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Na een architectuurwedstrijd werd in februari 2014 het team rond B-architecten aangesteld om in 
opdracht van Ethical Property een bio-ecologisch passief kantoorgebouw MUNDO A te ontwerpen op 
de Turnhoutsebaan, op de site voor het EcoHuis Antwerpen (EHA). Het ontwerpteam bestaat naast B-
architecten uit Cenergie, Util, LAND en Daidalos – Peutz. 
 
MUNDO A behelst een kantoorgebouw dat zich situeert boven het pleintje gelegen voor het huidige 
EHA, later het EcoPlein genoemd. Het gebouw is ontworpen als een brug tussen beide wachtgevels. 
Op deze manier werken we de straatwand aan de Turnhoutsebaan af, blijft het EHA toch zo zichtbaar 
mogelijk en vermijden we structurele vermenging met de ondergrondse metro infrastructuur.  
 
We volgen met MUNDO A letterlijk de contour van de beide wachtgevels. Dit levert een zo compact 
mogelijk bouwvolume op. Alle kantoorprogramma’s en bijhorende diensten liggen op 4 bijna identieke 
verdiepingen. De verdiepingen zijn per 2 verbonden met een grote ontmoetingsruimte. Hier kunnen alle 
gebruikers van MUNDO A elkaar op een informele manier ontmoeten, snel even overleggen met een 
kopje koffie, samen lunchen, verjaardagen vieren.... De dakverdieping bevat enkel een technische 
ruimte. 
 
Het kloppende hart van de site voor MUNDO A en EHA wordt het groene EcoPlein. Dit maximaal 
begroende voorplein sluit aan op alle omliggende functies: de kantoren voor MUNDO A, het EHA met 
zijn Eco-café, de polyvalente zaal en het kinderdagverblijf. Het EcoPlein is de ontmoetingsruimte bij 
uitstek voor alle gebruikes van de site maar ook voor de bewoners van Borgerhout. Het pleintje moet 
kunnen gonzen door een veelheid aan activiteiten en haar levendigheid kunnen uitstralen naar de 
omgeving. Het ontwerp van de buitenruimte is gekozen in functie van wisselwerking tussen mens en 
natuur, rekening houdend met de diverse functies die aanwezig zullen zijn. Een gevoel van 
geborgenheid en rust moet uitgaan van deze buitenruimte waar natuur op gepaste schaal en 
aanwezigheid haar plaats tussen het stedelijk weefsel heeft veroverd. 
 
Om tegemoet te komen aan de vraag naar maximaal gebruik van bio-ecologische materialen, werd er 
voor geopteerd een gebouw te ontwerpen zonder structureel staal of beton. De hoofdstructuur van het 
project Mundo bestaat uit 3 vakwerkliggers (4 verdiepingen hoog) die de overspanning maken over de 
volledige breedte van het gebouw (30m). De ruimte op het gelijkvloers is volledig vrij van kolommen. 
De vakwerken zijn samengesteld uit balken en kolommen van gelammeleerd hout. Tussen de 
vakwerken liggen houten sandwich-vloeren (= parallelle balken met aan beide zijden een houten plaat). 
Deze vloeren, met een dikte van 50cm, maken een dwarse overspanning van 12 meter. Technieken 
kunnen in deze vloeren verwerkt worden. Op die manier is de ruimte tussen de vakwerken volledig 
open en is de ruimte daartussen volledig vrij in te vullen. Deze uitermate flexibele structuur geeft de 
bouwheer de mogelijkheid bedrijven te huisvesten van 2 tot 40 personen. In extremis zou bij wijzigende 
omstandigheden de functie zelfs kunnen wijzigen.  
 
Naast materialisatie en flexibiliteit is ook de technische invulling belangrijk. Het uitgangspunt was hierbij 
om eerst de energievraag tot een minimum te beperken door een passieve schil te voorzien. De 
resterende energievraag wordt gedekt door een warmtepomp met bodemwisselaar die zowel kan 
koelen als verwarmen. De afgifte bestaat uit vloerverwarming en plafondkoeling. Voor de ventilatie 



 

wordt een centrale luchtgroep met warmtewiel voorzien. Deze levert een variabel debiet afgestemd op 
de vraag van de kleinst mogelijke entiteit. Door een slim ontwerp wordt de architecturale flexibiliteit 
doorgetrokken tot de technieken waardoor een optimaal comfort verwezenlijkt kan worden 
onafhankelijk van de gekozen indeling.  
 
