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Het staat met zijn gevel van groenglimmende dakpannen letterlijk te stralen tussen witte 

steen- en betonbouw langs de Turnhoutse baan in Antwerpen: het kantoorgebouw dat 

in alle denkbare opzichten zo duurzaam mogelijk moest worden. Voor B-architecten was 

dit het eerste volledig houten kantoorgebouw dat het bureau ooit realiseerde. 

D e m o n ta b e l 
b ru g k a n to o r
M u n d o -a:  h o u t en  va k w er k 
o p  sM a l  b e to n
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Het 30 meter brede houten gebouw lijkt te hangen tussen twee 

buurpanden maar steunt af op betonnen schijven links en rechts.
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‘Bouwen met hout bevalt enorm goed’, zegt Stéphanie 

Collier, hoofdverantwoordelijk architect op dit project. 

We kunnen ons dat goed voorstellen, hun eerste houtpro-

ject Mundo-a won immers meteen de prestigieuze  

ARC19-Architectuur award. De jury, onder leiding van Jan 

Benthem, roemde de nieuwe ‘standaard voor duurzaam-

heid’ die met dit gebouw gezet wordt en daarnaast de 

‘fascinerende stedenbouwkundige inpassing’ die hier ge-

realiseerd is.

Collier: ‘Op de plek waar de opdrachtgever, Ethical Pro-

perty, wilde gaan bouwen is een nooduitgang voor de 

metro, onder het plot bevindt zich Antwerpse metro-in-

frastructuur. We dienden er rekening mee te houden dat 

er ooit in de toekomst eens een ‘gewone’ metro-ingang 

zou komen. Daarvoor diende een vrije hoogte van 6 me-

ter ter plaatse van de nooduitgang gevrijwaard te blijven. 

Door de ondergrondse metro-infrastructuur was funde-

ren heel complex en zo is het idee van het bruggebouw 

ontstaan.’

Ecologisch bouwen Architect en opdrachtgever leek 

het ook om een andere reden aantrekkelijk om de open 

ruimte die er al was te respecteren. Achter dit gebouw 

staat namelijk het EcoHuis, een gemeentelijk infopunt 

waar mensen zich kunnen laten voorlichten over alles dat 

met energiezuinig en ecologisch bouwen samenhangt. 

De royale toegang naar dat EcoHuis vanaf de Turnhoutse 

baan wilden ze handhaven en zo een soort ‘Eco-plein’ 

creëren.

Want de functie van dat gemeentelijke gebouw sluit 

naadloos aan bij de doelstellingen van de bouwheer van 

Mundo-a, Ethical Property, een projectontwikkelaar met 

idealistische doelstellingen. Het bedrijf ontwikkelt kan-

toorgebouwen voor organisaties die zich met het welzijn 

van de mensheid en het behoud van de planeet bezighou-

den. Er zijn al vier eerdere Mundo-gebouwen gereali-

seerd, drie in Brussel en één in Namen, waar zo’n 150 be-

drijven gevestigd zijn. Groot verschil: die andere Mundo’s 

zijn allemaal in bestaande gebouwen gevestigd. Het Ant-

werpse Mundo heeft al meteen bij de start van het project 

twee belangrijke huurders: VIBE (Vlaams Instituut voor 

Bio-ecologisch bouwen en wonen) en PIXII, een vereni-

ging van bedrijven die passiefbouw en energiezuinige 

bouw willen stimuleren.

Collier: ‘Het was geweldig om zo ecologisch mogelijk te 

bouwen en mochten we tijdens het proces daar ooit in 

verslappen, dan hield onze bouwheer ons wel bij de les.’ 

Over de keuze voor houtbouw hoefde niet lang gedelibe-

reerd te worden. ‘Sowieso wilden we zo min mogelijk be-

ton gebruiken. En staal… er wordt wel gesteld dat dat ge-

heel recycleerbaar is, maar eigenlijk is staal alleen duur- 

zaam als je een stalen balk geheel opnieuw kunt gebrui-

Verticale rasters van met stalen verbindingen aan elkaar gemonteerde gelami-

neerde balken vormen het skelet.

Entree op de begane grond. Door de overspanning is het zicht op het achterliggende EcoHuis gehandhaafd.

In de gevel is structureel kruislaaghout toegepast

Op het dakterras van Mundo-a is het goed toeven tussen groen en natuurlijke materialen.
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ken. Zodra je staal moet gaan omsmelten kost dat enorm 

veel energie en ben je alle milieuvoordeel kwijt. Dan kun 

je beter hout nemen.’

