
Nieuwbouw kantoren en appartementen

London Tower

Samen met Avenue Building vormt de London Tower als het ware het “sluitstuk” van de volledige AMCA-site.  Door hun inplanting,

materiaalgebruik  en architecturale  vormgeving fungeren zij  aan het  einde van de Leien als  landmark en heeft  de verticaliteit  een

poortfunctie die in contrast staat met het horizontale Justitiepaleis. Zij accentueren bovendien de toegang naar het Eilandje en naar de

achterliggende wereldhaven. De gevels van de 22 verdiepingen tellende toren zijn opgebouwd uit donkergrijze natuursteen. De openingen

en insnijdingen van het gebouw, zoals dieper liggende dagkanten van de ramen, terrassen en toegangen werden bekleed met zilverkleurige

aluminium.

De London Tower wordt gekenmerkt door een planopbouw rond één kern, die opgesplitst wordt in een kerngedeelte voor de ontsluiting van

de woonfunctie, en een apart kerngedeelte voor de ontsluiting van de kantoorfunctie. Het kantoorgedeelte beslaat 5 bouwlagen en is

uitgerust met 2 personenliften, gescheiden sanitair en technische schachten. De kantoorzone wordt eveneens ontsloten via een gangzone

die  de  kern  omsluit.  Er  is  weliswaar  geen  verbinding  met  het  woongedeelte  gecreëerd,  bestaande  uit  119  appartementen.  Alleen

evacuatietrappen worden gemeenschappelijk gebruikt.

De annex aan de London Tower bestrijkt twee bouwlagen met een eerder commerciële invulling. Dit deel wordt op het gelijkvloers ontsloten,

zowel  naar  de gevel  Italiëlei  als  naar  de achtergevel  kant  Willemdok.  De onmiddellijke  omgeving is  eveneens aangelegd met  o.a.

groenaanplanting. Tussen Avenue Building en de woontoren is er een publieke doorgang voorzien waarlangs voetgangers en fietsers via een

brug het nieuwe park Spoor Noord zullen kunnen bereiken.



Type: Nieuwbouw kantoren en appartementen

Ligging: Noorderplaats - 2000 Antwerpen

Opdrachtgever: AMCA nv

Architect: Conix Architects cvba - Storme Van Ranst

Studiebureau Stabiliteit: Grontmij nv

Studiebureau Technieken: Grontmij nv

Studiebureau Akoestiek: Venac bvba

Controlebureau: Seco cv

Veiligheidscoördinatie: Regnard bvba

Oppervlakte bovengronds: 17.448 m²

Oppervlakte ondergronds: 4.594 m²

Aanvang der werken: maart 2008

Einde der werken: september 2010

Uitvoeringstermijn: 30 maanden