Team van B-architecten dat meewerkte aan MUNDO Antwerpen : Evert Crols, Dirk Engelen, Sven 
Grooten, Stijn Janssens, Tina Javornik, Hans-Christian Karlberg, Ines Lourenço 
 



 

Ontwerpteam: 
 
B-architecten  
B-architecten, opgericht in 1997 door Evert Crols, Dirk Engelen en Sven Grooten is een multi-disciplinair 
team van ontwerpers, architecten, stedenbouwkundigen en ingenieur-architecten die zich bezig houden 
met architecturale en stedenbouwkundige projecten. Ze zijn gevestigd in Antwerpen en werken aan 
projecten in diverse domeinen: woningbouw, kantoren, winkels en hun inrichting, publieke gebouwen, 
openbare ruimte… Ook tentoonstellings- en theatervormgeving maakt deel uit van hun activiteiten. Eén 
van de uitgangspunten tijdens het ontwerpproces is de koppeling van architectuur met andere 
disciplines. 
  
Een aantal projecten markeren de geschiedenis van B-architecten. In 1997 renoveerde B-architecten 
de Beursschouwburg in Brussel. Een voormalige parking werd in 1998 omgebouwd tot Walter, de shop 
van de ontwerper Walter Van Beirendonck, in hartje Antwerpen. In samenwerking met Van 
Beirendonck, verzorgde B-architecten later ook de scenografie voor de vier tentoonstellingen, de 
kleurvlakken in de stad en de 18m hoge ‘A’ op de Boerentoren in 2001 voor het modejaar MODE 
LANDED/GELAND in Antwerpen. In 2003 won B-architecten de wedstrijd voor de heraanleg van de 
Abdijstraat en de Sint Bernardsesteenweg met een markante luifel.  
 
Doorheen de jaren heeft B-architecten ook talrijke tentoonstellingen ontworpen. In het Bozar tekende 
B-architecten de scenografie voor de tentoonstelling ‘ROSAS XX’ (2001) en van ‘Une Saison en Enfer’ 
(2004). De artistieke coördinatie en de vormgeving van de tentoonstellingen ‘Boerentoren & Co’ en 
‘Torenstad’ van het evenement HOGER-HIGHER-PLUSHAUT waren van hun hand. B-architecten 
werkte in 2009 mee aan de vormgeving van de tentoonstellingen ‘All that is solid’ in het kader van het 
evenement Stadsvisioenen in Mechelen. In 2009 gaf B-architecten vorm aan ‘A Story of the image, Old 
en New Masters from Antwerp’. Tenslotte verzorgde B-architecten de inrichting van het Museum Aan 
de Stroom (MAS), na eerst als meesterscenograaf het masterplan voor deze inrichting te hebben 
uitgewerkt.  
 
In december 2012 werd de Grote Post, de restauratie en herbestemming van het voormalige 
Postgebouw in Oostende tot kunst –en cultuurcentrum, geopend. In september 2013 zag MuntPunt als 
de grote nieuwe belevingsbibliotheek het licht in Brussel. 
 
Vandaag is B-architecten een 30-koppig team van architecten, ingenieur-architecten, 
stedebouwkundigen en interieurvormgevers.  
 
Tien jaar na de start van B-architecten wordt B-bis opgericht. Samen met Sebastiaan Leroy ontwikkelt 
B-bis zich als ontwerpbureau gespecialiseerd in architectuurprojecten, interieuropdrachten en 
meubelontwerp.  
 

Cenergie 
Cenergie is een ervaren trendsetter voor de markt van passieve gebouwen (kantoren, 
gemeenschapsgebouwen, schoolgebouwen, woonzorgcentra) tot en met volledig CO2-neutrale 
projecten. Ook gebouwen met hybride ventilatie voor laag-energie-concepten of projecten met 
natuurlijke ventilatie en passieve koeling maken deel uit van het omvangrijke portfolio van Cenergie.  
 