Houten vakwerkskelet op betonnen schijven 
Mundo-a heeft een overspanning van 30 meter en lijkt in-

geklemd te hangen tussen de buurgebouwen, maar het is 

in werkelijkheid geheel vrijstaand qua constructie en 

heeft wel degelijk een eigen – betonnen - fundering: links 

en rechts smalle betonnen schijven, die grotendeels op de 

ondergrondse metro-infrastructuur afsteunen. 

De opbouw van het vier verdiepingen hoge kantoorge-

bouw met dakterras is verder geheel van hout, volgens 

een methode die Collier ‘vakwerk’ noemt: Drie verticale 

rasters van met stalen verbindingen aan elkaar gemon-

teerde gelamineerde balken (geleverd door Hess Timber) 

vormen het skelet dat rust op de betonnen steunen. Om-

dat het plot aan de linkerzijde dieper is dan aan de rech-

terzijde staan de twee voorste vakwerkskeletten parallel, 

maar het achterste vakwerk wijkt links schuin naar achte-

ren. 

LVL muren Structurele muren bevinden zich in voor- en 

achtergevel en rond een verticale kern met onder andere 

het trappenhuis, lift, sanitair en bergingen. Die muren zijn 

van massief hout, LVL, (van de Finse leverancier Stora 

Enso), terwijl de vloerplaten gemaakt zijn Kerto Ripa-ele-

menten, geleverd door het eveneens Finse Metsa Wood. 

Collier: ‘Ja, dat zijn meteen al drie verschillende leveran-

ciers van hout en dat op ons eerste houtproject. We heb-

ben dan ook veel gehad aan CLT-S, een houtconstruc-

‘Bouwen met hout bevalt enorm goed’, zegt Stéphanie 

Collier, hoofdverantwoordelijk architect op dit project. 

We kunnen ons dat goed voorstellen, hun eerste houtpro-

ject Mundo-a won immers meteen de prestigieuze  

ARC19-Architectuur award. De jury, onder leiding van Jan 

Benthem, roemde de nieuwe ‘standaard voor duurzaam-

heid’ die met dit gebouw gezet wordt en daarnaast de 

‘fascinerende stedenbouwkundige inpassing’ die hier ge-

realiseerd is.

Collier: ‘Op de plek waar de opdrachtgever, Ethical Pro-

perty, wilde gaan bouwen is een nooduitgang voor de 

metro, onder het plot bevindt zich Antwerpse metro-in-

frastructuur. We dienden er rekening mee te houden dat 

er ooit in de toekomst eens een ‘gewone’ metro-ingang 

zou komen. Daarvoor diende een vrije hoogte van 6 me-

ter ter plaatse van de nooduitgang gevrijwaard te blijven. 

Door de ondergrondse metro-infrastructuur was funde-

ren heel complex en zo is het idee van het bruggebouw 

ontstaan.’

Ecologisch bouwen Architect en opdrachtgever leek 

het ook om een andere reden aantrekkelijk om de open 

ruimte die er al was te respecteren. Achter dit gebouw 

staat namelijk het EcoHuis, een gemeentelijk infopunt 

waar mensen zich kunnen laten voorlichten over alles dat 

met energiezuinig en ecologisch bouwen samenhangt. 

De royale toegang naar dat EcoHuis vanaf de Turnhoutse 

baan wilden ze handhaven en zo een soort ‘Eco-plein’ 

creëren.

Want de functie van dat gemeentelijke gebouw sluit 

naadloos aan bij de doelstellingen van de bouwheer van 

Mundo-a, Ethical Property, een projectontwikkelaar met 

idealistische doelstellingen. Het bedrijf ontwikkelt kan-

toorgebouwen voor organisaties die zich met het welzijn 

van de mensheid en het behoud van de planeet bezighou-

den. Er zijn al vier eerdere Mundo-gebouwen gereali-

seerd, drie in Brussel en één in Namen, waar zo’n 150 be-

drijven gevestigd zijn. Groot verschil: die andere Mundo’s 

zijn allemaal in bestaande gebouwen gevestigd. Het Ant-

werpse Mundo heeft al meteen bij de start van het project 

twee belangrijke huurders: VIBE (Vlaams Instituut voor 

Bio-ecologisch bouwen en wonen) en PIXII, een vereni-

ging van bedrijven die passiefbouw en energiezuinige 

bouw willen stimuleren.

