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Een bijkomende ruimte werd gecreëerd onder de binnenplein 
voor het opslag van een groot deel van de archieven, met de noo-
dzaak van grondwerken, ondermetselingen, nieuwe grondplaat. 
Een bijgebouw van twee verdiepingen en brede beglaasde ope-
ningen is gebouwd op een deel van de binneplein; hij dient voor 
de ontvangst van groepen, met polyvalente en pedagogische 
ruimtes. De structuur in zichtbeton is samengesteld uit platen, 
balken en kolommen met variabele geometrie in functie van het 
niveau. 

ENTSST

De Mundaneum, in zijn huidige vorm sinds de jaren 1990, dient 
als archiefcentrum voor de Federatie Wallonië - Brussel en als 
tijdelijke tentoonstellingsruimte. De renovatie van de site heeft 
als doel het gebouw beter te schikken aan de personeels-
behoeften en de ontvangst van het publiek (onderzoekers en 
bezoekers) te verbeteren. 

De site van de Mundaneum is nu samengesteld uit vier onder-
delen: 
 - het hoofdgebouw (Nimy straat), een van de eerste grote war-

ehuizen gebouwd in de jaren 1930 in het stijl Art Deco,
 - het achtergebouw (rue des Passages), een voormalige bak-

kerij nu kantoorgebouw,
 - een nieuwbouw gebouwd in de binnenplein bij deze recente 

renovatiefase,
 - een opslagruimte voor archieven onder de plaat van de bes-

taande binnenplein.

De structuurwerken voor het gebouw Nimystraat omvatten 
hoofdzakelijk de verlaging van het kelderniveau met een nieuwe 
grondplaat om meer ruimte te bieden voor de archief- en ops-
lagruimte. 

Het gebouw rue des Passages werd verbouwd met het creë-
ren van nieuwe verticale circulaties en brede openingen in de 
achtergevel. Dit gebouw wordt gebruikt voor het ontvangst van 
de onderzoekers, kantoren voor het personeel, een polyvalente 
zaal, een cafetaria, een leeszaal... 
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