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PRESENTATIE VAN DE SPREKER

Julien Willem is een bouwkundig industrieel-ingenieur. Hij begon zijn loopbaan als
werfleider bij algemene aannemers in Frankrijk en België. In het bijzonder heeft hij in
2014 een voorbeeldige bouwplaats begeleid en in 2016 twee met Be Circular
bekroonde projecten ondersteund. Vervolgens heeft hij de functie van projectmanager
op zich genomen voor een overheidsadministratie waarvoor hij twee grote projecten in
Brussel heeft opgevolgd. Sinds 2019 begeleidt en houdt hij toezicht op de bouw- en
renovatieprojecten van Mundo-Lab. Het nieuwste Brusselse project, Mundo-Madou, is
een winnaar van Be Circular 2020.

Mundo-Lab bestaat uit 5 centra die verenigingen en sociale ondernemingen onder één
dak samenbrengen die profiteren van professionele infrastructuur en diensten tegen
redelijke huurprijzen. Elk centrum is ontworpen en wordt beheerd volgens hoge
milieunormen. De Mundo-centra bieden onderdak aan meer dan 200
huurdersorganisaties. Een zesde Mundo-centrum is momenteel in ontwikkeling in
Louvain-la-Neuve en zal in 2023 worden geopend. Deze laatste is een laureaat van de
Waalse circulaire weven.

Julien Willem zal zijn ervaring delen over de rol van de opdrachtgever in de keuzes die
gemaakt worden om de milieu-impact van materialen binnen Mundo-Lab projecten te
beperken. Hij zal zijn opmerkingen met zeer concrete voorbeelden illustreren en het
gevolgde besluitvormingsproces in detail beschrijven.

Voor meer informatie : https://mundo-lab.org/nl/
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• Benadrukken van de rol van de opdrachtgever bij 
de keuze van materialen en circulaire praktijken

• Feedback en concrete voorbeelden
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DOELSTELLINGEN VAN DE PRESENTATIE



I. Voorstelling van de Mundo-Lab

II. Waarden vertalen in het ecologisch ontwerp 

van de centrums

III. Mundo Madou - Concrete voorbeelden

IV. Mundo LLN - Concrete voorbeelden
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OVERZICHT VAN DE PRESENTATIE



I. MUNDO-LAB

•Duurzaam commercieel vastgoed

•Model : eigenaar / beheerder / onderhoud

•Huurders : VZW / NGO / sociale sector ...

•5 gebouwen - 17.500 m²

•27 VTE (voltijdse equivalenten).
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II. VERTALING VAN WAARDEN

Energie-efficiëntie
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Positieve milieu-impact

Gezond leefmilieu

Positieve sociale gevolgen

Circulaire economie

Missie - Visie - Waarden
Werd in 2008 onder impuls van een aantal Belgische organisaties opgericht. De 
organisaties hebben zich in de coöperatieve Huis van de Duurzame Ontwikkeling 
verenigd, en Mundo-Lab is net daarna tot stand gekomen. 

Onze  missie

We willen duurzame, toegankelijke en 
gedeelde vastgoedfaciliteiten en -
diensten aanbieden, voor non-
profitorganisaties en sociale ondernemingen. 
Dit bereiken we als volgt:
• We kopen eigendommen of grond. We zijn 

eigenaar, gedeeld eigenaar, of hebben het 
terrein/pand in erfpacht

• We renoveren of bouwen duurzame, 
energie-efficiënte en gebruiksvriendelijke 
gebouwen met een grote diversiteit aan 
ruimtes (kantoren, coworking-ruimtes, 
vergaderfaciliteiten, cafés, tuinen...)

• We verhuren onze ruimtes aan de sector 
van non-profitorganisaties, ngo's en sociale 
bedrijven, tegen betaalbare prijzen

• We bieden een breed scala aan 
professionele diensten, gebaseerd op de 
behoeften van onze huurders

• We promoten synergie, samenwerkingen 
en entertainment binnen de communities
van onze centra

Onze  visie

We streven ernaar om de partner bij uitstek te 
worden waar er vraag is naar het creëren en 
beheren van duurzame ruimtes voor 
changemakers. Onze strategie bestaat uit drie 
pijlers:
• Voortdurend de kwaliteit van onze diensten 

verbeteren
• Nieuwe projecten identificeren en 

ontwikkelen, inclusief nieuwe soorten 
activiteiten

• De financiële levensvatbaarheid en 
onafhankelijkheid van ons model op lange 
termijn verzekeren