Collier: ‘Het was geweldig om zo ecologisch mogelijk te 

bouwen en mochten we tijdens het proces daar ooit in 

verslappen, dan hield onze bouwheer ons wel bij de les.’ 

Over de keuze voor houtbouw hoefde niet lang gedelibe-

reerd te worden. ‘Sowieso wilden we zo min mogelijk be-

ton gebruiken. En staal… er wordt wel gesteld dat dat ge-

heel recycleerbaar is, maar eigenlijk is staal alleen duur- 

zaam als je een stalen balk geheel opnieuw kunt gebrui-

Entree op de begane grond. Door de overspanning is het zicht op het achterliggende EcoHuis gehandhaafd.

In de gevel is structureel kruislaaghout toegepast

Op het dakterras van Mundo-a is het goed toeven tussen groen en natuurlijke materialen. 1e en 3e verdieping
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teurskantoor in Oevel. Die hebben hier heel veel kennis 

over.’ Zo is er gekozen om de aansluiting van de vloeren 

op de wanden akoestisch te ontkoppelen. Collier: ‘We 

hebben ons ook door een akoestisch bureau laten advise-

ren. Om dezelfde reden zijn de vloeren zwevend: De Ker-

to-elementen, holle sandwichpanelen, zijn gevuld met 

cellulose. Daaroverheen zijn Fermacell isolatieplaten ge-

legd en daarover de vloerafwerking.’

Zuinig met materiaal en energie Collier: ‘Door de 

constructie met de houten vakwerkelementen zijn de ver-

diepingen zo goed als vrij in te richten, er staan geen dra-

gende muren in de dwarsrichting. Er is voor gekozen om 

alles zoveel mogelijk in het zicht te houden en ook zo min 

mogelijk te bewerken. Zo zijn vanuit de constructieve be-

rekening sommige schuine balken van de draagconstruc-

tie een stuk breder dan de balken waarmee ze kruisen. 

Dat laten we zo, dat gaan we niet optisch wegwerken. 

Hetzelfde geldt voor een lichte verspringing van het pla-

fond. Dat ligt een centimeter of twintig hoger tussen de 

voorste twee vakwerken dan het langere – en dikkere - 

plafond dat helemaal naar het achterste vakwerk leidt. 

Ook dat laten we zo. Het is natuurlijk goedkoper dan dit 

proberen weg te werken, maar het is voornamelijk uit 

duurzaamheidsoverwegingen. We willen niet meer mate-

riaal gebruiken dan we effectief nodig hebben.’

Met PIXII, een huurder die passiefbouw voorstaat, is het 

niet verwonderlijk dat de isolatie van het gebouw zeer 

goed te noemen is. Het gebouw wordt verwarmd met 

lucht-water-warmtepompen en op het dak staan zonne-

panelen. De luchtventilatie is voorzien van een warmtete-

rugwininstallatie. En regenwater wordt opgevangen en 

als grijs water ingezet. 

Urban mining Bij de verdere afwerking en de inrichting 

is ook geprobeerd zo verantwoord mogelijk met materiaal 

om te gaan. Zo zijn de glazen scheidingswanden, de bin-

nendeuren én de toiletten afkomstig uit andere, gesloopte 

kantoren. Het bedrijf Rotor uit Brussel dat gespecialiseerd 

is in urban mining, adviseerde hierbij. De Antwerpse kun-

stenaar Frederik Rombach maakte de lichtarmaturen en 

Locatie: Turnhoutsebaan 139a Antwerpen. Architect: B-architecten, Antwerpen Opdrachtgever: Ethical Proper-

ty Europe, Brussel. Adviseur constructie: UTIL struktuurstudies, Brussel. Adviseur installaties: Cenergie, Ber-

chem. Adviseur akoestiek: Daidalos Peutz, Leuven. Overige adviseurs: PIXXI, Antwerpen (passief bouwen); 

VIBE, Antwerpen (bio-ecologisch bouwen); Innoceal BVBA, Hasselt (luchtdicht bouwen); BCB Bouw, St-Amands-

berg en CLT-S, Oevel (houtbouw). Aannemer: D’Hulst Van Rymenant en Thys Bouwprojecten. Houtleveranciers: 

Glulam: Hess Timber. LVL: Stora Enso. Kerto Ripa: Metsa Wood. CO2-opslag: Gelamineerde spanten (glulam) en 

het kruislaaghout (CLT) is samen ca 372 m3. Volgens opslagC02inhout.nl is in dat materiaal 243.183 kilo CO2 opgesla-

gen. Een middenklasse auto stoot die hoeveelheid CO2 uit door 2.043.555 kilometer te rijden.

