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Belgische en Noorse architecten
hertekenen het Muntcentrum in Brussel
Grootschalige stadsrenovatie met woon-, werk- en vrijetijdsfunctie

In september 2019 schreven Immobel, Whitewood en DW Partners een internationale
architectuurwedstrijd uit samen met de Bouwmeester Maître Architecte van Brussel (BMA) met als inzet
de herontwikkeling van het gebouw van 62.000 m² boven het winkelcentrum 'The Mint'. De partners van
deze grondige stadsrenovatie (geen nieuwbouw) willen het gebouw tegen 2024 transformeren tot een
gemengd woon-, kantoor- en hotelcomplex. De opdracht was verder om het gebouw een architecturale
invulling te geven die aansluit bij de centrale ligging van het project. Ook is het de bedoeling het huidige
gesloten karakter van het gebouw te veranderen om het te laten communiceren met zijn directe omgeving.
Vijf internationale architectenteams (met in twee daarvan Belgische deelnemers) werden geselecteerd uit
meer dan 50 inzendingen. Uit de diverse, stuk voor stuk voortreffelijke projecten, koos de jury voor het
ontwerp van het Noorse bureau Snøhetta en het Belgische bureau Binst Architects. Het winnende ontwerp
onderscheidt zich door respect voor de architecturale waarde van het bestaande gebouw en de integratie
in de stedelijke context. Voor de uitvoering van het project zullen Snøhetta en Binst Architects worden
bijgestaan door de Brusselse architectenbureaus DDS en ADE.
De jury was samengesteld uit afgevaardigden van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de stad Brussel, de
Brusselse Bouwmeester, Immobel en Whitewood.
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Meer informatie:
Lian Verhoeven *, Head of Marketing & Communications
+32 2 422 53 38
Lian.verhoeven@immobelgroup.com
* als vertegenwoordiger van LV Communications BVBA

Over Immobel:
Immobel is de grootste beursgenoteerde vastgoedontwikkelaar in België. De groep, die teruggaat tot 1863, is gespecialiseerd in
vernieuwende grootstedelijke projecten die aansluiten bij de levensstijl van de hedendaagse gebruiker. Het bedrijf ontwikkelt gemengd
vastgoed met een variatie aan functies: wonen, werken, winkelen en ontspannen. Tenslotte is het ook actief op het gebied van verkavelingen.
Met een beurswaarde van meer dan EUR 700 miljoen en een portefeuille van meer dan 1.200.000 m² aan projectontwikkeling in 6 landen
(België, Groothertogdom Luxemburg, Polen, Frankrijk, Spanje, Duitsland), bekleedt Immobel een toonaangevende positie in het Europees
vastgoedlandschap. De groep streeft naar duurzaamheid op het vlak van stadsontwikkeling. Verder staat de onderneming een deel van haar
winst af voor de ondersteuning van goede doelen op het vlak van gezondheid, cultuur en sociale integratie. Immobel stelt ongeveer 200
mensen tewerk.
Voor meer informatie: www.immobelgroup.com

Over Whitewood:
Whitewood treedt sinds 2008 op als een vastgoedmanager gespecialiseerd in de kantorenmarkt in België en Nederland. Als lokale partner in
vastgoed en vermogensbeheer laat Whitewood de behoeften van de investeerders en de wensen van de huurders samenkomen. Met een
team van deskundigen, variërend van ingenieurs, architecten, klantenservice tot onderhoudsspecialisten, beheert Whitewood eigendommen
en activa. Daarnaast realiseert Whitewood ook renovaties, interieurontwerp, administratie en conciërgediensten. Samen met haar partners
investeert Whitewood in het creëren van zinvolle nieuwe werkruimtes in België en Nederland. Whitewoods huidige portefeuille bestaat uit
580.000 m² en heeft momenteel 60 mensen in dienst in 4 kantoren verspreid over België en Nederland.
Voor meer informatie: www.whitewood.eu
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