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1. Woontoren The Cube is, tussen de al vele hoge gebouwen die in 
Beiroet staan, een markante blikvanger. Foto’s: Matthijs van Roon
2. De bouwtijd van het storten van het casco bedroeg ongeveer 1,5 
jaar..

1.

BOUWEN IN BEIROET
Orange Architects en de Libanese projectontwikkelaar Mas-
harii hebben voor het eerst in Saudi Arabië samengewerkt. 
Vervolgens heeft Masharii de Nederlandse architecten in 2011 
gevraagd ‘iets heel bijzonders’ te ontwerpen voor een stukje 
familiegrond. Plot 941 ligt in Sin el Fil, een stadswijk net 
ten oosten van het centrum van Beiroet. “De ligging van het 
kavel aan de voet van een heuvel en de rand van de stad heeft 
twee voordelen. Enerzijds heb je er een fantastisch uitzicht 
over Beiroet en anderzijds is de plek al van veraf zichtbaar 
vanuit de stad. Het uitzicht rondom vormde daarom één 
van de belangrijkste uitgangspunten voor het ontwerp van 
The Cube,” vertelt architect Jeroen Schipper. De architecten 
hebben het relatief kleine stuk grond optimaal benut. “Vanuit 
de regelgeving in Beiroet mochten we een bepaald maximum 
aantal vierkante meters bouwen. Door deze te verdelen over 
de maximaal toegestane bouwhoogte van 50 m, hadden we per 
verdieping ruimte om het volume naar onze hand te zetten,” 
aldus Schipper.

2.

ZIEN EN GEZIEN WORDEN

The Cube, ontworpen door Nederlandse architecten, zou 
niet misstaan als decor in een James Bond film. De luxe, wit 
betonnen woontoren biedt ruimte aan 21 riante appartemen-
ten. Iedere woonverdieping bestaat uit één of twee appar-
tementen met spectaculair uitzicht over Beiroet (Libanon). 
Het betonnen ‘skelet’ van het gebouw is beeldbepalend voor 
de buiten- en de binnenzijde. Vanwege de ligging in een 
seismologisch actief gebied is extra aandacht besteed aan de 
benodigde stabiliteit van de toren. Een zelfverdichtend beton, 
afgewerkt met een vuilafstotende witte nano-coating, voldoet 
aan zowel de strenge constructieve als esthetische eisen.

© ORANGE ARCHITECTS        THE CUBE. BEIRUT       sketch
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GESTAPELDE VILLA’S
The Cube lijkt niet op een traditionele toren, maar doet aan 
als een stapel individuele villa’s. Dit onwerkelijke effect komt 
doordat de volumes per verdieping ten opzichte van elkaar 
zijn gedraaid.  Schipper: “Het verdraaien van de verdiepingen 
zorgt ervoor dat ieder appartement een uniek uitzicht krijgt. 
Bovendien konden we, door de oriëntatie van de woningen te 
veranderen, grote dakterrassen maken met meer privacy.”
 
De appartementen, in grootte variërend van 117 tot 234 m2, 
hebben open plattegronden waar vanuit de hele stad te zien is. 
Om zo veel mogelijk van het uitzicht te tonen, zijn de dragen-
de buitengevels uitgevoerd als verdiepingshoge vakwerken van 
beton. Iedere verdieping heeft twee gevels met panoramische 
vensters, tot 12 m lang. 

BESTENDIG HART
De betonnen verdiepingsvloeren overspannen in één keer van 
de dragende buitengevels naar een betonnen kern, waarin lif-
ten en het trappenhuis zijn opgenomen. Naast de afdracht van 
verticale belastingen, zorgt de kern voor de stabiliteit van de 
toren en de afdracht van horizontale krachten ten gevolge van 
wind en seismologische activiteit. De vorm van de betonnen 
vakwerkliggers komt niet alleen voort uit constructieve vereis-
ten. Schipper: “We wilden de vakwerken grafisch als ‘spinnen-
web-liggers’ uitvoeren. De constructeur heeft aangegeven waar 

4. Schema van het constructieve principe. 
Figuren: Orange Architects

4.