Boven: De binnenbeglazing is, inclusief kozijnen, via urban 

 mining afkomstig uit een gesloopt kantoorpand. 

Links: Het 30 meter brede houten gebouw steunt af op beton-

nen schijven links en rechts die op de metro-infrastructuur staan.

Boven: De zijmuren zijn naar believen te verwijderen.  

Rechts: In het trappenhuis komen gelamineerde balken en kruis-

laaghout samen. 

Onder: Het dikteverschil van de balken is in het zicht gelaten
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naambordjes van gerecycled glas. In de vergaderzalen 

staat tweedehands meubilair, uiteraard is de vloerbedek-

king afkomstig van een leverancier die tapijt maakt van 

gerecyclede materialen en het ook einde levensduur weer 

inneemt. 

Ook de groene keramische ‘dakpannen’ als gevelbekle-

ding kwamen voort uit een groene gedachte: gemaakt 

van natuurlijk materiaal. Collier: ‘De omringende gevels 

zijn allemaal in witte steen of licht beton. We wilden dit 

gebouw er echt uit laten springen en het een verrijking la-

ten zijn voor de Turnhoutse baan.’ 

Lessen Een eerste houten gebouw, wat heeft de archi-

tect geleerd van deze manier van bouwen? ‘Eigenlijk is al-

les heel goed gegaan. Wat natuurlijk anders dan anders is, 

is dat we ervoor gekozen hebben om alle technieken in 

het zicht te laten waardoor je heel vroeg in het proces al 

meer beslissingen moet nemen. Tijdens de uitvoering kun 

je veel minder bijstellen dan in traditionele bouw. Het is 

geweldig als alles precies zo uitpakt als het berekend is. 

We zijn heel enthousiast over bouwen met hout en er 

staan ook meer houten projecten aan te komen. Het is 

goed dat wij als architectenbureau er kennis over opdoen 

want we geloven sterk in duurzaam bouwen.’   •

J a n  m a u r i t s  s c h o u t e n 

teurskantoor in Oevel. Die hebben hier heel veel kennis 
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riaal gebruiken dan we effectief nodig hebben.’
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lucht-water-warmtepompen en op het dak staan zonne-
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is in urban mining, adviseerde hierbij. De Antwerpse kun-

stenaar Frederik Rombach maakte de lichtarmaturen en 

Locatie: Turnhoutsebaan 139a Antwerpen. Architect: B-architecten, Antwerpen Opdrachtgever: Ethical Proper-

ty Europe, Brussel. Adviseur constructie: UTIL struktuurstudies, Brussel. Adviseur installaties: Cenergie, Ber-

chem. Adviseur akoestiek: Daidalos Peutz, Leuven. Overige adviseurs: PIXXI, Antwerpen (passief bouwen); 

VIBE, Antwerpen (bio-ecologisch bouwen); Innoceal BVBA, Hasselt (luchtdicht bouwen); BCB Bouw, St-Amands-

berg en CLT-S, Oevel (houtbouw). Aannemer: D’Hulst Van Rymenant en Thys Bouwprojecten. Houtleveranciers: 

Glulam: Hess Timber. LVL: Stora Enso. Kerto Ripa: Metsa Wood. CO2-opslag: Gelamineerde spanten (glulam) en 

het kruislaaghout (CLT) is samen ca 372 m3. Volgens opslagC02inhout.nl is in dat materiaal 243.183 kilo CO2 opgesla-
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v a n u i t  D e  c o n s t r u c t i e v e  b e r e k e n i n g  z i J n 

s o m m i g e  s c h u i n e  b a l k e n  v a n  D e  D r a a g c o n -

s t r u c t i e  e e n  s t u k  D i k k e r  D a n  a n D e r e ,  D a t 

w e r k e n  w e  n i e t  o p t i s c h  w e g  ■■■

Boven: De binnenbeglazing is, inclusief kozijnen, via urban 

 mining afkomstig uit een gesloopt kantoorpand. 

Links: Het 30 meter brede houten gebouw steunt af op beton-

nen schijven links en rechts die op de metro-infrastructuur staan.
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