarop de 
nieuwbouw over de oude hal is geplaatst. Met deze 
ingreep krijgt de plek een stedelijk en uitnodigend 
karakter. 

Op het gebied van circulaire materialisering valt 
volgens de jury nog veel winst te behalen. Enkele 
projecten oogsten lof door de sympathieke intenties. 
CiWoCo 1.0 in Amsterdam naar ontwerp van gaaga 

valt op door het hergebruik van materialen en 
demonteerbaarheid. Veel andere projecten lijken 
vooral aandacht te hebben voor de energetische 
prestaties, maar zetten daarnaast niet in op een 
duurzaam materiaalgebruik. En dat is volgens de  
jury niet meer te verantwoorden.

Drie nominaties 

Mundo-a 
Op een complexe, stedelijke locatie boven de 
nooduitgang van een metrolijn is het bio-ecologische, 
passieve kantoorgebouw Mundo-a gerealiseerd. Het 
gebouw is vormgegeven als een brug die de volledige 
locatie overspant. Hierdoor ontstaat een publieke 
ruimte met een hoogte van zes meter, die een grote 
meerwaarde is voor de gebruikers en de buurt- 
bewoners.

De jury is onder de indruk van de manier waarop 
b-architecten op deze complexe locatie een zwevend 
gebouw heeft gerealiseerd. Op deze manier opent het 
achtergebied met de tuin zich naar de straat en zorgt 
het project voor nieuwe levendigheid in het gebied. 
Mundo-a is daarmee een prachtig voorbeeld van 
binnenstedelijke verdichting.

Museum De Lakenhal 
Met de restauratie en uitbreiding van Museum De 
Lakenhal is het bestaande museumcomplex opnieuw 
georkestreerd en vervlochten met een nieuw 
bouwvolume. Een uitgekiende wisselwerking tussen 
restauratie, architectuur- en interieurontwerp maakt 
dat gebouw, ruimte, meubilair én collectie op alle 
schaalniveaus op elkaar zijn afgestemd.

De restauratie en nieuwbouw van Museum De 
Lakenhal geven een nieuwe impuls aan het museum en 
de omgeving. De jury heeft veel waardering voor de 
knappe inpassing in de stad. Happel Cornelisse 
Verhoeven en Julian Harrap Architects geven op deze 
manier een moderne invulling aan restauratie en 
uitbreiding.

Rhapsody in West
Aan de westelijke ringweg a10 van Amsterdam staat 
het huurwoningencomplex Rhapsody in West. 
Ondanks de ligging voelt het complex aan als een 
stadsoase. De bijzondere vormen zorgen voor 
openheid en buigen het restgeluid van de a10 af. Door 
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het vele groen en de waterpartijen ontstaat een 
verstilde binnenwereld. 

Tangram heeft met een totaal afwijkende 
vormgeving een bijzonder project gerealiseerd op  
een moeilijke locatie. Het publiek toegankelijke 
binnenterrein is een totaal andere wereld dan de 
drukke ringweg. De jury is te spreken over deze 
knappe wijze van verdichting, waarbij de buurt vanaf 
het begin betrokken is geweest bij de totstandkoming 
van de plannen. 

Nieuwe inzichten
Het bezoek aan de drie genomineerde projecten 
leverde nieuwe inzichten op. Alle drie de projecten 
geven op verrassend passende wijze antwoord op een 
complex stedenbouwkundig vraagstuk, maar zijn elk 
op hun eigen manier uitgesproken. 

In Antwerpen is de jury positief te spreken over de 
radicale ingreep van Mundo-a. Door de intrigerende 
brugconstructie en opvallende groene gevel valt het 

nieuwe kantoor direct op in het straatbeeld. Op deze 
manier sluit het nieuwe gebouw aan bij de eclectisch 
architectonische traditie van de wijk en zijn de 
architecten erin geslaagd om de plek te ontgrendelen. 
Het bureau heeft compromisloos de circulaire uit- 
gangspunten van de opdrachtgever in het ontwerp 
doorgevoerd, waarbij vooral de houten constructie lof 
oogst. 

Bij het bezoek aan Museum De Lakenhal is de jury 
onder de indruk van de fijngevoelige architectuur die 
tot in het kleinste detail is uitgewerkt. Renovatie en 
nieuwbouw vormen samen een architectonisch 
manifest voor hoe je met een historische context kunt 
omgaan. Dankzij deze ingrepen is het oude gebouw 
getransformeerd tot een state-of-the-artmuseum.  
De jury heeft daarbij veel waardering voor de wijze 
waarop de architecten met zo’n rijksmonument zoveel 
bewegingsvrijheid wisten te verkrijgen.

Van te voren wekte Rhapsody in West veel 
nieuwsgierigheid op bij de jury. Stedenbouwkundig zit 

Expressieve gevel van Museum De Lakenhal aan de Lammermarkt Beeld Karin Borghouts
nominatie Museum De Lakenhal in Leiden
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het project slim in elkaar en de architecten zijn erin 
geslaagd om tegen de snelweg een prettig microklimaat 
te realiseren. Dankzij zichtlijnen en brede trappartijen 
ontstaat bovendien een sterke connectie met de buurt. 
In de detaillering begint het project echter te wringen, 
waardoor de kwaliteit van het maaiveldniveau niet 
volledig is doorgevoerd tot de individuele woningen. 
Daarnaast mist het project een duurzaam materiaal- 
gebruik. 

En de winnaar is…
Na deze eerste bespreking van de genomineerden 
spitste de discussie zich toe op Mundo-a en Museum 
De Lakenhal. Beide projecten oogsten lof door 
integraliteit van het ontwerp op de verschillende 
schaalniveaus, waarbij de architecten evenwichtig met 
de beschikbare middelen zijn omgegaan. De 
betrokkenheid van beide opdrachtgevers heeft daaraan 
zeker een belangrijke bijdrage geleverd. Maar waar 
b-architecten uitgaat van een experimentele 
benadering, zoeken Happel Cornelisse Verhoeven en 
Julian Harrap Architects juist naar een historische 

 Samenstelling van de jury 
De jury van de ARC19 Architectuur Award bestaat dit jaar uit 
Jan Benthem (Benthem Crouwel Architects, voorzitter), Jan 
Nauta (Studio Nauta), Sylvia Renes (BenR adviseurs), Olaf 
Nieuwenhuis (Kroonenberg) en Marieke Giele (de Architect, 
secretaris).

precisie. In dat opzicht zijn de projecten zeer 
verschillend en lastig met elkaar te vergelijken. 
Uiteindelijk wegen de duurzame uitgangspunten 
zwaarder in het oordeel. 

Na een intensief beraad wijst de jury Mundo-a aan 
als winnaar van de arc19 Architectuur Award. Met  
dit project zet b-architecten een nieuwe standaard op  
het gebied van duurzaamheid. Bovendien nodigt de 
fascinerende stedenbouwkundige inpassing uit om 
anders naar de stad te kijken. Braakliggende kavels zijn 
ineens geen probleem, maar juist een kans voor nieuwe 
ontwikkelingen. Dergelijke injecties geven een nieuwe 
impuls aan de buurt en de stad als geheel.   

Tussen de bouwblokken van Rhapsody in West ontstaat een oase van rust Beeld John Lewis Marshall

nominatie Rhapsody in West in Amsterdam
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