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Tribunal de justícia 
Anvers, Bèlgica



El nou tribunal de justícia de la ciutat flamenca d’Anvers és 
un dels edificis públics d’importància que l’estudi va realitzar 
a principis d’aquest segle. Com moltes obres de l’estudi, 
reflecteix una visió de la ciutat com un lloc humà i democràtic 
compromès amb la regeneració de la vida urbana. 

L’emplaçament del tribunal de justícia es troba a 
Bolivarplaats, a l’extrem sud del centre d’Anvers, on el teixit 
urbà es trenca degut a l’encreuament d’una gran autopista 
que talla el passeig que porta a la ciutat. El nou edifici és un 
dels catalitzadors del pla urbanístic a llarg termini ideat per 
(aleshores) RRP al “nou sud” de la ciutat.     

El nou edifici, dissenyat juntament amb els arquitectes 
belgues VK Studio, ha estat concebut com una entrada a 
la ciutat que proporciona un vincle a través de l’autopista, 
entre el centre de la ciutat i el riu Schelde. Conté vuit tribunals 
civils i penals diferents i inclou 36 sales d’audiència més 

Localitat 
Anvers, Bèlgica

Data 
1998-2005

Client
Regie der Gebouwen

Cost
86 millones de libras

Àrea bruta interna
77,000 m²

Cost/m²
£1,115

Co-arquitecte 
VK Architects

Enginyeria d’estructures
Arup/Bureau Van 
Kerckhove

El Tribunal de Justícia d’Anvers ha estat rebut 
com un edifici icònic i sostenible que satisfà les 
aspiracions del seus usuaris. La impressionant 
estructura de la coberta esdevindrà un 
referent per a les generacions futures.
Pierre Beniers, Director del projecte, Regie der Gebouwen 

Premis

2008 
Premi Chicago Athaneum International en 
la categoria d’arquitectura
Premi europeu atorgat pel RIBA 

2007 
Premis RICS en la categoria de 
regeneració: Commended 

2006 
Staalbouwprijs 

Enginyer d’instal·lacions
Arup/Bureau Van 
Kerckhove

Aparellador
Bureau Van Kerckhove

Contractista principal
Interbuild/KBC/Artesia

Consultor d’il·luminació
Arup

Arquitecte paisatgista
Wirtz International BV

despatxos, sales per als jutges i advocats, una biblioteca i 
un menjador, a més d’un gran vestíbul (l’espai que es coneix 
tradicionalment com “Salle des Pas Perdus”) que connecta 
sis ales radials. Aquest espai es culmina amb una coberta 
espectacular, de formes cristallines, per sobre de les 
cobertes paraboloides que cobreixen les sales d’audiència. 

Un aspecte fonamental ha estat la inclusió d’una estratègia 
de baixa energia per al projecte d’instal·lacions: la llum 
natural s’utilitza de forma òptima, la ventilació natural es 
complementa amb ventilació de baixa velocitat a les sales 
d’audiència i l’aigua de pluja es recicla. 

L’edifici, que s’encamella sobre l’autopista, s’aboca a una 
gran zona verda: el disseny crea uns “dits” enjardinats 
que s’estenen fins el bell mig de l’edifici. El paisatge es 
va configurar i plantar per protegir l’edifici del soroll i la 
contaminació de l’autopista. 
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