« Pôle des Savoirs » van de Provincie Luik
op de site van Bavière
Boulevard de la Constitution, Luik (BE)
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Op de site van het voormalige ziekenhuis van Bavière in Luik, die
al meer dan 30 jaar verlaten is, komt in het najaar van 2022 een
provinciaal cultureel centrum met 5 verdiepingen en een oppervlakte van 15.000 m². De «Pôle des Savoirs» (kenniscentrum),
gewijd aan cultuur, digitale technologie en kunst, zal huisvesten
de voormalige bibliotheek Les Chiroux, een business incubator,
gezellige ruimtes voor het organiseren van spektakels en evenementen, en restauratiefaciliteiten…

Kostprijs van de werken
€ 34,3 mln. excl. btw warvaan
€ 8,9 mln. voor de structuur
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Sommige delen van deze structuur dragen ook terrassen die
toegankelijk zijn voor het publiek tussen de voorgevel van het
gebouw en de tweede-huid.

De «Pôle des Savoirs», uitgevoerd door de Provincie Luik met de
steun van Europa en Wallonië, is het eerste emblematische element van een uitgebreid openbaar en privé-project om de wijk
en een van de toegangspoorten van de stad te rehabiliteren. Het
project wordt gedeeltelijk gesubsidieerd met EFRO-fondsen.
Het 5 verdiepingen gebouw is bekleed met een dappere tweede-huid bestaande uit een gevel die wordt ondersteund door
een uitkraging variërend van 1 tot 3 meter op de bovenste verdiepingen. De «verticale» oppervlakte van deze gevel bedraagt
ongeveer 3100 m².
De tweede-huidbekleding bestaat uit een mengsel van zink- en
glaspanelen.
Deze panelen worden ondersteund door een netwerk van
secundaire profielen die rusten op de primaire structuur van
randliggers die de verschillende gevelvlakken definiëren, zelf
weer ondersteund door verticale vakwerkliggers die ongeveer om de 7,5 meter op de verschillende vloerniveaus in het
gebouw zijn verankerd.
De spanten zijn met elkaar verbonden door loopbruggen, die
niet alleen zorgen voor een technische circulatie voor het onderhoud van de gevels, maar het ook mogelijk maken de hele
structuur te verstevigen, met name in seismische omstandigheden.
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