Duurzame gebouwen moeten op lange termijn hun hoge waarde op zowel ecologisch, sociaal als 
economisch vlak behouden, zowel voor investeerders, eigenaren als gebruikers. Cenergie besteedt 
voor een sterk technisch concept de nodige aandacht aan de volledige levenscyclus van energie-
efficiënte gebouwen en heeft in de loop der jaren met haar aanpak, expertise en ervaring haar 
meerwaarde in multidisciplinaire ontwerpteams bevestigd. Cenergie werkt met een zeer grote 
verscheidenheid aan architecten, die bereid zijn om het integrale traject in bouwteam te doorlopen. 

 
UTIL 
Util struktuurstudies cvba, opgericht in 2007, is een studiebureau gespecialiseerd in stabiliteitsstudies 
voor interessante architectuur- en kunstprojecten. 
 



 

In nauwe samenwerking met de ontwerpers zoeken we naar strukturele oplossingen die zo dicht 
mogelijk bij hun concept aansluiten of het trachten te versterken.  De drie bestuurders, Frans Leenaerts, 
Filip Van de Voorde en Rolf Vansteenwegen zijn van opleiding burgerlijk ingenieur-architect, en 
proberen vanuit deze achtergrond zorg te dragen voor een goede architectuur die ondersteund wordt 
door een heldere struktuur.   Zij organiseren de conceptuele uitwerking van de struktuur die ontstaat in 
de discussie met de architecten.  
 
Util heeft op dit moment zes bijkomende ingenieur-architecten als projectingenieur in dienst, die zorgen 
voor de technische berekeningen in de aanbestedingsfase en de opvolging van de verschillende 
werven tijdens de uitvoeringsfase.   Het tekenwerk wordt verdeeld over enkele vaste en deeltijdse 
medewerkers, die allemaal een architecturale achtergrond hebben. 
 
Util heeft haar kantoor in centrum Brussel en werkt van daaruit aan projecten in heel België en bij 
gelegenheid in heel Europa (Frankrijk, Italië, Duitsland) of verder (Shangai).  We verzorgen 
stabiliteitsstudies voor meer dan 150 ontwerpbureau’s, waar we voortdurend nauw mee in contact staan 
om de best mogelijke oplossing te vinden. 
 
Gergegeld wordt dit engagement tastbaar via onze strukturele bijdrage aan enkele winnende projecten 
in lokale, nationale en zelfs internationale architectuurwedstrijden. 
 

LAND landschapsarchitecten  
LAND landschapsarchitecten is gespecialiseerd in publieke ruimte en collectieve ruimte. De ontwerpen 
van LAND kenmerken zich door eenvoud en vakmanschap met een stevige landschappelijke 
onderlegger. De projecten omvatten alle schaalniveaus, van een stadspatio tot een regionaal 
landschapsontwikkelingsplan. 
 
LAND bestaat uit een team van landschapsarchitecten en stedenbouwkundigen. Met expertise op het 
raakvlak tussen landschap en stedenbouw wordt elke opgave zorgvuldig binnen de ruimtelijke, de 
landschappelijke en de planningscontext geplaatst. 
 

Daidalos - Peutz 
Daidalos Peutz bouwfysisch ingenieursbureau is een onafhankelijk adviesbureau op het gebied van 
akoestiek en bouwfysica.  Daidalos Peutz geeft advies aan ontwerpers van gebouwen en aan 
fabrikanten van bouwmaterialen en bouwsystemen, tijdens het ontwerp of tijdens de 
productontwikkeling. 
 
Voor ontwerpers realiseren wij binnen het ontwerpteam met ons advies een optimaal thermisch, visueel 
en akoestisch comfort in het gebouw. 
 
Daidalos Peutz is deel van Peutz, een Europese groep onafhankelijke bureaus van raadgevende 
ingenieurs op het gebied van akoestiek en bouwfysica. 
 
 
Voor interviews, info of foto’s over MUNDO Antwerpen:  
B-architecten, Isabelle Hernould, 03 231 82 28 
 
 
 