STERKE MIX
Voor de verdiepingshoge betonnen liggers van The Cube is tot 
aan de vijfde verdieping een druksterkte vereist van 60 Mpa
en voor de liggers vanaf de zesde verdieping 50 Mpa. De 
druksterkte van het beton is na 28 dagen beproefd op locatie 
met boorcilinders. Om aan deze eisen te voldoen en ook een 
goede verwerkbaarheid te garanderen, is een sterke zelfver-

hij in ieder geval materiaal nodig had. Daarna hebben wij het 
definitieve patroon ontworpen. Bij de gewenste openheid van 
de gevels bleek de precieze positie van de kern essentieel voor 
het verkrijgen van voldoende stabiliteit. Als gevolg van de vol-
ledige vrijheid in de plattegronden, kon de positie van de kern 
probleemloos worden afgestemd op de berekeningen van de 
constructeur.”

STABIELE STAPELING
“Op elke verdieping is er sprake van twee parallel aan el-
kaar staande, dragende schijven van gewapend beton. Per 
verdieping is de oriëntatie van de schijven negentig graden 
geroteerd. Met deze wijze van stapelen ontstaat op som-
mige punten een extreme belasting. Het oppervlak van het 
gewapende beton, waar de permanente belasting van de ene 
vakwerkligger naar de andere moet de worden overgebracht, 
is op die plaatsen erg klein. Door gebruik te maken van beton 
met een hoge constructieve kwaliteit is het niet nodig om 
daar zichtbare, plaatselijke verstevigingen in de constructie 
aan te brengen,” vertelt Schipper. “Wat mensen niet zouden 
verwachten, is dat het draaien van de schijven per verdieping 
ook constructieve voordelen met zich meebrengt. De statische 
berekening van de constructeur toonde aan, dat de toren met 
deze oplossing stabieler is, dan wanneer gekozen zou zijn voor 
het stapelen van dezelfde liggers direct boven elkaar.”

5.

5. Dwarsdoorsnede.

6.

6. Aanzicht noordwestgevel.

1. ENTRANCE
2. DINING
3. KITCHEN
4. LIVING 
5. STUDY
6. BALCONY
7. SERVICE AREA
8. MASTER BATHROOM
9. MASTER BEDROOM
10. WALK IN CLOSET
11. BATHROOM
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1. ENTRANCE
2. PANORAMIC LIVING
3. KITCHEN
4. PANORAMIC DINING
5. BALCONY
6. PRIVATE MASTER LOUNGE
7. VISITORS BATHROOM
8. WALK-IN CLOSET
9. MASTER BATHROOM
10. MASTER BEDROOM
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7. Plattegrond verdieping 7.

7.

3. Wegens het milde klimaat is thermisch inpakken van het gebouw 
niet nodig, waardoor het betonskelet volledig kan worden getoond.

3.

8.

8. Plattegrond verdieping 13.

dichtende betonmix toegepast. Aan 1 m3 van dit zogenaamde 
Self Consolidating Concrete (SCC) zijn 500 kg cement, 6,3 kg 
plastificerende hulpstof en 25 kg micro-silica toegevoegd. Het 
toevoegen van micro-silica zorgt voor een betere korrelpak-
king en een hogere sterkte van de mix. Het bestaat namelijk 
uit erg kleine deeltjes die de holtes tussen de grotere cement-
deeltjes opvullen. 
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BEELDBEPALEND BETON
Het gebouw is in wezen één grote sculptuur van beton. Alle 
beton, van de drie verdiepingen tellende ondergrondse par-
keergarage, tot en met de dakopbouw van de lift, is in het werk 
gestort met een traditionele houten bekisting. De bouwtijd 
van het storten van het betonnen casco bedroeg ongeveer 1,5 
jaar. “Door de gemiddeld hoge en constante temperatuur in 
Beiroet, het hele jaar rond ongeveer 25 °C, is het niet nodig 
het gebouw thermisch in te pakken, waardoor het mogelijk 
is het betonnen skelet volledig te tonen,” aldus Schipper. Om 
een zeer glad en vuilafstotend geveloppervlak te krijgen is een 
witte nano-coating aangebracht. De witte coating, handmatig 
aangebracht door schilders, legt nog meer de nadruk op de 
bijzondere vorm van het iconische gebouw.

VERNIEUWEND KLASSIEK
The Cube bewijst dat eeuwenoud vakmanschap en nieuwe ont-
wikkelingen elkaar niet hoeven bijten. Nieuwe mogelijkheden 
van, onder andere, zelfverdichtend beton en nano-technologie 
zijn gebruikt om het gebouw vorm te geven. Vervolgens is de 
futuristische toren op traditionele wijze gebouwd.

Het project The Cube staat eveneens beschreven in Cement 
(vereist een lidmaatschap), het kennisplatform over beton-
constructies.

9. Vanuit de 50 m hoge woontoren is het uitzicht over de stad 
spectaculair. 

9.

http://cementonline.nl

