
De tijdelijke handelsvennootschap AdP², bestaande uit AUPA, 
CERAU, Atelier d’Architecture de Genval en Greisch - Bgroup 
kreeg de geïntegreerde architectuur- en engineeringstudie van 
dit project toevertrouwd op basis van een wedstrijd.

Het bouwwerk (18.000 m²) bestaat uit een betonnen structuur 
die zich aan drie kanten van een groot atrium ontvouwt. Deze 
ruimte wordt overkoepeld door een glasconstructie op een 
hoogte van ongeveer 25  m. De glasconstructie heeft een 
spanwijdte van 25 tot 50 m. De drukkracht van de bogen waaruit 
het geheel bestaat, wordt opgevangen door verstijvingsschotten 
van de betonstructuur (trappenhuis) en twee voorspankabels 
aan de voet van de glasconstructie.

Een kelderniveau onder het bouwwerk en ook onder een deel 
van de toegangsesplanade biedt onderdak aan een parking, 
technische lokalen en archieflokalen.

Het ondergrondse niveau is omgeven door een wand van 
secanspalen. Hierdoor wordt een afgesloten kuip gecreëerd 
waardoor de bronbemaling tijdens de grondwerken tot de 
grondinneming van het bouwwerk kan worden beperkt. Ter 
hoogte van het gebouw vangt deze wand rechtstreeks de 
belasting van de verdiepingen op. Buiten de perifere wand rust 
het gebouw via diepwandbarretten op het Maasgrind.

De eigenlijke betonstructuur bestaat uit vloerplaten (doorgaans 
holle vloerelementen), balken, dunne betonwanden en 
kolommen. Het beton is van de kwaliteit C30/37 voor de 
volledige structuur, met uitzondering van de ronde kolommen 
op de lagere verdiepingen (van de kelderverdieping tot BV+2), 
waarvoor het van sterkteklasse C50/60 is, en van de holle 
vloerelementen waarvoor het minstens van sterkteklasse 
C40/50 is.

Het algemene structuurraster voorziet spanwijdten van zo’n 
7,50 m.  De rechtszalen hebben spanwijdten van 8,50 tot 14 m. 
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De assisenzaal aan de centrale zijde van het atrium vormt een 
volwaardig geheel met, op de bovenliggende verdiepingen, een 
technisch lokaal, de bibliotheek en een restaurant. Dit geheel 
bestaat onder meer uit gevelbalken met een spanwijdte van 
zo’n 18,5 m.

Een geheel van loopbruggen leidt naar de verschillende 
rechtszalen op de niveaus BV+2 en BV+1. Op BV+1 verbindt 
een loopbrug met een spanwijdte van meer dan 14  m de 
twee tegenover elkaar liggende vleugels. Ze bestaat uit 
voorgespannen beton met nagerekt staal met omhulde 
gesmeerde strengen.
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De tijdelijke vereniging AdP², bestaande uit AUPA - CERAU - Ate-
lier d’Architecture de Genval - Greisch, heeft na een wedstrijd de 
geïntegreerde architectuur en technische studie van dit project 
gewonnen.

Het gebouw, met een bebouwde oppervlakte van ongeveer 
35 000 m², strekt zich uit over vijf bovengrondse niveaus, waa-
ronder een technische verdieping in het bovenste deel en een 
kelderniveau met parkeerplaatsen, archiefruimtes en detentie-
cellen.

Het architectonische en technische ontwerp van deze kantoor-
ruimtes zorgt voor optimale flexibiliteit. De rechtszalen, polyva-
lente zalen, de perszaal, vergaderzalen en de publiektoeganke-
lijke ontvangstruimte zijn allemaal uitgerust met de modernste 
audiovisuele faciliteiten.

De warmteproductie wordt verzekerd door twee hoogrende-
ment gascondensatieketels.

Twee koelmachines, aangesloten op koeltorens, zorgen voor de 
koelproductie. Een derde machine zorgt voor de koeling van het 
datacircuit in geval van een storing van de basisinstallaties.

De airconditioning van kantoorruimtes en vergaderruimtes 
wordt verzorgd door omkeerbare verwarmde/koelplafonds. 
Kamers met een hoge thermische belasting zijn uitgerust met 
dynamische balken of plafondcassettes. De airconditioning in 
de rechtszalen is van het type «all air». De hal wordt verwarmd 
en gekoeld door een vloerverwarmings-/koelingssysteem. De 
centrale computerruimte is uitgerust met 2 koelkasten met 
elektrische luchtbevochtiger.

Alle luchtbehandelingskasten zijn van het type met dubbele 

luchtstroom met variabel toerental en zijn uitgerust met een 
absorptie energierecuperator. De energiecentrales die de kan-
toor- en rechtszalen behandelen zijn uitgerust met een luchtbe-
vochtiger om de relatieve vochtigheid tussen de 40 en 60% te 
handhaven.

Een sprinklerinstallatie beschermt het pand op de verdiepin-
gen. De centrale computerruimte heeft een zeldzaam blus-
gassysteem. De parkeergarage is uitgerust met een rookaf-
zuigsysteem.

Al deze installaties worden beheerd en gecontroleerd door een 
gecentraliseerd technisch beheer (GBS).

Het gebouw wordt gevoed door een hoogspanningscabine 
voor de zogenaamde «normale» stroom. UPS en een generator 
zorgen voor noodstroom « voor veiligheids- en IT-aspecten.

Alle beveiligingsinstallaties (branddetectie, veiligheidsver-
lichting, toegangscontrole, inbraakdetectie, videobewaking, 
ASTRID-netwerk) zijn aangesloten op een specifiek GBS-bevei-
ligingssysteem.  

De functionele verlichting is gebaseerd op LED-bronnen en 
wordt beheerd door een globale KNX-systeem. Bovendien 
maken aanwezigheidsmelders met foto-elektrische sensoren 
het mogelijk om bij daglicht te dimmen.

Een omroepinstallatie omvat het hele gebouw.

Het gebouw is voorzien van externe zonwering die wordt aan-
gestuurd door een weerstation. Dit systeem is aangesloten op 
het KNX-managementsysteem en lokale overbruggingsdrukk-
noppen.
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