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Hoewel dit nieuwe administratieve gebouw van 8.500 m²
een privéproject is, kadert het in de ruimere context van
stadsvernieuwing van de stad Seraing. Het wordt opgetrokken
naast de CMI “Château”, op de site van de bestaande hallen.
Een deel van het shed-dak en een gevel van deze hallen blijven
behouden, echter zonder handhaving van hun functie.
De structuur bestaat hoofdzakelijk uit metalen balken en
kolommen, met vloeren uit voorspanbetonelementen en stijve
kernen van gewapend beton.
De structuur heeft een groot uitkraging met een totale
oppervlakte van ongeveer 2.000 m² op drie niveaus. Het
bestaat uit vier vakwerkliggers met overspanningen van 25 tot
35 m, die boven op elkaar worden gedragen. De belangrijkste is
ingebouwd in een imposant vrijdragend zeil van voorgespannen
beton dat direct op tien meter diepte op de rots rust.
Door zijn natuurlijke eigenschappen van zeer hoge stijfheid en
sterkte geeft het staal de constructie een extreme lichtheid
ondanks de grote massa van ongeveer 2.000 ton die de
uitkraging vormt. 350 ton staal S355 en S460 waren nodig voor
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de bouw van de constructie, waaronder 150 ton voor de vier
vakwerkliggers van de uitkraging.
Deze werden volledig in de werkplaats gemaakt, via de
nabijgelegen Maas getransporteerd en in enkele dagen ter
plaatse geassembleerd. In een overgangsfase worden ze
tijdelijk vastgehouden op twee tijdelijke steunen, met vooraf
vastgestelde tegenbalken, om de aanzienlijke buigspanningen
die door het overstek worden gegenereerd niet te verplaatsen
naar de huidige structuur van het gebouw.
Voorgespannen betonvloeren kunnen dan met identieke
steuncondities worden gelegd. Daarna volgt de gezamenlijke
operatie van het op spanning brengen van de na-gespannen
baan en het losdraaien van de cantileverstructuur, met als
doel de overdracht van verticale belastingen geleidelijk aan
in evenwicht te brengen. Zichtbaar vanuit het interieur van de
grote, open kantoorruimtes geven de vakwerkconstructies het
geheel een bijzonder karakter, dat nog wordt versterkt door
de variatie in de doorsnede van de verschillende profielen,
waardoor het mogelijk is de natuurlijke weg van de spanningen
waar te nemen.
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