Onze Waarden

Sinds de oprichting in 2008 wordt ons bedrijf 
gedreven door sterke sociale en duurzame 
waarden: we zijn eruit ontstaan. Deze waarden 
zijn uitgewerkt in de "Quintessentials" - de 
kernprincipes die gelden voor alle bedrijven 
binnen de Ethical Property-familie.
Onze belangrijkste waarden:
Ten dienste van onze huurders: we zien onze 
centra als een instrument en een steun voor de 
sociale en duurzame sector, we passen ons aan 
aan de collectieve noden van onze huurders

Duurzaamheid: bij zowel de renovatie als bij het 

beheer van onze panden stellen we de hoogste 
normen op het gebied van energie-efficiëntie, 
milieu-impact, circulaire economie, gezond 
milieu enzovoort

Positieve impact: bij elke beslissing die we 

nemen, houden we rekening met de 
ecologische, sociale en financiële impact ervan 
op onze directe en indirecte omgeving
Samenwerking en partnerschap: we geloven 
dat de vraagstukken van vandaag beter opgelost 
kunnen worden door samenwerking tussen 
personen en organisaties, dan alleen



•Een team samenstellen dat bereid is deze waarden te 

delen

• Langetermijnvisie: property management // project

•Voorstander van renovatie en soberheid

• Technisch-sociaal-milieu-evenwicht

•Durf te innoveren

• Technische wacht & urban mining

 Logistiek: opslag / vervoer / beheer
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II. VERTALING VAN WAARDEN



III. MUNDO MADOU - VOORBEELDEN

A. Keuze van scheidingswanden - een iteratief 
proces

B. Technisch - LED-verlichting

C. Interieur upcycling
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stekke + fraas, architecte(n)(s)



A. Cloisonnements modulaires
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Nieuwe 
materialen

Opportuniteiten // Timing

Technische moeilijkheden
Mock-up / Proef – fouten

Normatieve moeilijkheden 
Brand - Verzekerbaarheid

Herbruikbare 
materialen

Project-impact

‘ Objectieve ‘ criteriums:
• LCA / NIBE
• Totem
• Labels
• Ontmantelingscapaciteit

‘ Subjectieve ‘criteriums:
• Gezond verstand?
• Hypotheses over het einde 

van het leven
• Marketing

Omschrijving van de behoeften: 
akoestisch doeltreffendheid/ modulariteit
/ transparantie / ecologisch / omkeerbaar

Uitvoering

Gebruik / Demontage / 
Onderhoud

ERVARING
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Isolatie van jutewol  met 
zetmeel bindmiddel

Van biologische bronnen

Biologisch afbreekbaar

Maar… moeilijk te gebruiken in voor het publiek toegankelijke zones 
(brandgedrag)

Van een circulaire ketting

Metalen kaderwerk

Akoestische criterums

Potentiele optimalisatie
=> circulaire profielen JUUNOO

Grijze energie
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1ste laag: gipsplaat

NIBE

Akoestische criteriums

➔ zichtbare schroeven en zachte dichting

2de laag : multiplex 
Europees PEFC

Esthetiek

PEFC

koolstofreservoir

Europees

Omkeerbaarheid
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Kaderwerk / Isolerend / IN SITU 
Hergebruikte eerste laag 

Moeilijkheden bij het hergebruik van het metalen kaderwerk=> 
mock-up => werk in régie vóór validatie van de oplossing
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Recuperatie deuren : ongeveer 85 stuks

Technische moeilijkheden:

- Hoogte 256 cm + metalen frame => herzagen van frame en aanpassen van scharnieren

- Vrije opening voor PBM (personen met beperkte mobiliteit)
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IN SITU hergebruikte beglazing : 
ongeveer 175

Technische moeilijkheden:

- Akoestische detail 

- Vrije opening voor PBM

- Architecturale integratie stroomopwaarts + inrichting 

volgens de latere voorzieningen

- Glazen inzetstukken in de recuperatiedeuren

Mogelijkheid om beglazing te vervangen 
(betere lichtdoorlatendheid en betere Ug)



B. Technisch – LED verlichting
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• 450 T8-armaturen van1998

 In perfecte staat

 Energie-efficiënt

 Op maat gemaakt (+ afvoerluchtafzuiging) 

• 150 Downlights - ook energieverslindend

Noodzaak : zo veel mogelijk ter plaatse houden + 

professionele verlichting en verbruik beperken

➔Welk proces moet er komen?
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• Testen van 'eenvoudige' LED buizen => retrofit

