
Kantoortoren (bruto oppervlakte zonder terrein oppervlakte 
52 500 m²) 120 m hoog en drie bovenlaagse sokkel in het kader 
van een design and build opdracht voor de regie der gebouwen. 
Het complex zal de Federale overheidsdienst Financiën te Luik 
herbergen.

De structuur van het gebouw is hoofdzakelijk samengesteld uit 
gewapend beton om de kosten te beperken maar ook om de 
nodige brandveiligheid te garanderen. 

De stijfheid onder windkrachten (met in acht name van de 
effecten van turbulente wind) en aardbevingen alsook de 
opvang van horizontale krachten geoefend door de schuine 
kolommen wordt bekomen met een ter plaatse gestorte gewa-
pend betonnen kern. 

De vloeren, balken en kolommen zijn uit prefab beton. De keuze 
voor de prefabricatie voor dit type bouwwerk is van groot 
belang om de doeleinden van timing, verwerking, kwaliteit en 
efficiëntie te treffen. 

Om de afwerkingen te kunnen systematiseren zijn de afmetin-
gen van de kolommen constant over de volledige hoogte van 
het gebouw; daardoor variëren de eigenschappen van het beton 
(C30/37 -> C80/95) en de staalhoeveelheid (0,4 -> 4%).

De toren wordt gefundeerd op de onderliggende leisteen (op 
12 m diepte). 

Het funderingsniveau ligt onmiddelijk onder de grondplaat 
van niveau –3. Iedere kolom van de toren rust op een aparte 
betonnen zool rechtstreeks gefundeeerd en ingeklemd in de 
rots. De centrale kern rust op een funderingsplaat gestort op 
de rots.

De ondergrondse lagen van het gebouw, gelegen in het grond-
water, worden droog uitgevoerd binnen een gesloten diepwand 
verankerd in de rots en door middel van hetzij twee lagen tre-
kankers, hetzij een laag trekankers en binnen taluds.
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