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Gerechtsgebouw Antwerpen
Antwerpen, België



Het nieuwe gerechtsgebouw in Antwerpen is één van de 
grote openbare gebouwen die het architectenbureau in het 
begin van de 21e eeuw bouwde. Zoals veel projecten van het 
bureau reflecteert het de visie van een stad als een humane 
en democratische plek, met speciale aandacht voor de 
regeneratie van het stadsleven. 

Het gerechtsgebouw ligt op de Bolivarplaats aan de zuidelijke 
rand van het centrum van Antwerpen, waar het stedelijk 
patroon wordt doorbroken door een enorm knooppunt van 
snelwegen en waar de boulevard naar de stad begint. Het 
nieuwe gebouw is één van de lange termijn katalysatoren in 
het masterplan van de RRP voor ‘het nieuwe zuiden’ van de 
stad dat momenteel in opkomst is.

Het nieuwe gebouw is ontworpen in samenwerking met 
de Belgische architecten van VK Studio als een poort 
naar de stad, maar ook als een schakel tussen snelweg, 
stadscentrum en de rivier de Schelde. Het biedt plaats 
aan acht afzonderlijke burgerlijke en strafrechtbanken en 

Plaats
Antwerpen, België

Datum
1998 - 2005

Klant
Regie der Gebouwen

Kosten
£86 miljoen

Bruto interne oppervlakte
77.000 m²

Kosten/m²
£1.115

Architect
Richard Rogers 
Partnership

Bouwkundig ingenieur
Arup/Bureau Van 
Kerckhove

Ingenieur 
nutsvoorzieningen
Arup/Bureau Van 

Ondanks de massa van het 
gebouw hebben we een structuur 
gecreëerd die aansluit op de 
schaal van de stad. Het resultaat 
is een lang, laag gebouw met 
een daklandschap dat wordt 
verlevendigd door de hoorkamers 

Awards

2008
Chicago Athaneum 
International Architecture 
Award
RIBA European Award

2007
RICS Awards 
Regeneration Category: 
Commended

2006
Staalbouwprijs

Kerckhove

Opmeter
Bureau Van Kerckhove

Hoofdaannemer
Interbuild/KBC/Artesia

Lichtadviseur
Arup 

Landschapsarchitect
Wirtz International BV

Adviseur 
brandbeveiliging
IFSET NV

Geveltechniek
Lesos Engineering

Akoestisch adviseur
Arup Acoustics

Co-architect
VK Architects

bestaat uit 36 rechtszalen met kantoren en kamers voor 
rechters en advocaten, een bibliotheek, een eetzaal en 
een grote centrale hal - de ruimte die traditioneel de ‘Salle 
des Pas Perdus’ wordt genoemd en die de zes stervormige 
vleugels van de accommodatie met elkaar verbindt. Deze 
ruimte wordt overdekt door een opvallende dakconstructie in 
kristalvorm, die uitstijgt boven de paraboloïde daken van de 
rechtszalen. Omdat een laag energieverbruik van essentieel 
belang is voor dit project, wordt natuurlijk licht optimaal 
benut, terwijl natuurlijke ventilatie wordt aangevuld door 
ventilatie op lage snelheid voor de hoorkamers. Verder wordt 
het regenwater gerecycled.

Het gebouw ligt aan een drukke snelweg en kijkt uit over 
een groot stuk open grasland. In het ontwerp zijn als het 
ware ‘landschapsvingers’ gecreëerd, die zich uitstrekken 
tot in het hart van het gebouw. Het landschap is zodanig 
vormgegeven en beplant, dat het gebouw is afgeschermd 
van de geluidsoverlast en vervuiling van de snelweg.
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