Het inrichten van een testruimte en het inschakelen van een 

gespecialiseerde verlichtingsadviseur

Flicker + Lichtverlies van ca. 100 lux onder 
gelijke omstandigheden

B. Technisch – LED verlichting
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• Test volledige aanpassing van interne downlight componenten + 

goede kwaliteit LED lamp

Uitvoeren van tests

Confrontatie met het probleem van de CE-markering en de 

noodzaak van fotometrische proeven in het laboratorium

Flicker

Risico van oververhitting van de LED en 
verkorting van de levensduur

Slechte UGR (verblinding)

Verlies van CE-markering

B. Technisch – LED verlichting
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• Poging om T8-armaturen aan te passen :

 Verwijdering van ballast en condensator

 De vergrendeling omzeilen

 Toevoeging van een professionele LED-driver

 Voeding van een LED-buis met gelijkstroom

 Gecertificeerde CE-markering volgens een door de leverancier uitgegeven 

procedure

Tests in situ : flicker-free – UGR OK – Lux OK

B. Technisch – LED verlichting
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• Voor downlights... Helaas .....

B. Technisch – LED verlichting



C. Upcycling
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C. Upcycling
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C. Upcycling



IV. MUNDO LLN – VOORBEELDEN
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A. Modulair concept

B. Technisch – Gerecycleerde 
verlichtingsarmaturen... ex situ!

C. Stabiliteit – Een gerecycleerde en circulaire 
structuur ?



A. Modulair concept
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• Mundo LLN – nieuwbouw

+ Renovatie van schuur :

 2300 m² kantoorruimte

 26 ondergrondse parkings (900 m²)

• Modulariteit van de ruimtes beheersbaar door BH

 Modulaire scheidingswanden

 Modulatie van kaders / Sorteren / Valse plafonds / Valse vloeren

 Beeldvorming open secundaire regeling
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• Parkings

 Stedenbouwkundige verplichting

 En over 5 ... 10 ... 15 jaar? Hoe zit het met het 

gebruik?

➔ hoogte ++ / plan een toekomstige eerste dag

A. Modulair concept
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• Ontmanteling van een kantoorgebouw van 8000 m² in het Brussels 

Gewest

• 1998 verlichting van een goed merk => het herhalen van de Mundo

Madou ervaring

➔ Demontage / Opslag / Mock-up / Fotometrische tests / Integratie in het 

aanbestedingsdossier

B. Technisch - Gerecycleerde

verlichting... ex situ!
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Bron: WTCB-Contact 2021/3

B. Stabiliteit - Een gerecupereerde en 

circulaire structuur? 

Gedurfde structurele circulariteit... En waarom niet ?

➔Onze geplande houtskeletbouw vervangen door een stalen structuur met 

potten en balken
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• Een clausule opnemen in de CSC => nee!

• Stroomopwaarts werken is noodzakelijk. Variant idee 06/21

 Aanvullende STAB berekening: 09/21 => 68 ton nodig

B. Stabiliteit - Een gerecupereerde en 

circulaire structuur? 
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 Depot van 750 ton gevonden 11/21

 Cross-check tussen STAB-strook en storting => projectwijzigingen

C. Stabiliteit - Een gerecupereerde en 

circulaire structuur? 
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 Belangrijke details :

– Type afwerking? Verwerken ?

– Transport > 15 m ? => Snijden volgens momentdiagram

– Hypothesen voor montage ter plaatse zonder een aangewezen bedrijf

– Markering van herstelprofielen

 En tenslotte... 03/22: aankoop van profielen door de BH

C. Stabiliteit - Een gerecupereerde en 

circulaire structuur? 



 04/22 tot 06/22

–Het opzetten van tests voor de certificering van de kwaliteit van de profielen

– Zandstralen / Voorbereiden

BH

 To be continued…

Een jaar na het variant idee!

C. Stabiliteit - Een gerecupereerde en 

circulaire structuur? 



TE ONTHOUDEN VAN DEZE 
PRESENTATIE
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• « Think out of the box »

• Pragmatisme

• Belang van upstream-initiatieven

• Bouw-team & eerlijke prijs voor ondernemers

• Gebrek aan technische bijstand voor circulariteit



CONTACT

Julien Willem

Project Manager @ Mundo-Lab

Kunstlaan 8

1210 Sint-Joost-ten-Node

 : +32 492 97 41 28

E-mail : julien@mundo-lab.org

mailto:julien@mundo-lab.org

