
Atlas Fondations, het Franse filiaal van Franki Foundations Belgium, 
heeft onlangs de fundering gerealiseerd voor de toekomstige 
Carpe Diem-toren. De constructie, die gebouwd wordt door 
de tijdelijke vennootschap SBX (Spie-BESIX), zal meer dan 160 
meter boven de Parijse wijk La Défense uitrijzen. De toren komt 
vlak naast de CBX-toren te liggen, enkele jaren geleden ook door 
BESIX opgetrokken.

Atlas Fondations aan de basis 
van de carpe Diem-toren

Fundering op 
palen
De fundering van Carpe Diem bestaat 
uit 113 boorpalen met een lengte van 
meer dan 21 meter elk. Atlas Fondations 
werkte mee aan de technische 
voorbereiding en kreeg nadien ook 
de vraag om de funderingspalen te 
plaatsen, samen met de schoren rond 

de zijwanden van de graafwerken. Twee 
oplossingen die een alternatief vormen op 
het oorspronkelijke project.

Verzakkings-
gevaar
Het bouwperceel is relatief klein en 
bevindt zich vlak naast de ring die als 
verkeersader rond de wijk loopt. Op 

sommige plaatsen ligt het niveau waarop 
de langsliggers komen meer dan tien 
meter onder dat van de aanpalende ring. 
Atlas Fondations heeft daarom in de 
bouwput een speciale wand in beton-
palen opgetrokken die langs de ringzijde 
voor ondersteuning van de zijwand moest 
zorgen. Een techniek die in België goed 
is ingeburgerd, maar naar Franse normen 
vrij uniek. De technische uitdaging is 
vooral om betonpalen te maken met 
een grote lengte (17 m), maar klein van 
diameter (55 cm), en bovendien binnen 
het beperkte bouwoppervlak te blijven. 

De controle op de stabiliteit van deze 
keermuur is uiterst belangrijk. Een 
landmeter van SBX staat dagelijks in 
voor metingen van vervormingen van de 
palen. Tot op heden zijn de bewegingen 
miniem en beperkt tot enkele millimeters. 
Positief dus!

// Atlas Fondations

// Technisch hoogstandje

De boorpalen van de fundering werden 
vanaf het platform 7 meter diep 
uitgegraven. Daarna zette men het 
boorwerk zonder bekisting verder, tot de 
volledige lengte werd bereikt. Vanaf een 
diepte van 17 meter werd een vloeibaar 
stabilisatiepolymeer aangebracht, wat 
moest verhinderen dat de geboorde 

holte door de druk van het grondwater 
zou instorten. Zodra de volledige diepte 
was bereikt, voorzag men de schacht 
van wapening en werd die volgestort 
met beton, tot op 4 meter onder het 
niveau van het platform. Het resterende 
gedeelte vulde men ten slotte op met 
grind.
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Parijse kalklaag
De 113 palen die de fundering vormen, 
hebben een diameter tot 150 centimeter, 
wat een draagkracht geeft van meer 
dan 1.400 kN per paal. Op een diepte 
van 21 meter rusten ze stevig op de 
harde kalklaag die zo typisch is voor de 
Parijse ondergrond. Voor SBX, en bij 
uitbreiding ook voor Atlas Fondations, 
vormde de krappe planning een hele 
uitdaging. De 113 palen moesten immers 
op 56 werkdagen worden aangebracht. 
Atlas Fondations liet zijn twee grootste 
boormachines, de BG36’s, aanrukken 
om	de	uitgraving	van	3.000	m³	aarde	en	
de storting van evenveel beton in deze 
precaire logistieke omstandigheden naar 
best vermogen uit te voeren.

Vrucht van 
samenwerking
De teams van Atlas Fondations hebben 
gemiddeld 50 uur per week gewerkt in 
een tijdsschema dat de hinder voor de 
omwonenden tot een minimum moest 
beperken. En dat terwijl de winter voor 
korte dagen zorgde. Maar … de uitda-
ging werd aangegaan en volbracht! Dat 
dankzij het snelle reactievermogen van 
de studiebureau’s van FFB en BESIX, die 
in perfecte synergie hebben samenge-
werkt, en dankzij de wekelijkse coördina-
tievergaderingen met SBX, de toewijding 
van de teams van Serge Gatez en de 
onvermoeibare bouwdrang typisch voor 
de SBX-ploeg.

LEED 
milieunorm
De Carpe Diem-toren krijgt normaal 
gezien een LEED-certificaat, wat bewijst 
dat de constructie zowel tijdens de 
bouwfase als bij ingebruikname beant-
woordt aan zeer strenge milieunormen. 
Dat deze strenge normen werden 
gehaald, is een primeur voor Atlas 
Fondations en daarvoor mocht het bedrijf 
dan ook felicitaties van de werfcoördi-
nator ontvangen. //

 

27// ProjEctS


