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Origin Architecture & Engineering rondt restauratie 

gemoderniseerd Museum voor Midden-Afrika in Tervuren af 

  

 

Het Brusselse bureau Origin Architecture & Engineering, gespecialiseerd in het 

restaureren, renoveren en herbestemmen van waardevol erfgoed, beëindigt deze zomer 
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de restauratie van het Museum voor Midden-Afrika in Tervuren. Dit aanpassingsproject 

aan de eisen van de 21ste eeuw is uitgevoerd in associatie met o.a. Stéphane Beel 

Architecten (constructie en renovatie), Michel Desvigne (tuinen) Niek Kortekaas 

(scenografie) en Bureau Bouwtechniek (projectmanagement). 

  

Onder impuls van koning Leopold II verrees het ‘Congomuseum’ tussen 1904 en 1908 aan de 

rand van een uitgestrekte neoklassieke tuin, die in Tervuren was aangelegd voor de 

Wereldtentoonstelling van 1897. De Franse architect Charles Girault tekende op basis van zijn 

eigen ontwerp voor het Parijse Petit Palais een perfect symmetrisch museum, in de stijl van de 

Franse ‘Beaux Arts’ die toen in zwang was. Girault ontwierp ook het meubilair en de weelderige 

decoraties op de wanden, vloeren en plafonds. Tijdens de Tweede Wereldoorlog bracht de 

ontploffing van een V1-raket zware schade toe aan de etnografie-afdeling. In 1958 werden de 

diorama’s toegevoegd, die de oorspronkelijke transparantie en de zichtlijnen van de 

tentoonstellingszalen doorbraken. In 1985 werd het museum toegevoegd aan de lijst met 

beschermde monumenten. 

 

De restauratie en de aanpassing aan de hedendaagse normen moest aan twee eisen voldoen. 

De operatie moest de huidige rol van het museum en zijn multidisciplinaire benadering van het 

Afrikaanse continent onderstrepen, én recht doen aan de historische betekenis van het gebouw, 

zoals de architectuur, de decoratieve afwerking en zijn rol als getuige van het koloniale verleden 

van ons land. 

 

Dit perspectief op de werking en de geschiedenis van de instelling kwam onder andere tot stand 

door het optrekken, naast het oude gebouw, van een hedendaags glazen paviljoen, waarin alle 

nieuwe functies (onthaal, vestiaire, boetiek, restaurant) zijn samengebracht. Het door architect 

Stéphane Beel ontworpen bijgebouw staat met het museum in verbinding via een ondergrondse 

gang, die op zijn beurt toegang biedt tot een nieuwe tentoonstellingsruimte en een auditorium. 

Bij de restauratie van het bestaande gebouw heeft bureau Origin erop toegezien een dialoog tot 

stand te brengen met zijn historische facetten. Naast de renovatie van het interieur (marmeren 

vloeren, fresco’s, stucwerk in de plafonds, meubilair enz.) en de restauratie en aanpassing van 

de originele uitstalkasten zijn in het museum ook een aantal hedendaagse ingrepen uitgevoerd, 

zoals de plaatsing van moderne vitrines om de meest kwetsbare museumstukken te kunnen laten 

zien. Om aan de huidige museale eisen voor presentatie en conservering te beantwoorden, 

bracht bureau Origin hoogrendementsglas en zonwering aan, verbeterde het de warmte-isolatie 

en de waterdichtheid van het immense dak, en bracht het de technische installaties op peil. Een 

nieuw luchtverversingssysteem garandeert een optimaal binnenklimaat en de brandpreventie-

installatie is gemoderniseerd. Daarnaast is ook nog de toegankelijkheid van het museum voor 

mindervaliden verbeterd. De restauratie is gefinancierd door de Regie der Gebouwen en kostte 



 

€ 15 miljoen (t.o.v. € 42 miljoen voor het hele moderniseringstraject). 

  

Origin Architecture & Engineering wil aan de rijkdom van het verleden een toekomst geven. 

Het benadert erfgoedrestauratie als een manier om vanuit dankbaarheid voor het verleden ten 

dienste te staan van de toekomst. Het bureau bestaat uit een multidisciplinair team van 30 

specialisten (architecten, ingenieurs, een historicus en een restaurator) dat zorgdraagt voor alle 

studies en voor de opvolging van de restauratie, renovatie of herbestemming van een monument. 

Die opgebouwde expertise zorgt ervoor dat verscheidene vennoten en medewerkers van Origin 

Architecture & Engineering tegenwoordig lesgeven aan Nederlandstalige en Franstalige 

universiteiten van ons land (Artesis Hogeschool Antwerpen, UGent, UCL, ULB en VUB). 

  

  

  

 

 

www.origin.eu  
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