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4 |Parkeergarage ‘Parking
58’ te Brussel [5]
5 | Transportpaviljoen op
Expo 58 te Brussel [5]

28 cement 2008

06_Lipski 28

die hij verwierf en de ingenieuze manier waarmee
hij ze uitvoerde, is de paddestoelconstructie in
gewapend en voorgespannen beton voor de bushalte aan het Brusselse Zuidstation. Nadien
zouden ze vaak in bouwtechnische tijdschriften
opduiken als advertentie voor zijn studiebureau
(fig. 6).
Eveneens in Brussel realiseerde Lipski ‘Parking 58’.
Deze parkeergarage vormde de eerste schakel van
een nieuwe keten parkings met grote capaciteit, om
het door Expo 58 toenemende autoverkeer en parkeerprobleem op te vangen. De omvang van de
parkeergarage met elf verdiepingen en een oppervlakte van 25 000 m² is vandaag misschien minder
indrukwekkend, Lipski’s ontwerp voor de interne
circulatie heeft echter nog niets van zijn originele
beeldkracht verloren. Hij ontwierp een spiraalvormige oprit, waarbij twee auto’s elkaar kunnen
kruisen (f 4). Hij combineerde hiervoor gewapend
beton met voorgespannen beton: dit maakte grote
overspanningen mogelijk en tussenkolommen
overbodig, waardoor zowel het parkeren als het inen uitrijden vlotter verliep [5].
Op het terrein van de wereldtentoonstelling was
Lipski verantwoordelijk voor de stabiliteit van verscheidene paviljoenen. Het meest innovatieve is
wellicht het Transportpaviljoen (foto 5). De uiterst

lichte constructie van dit gevelloze paviljoen bestond
uit negentien vakwerkliggers in aluminium met een
overspanning van 96 m. Deze liggers hadden het
profiel van ‘gelijke weerstand’ en bezorgden het dak
zijn karakteristieke vleugelvorm. De liggers, onderling verbonden met dwarse vakwerkspanten, waren
scharnierend opgelegd op twee rijen kolommen. De
stabiliteit van deze dynamische constructie werd
verzekerd door een uniek kabelsysteem dat permanent onder spanning werd gehouden met behulp
van veren. De elegante constructie kreeg internationale waardering en werd in 1958 bekroond met de
‘R.S. Reynolds Memorial Award’. Pier Luigi Nervi,
één van de juryleden, prees de originaliteit van het
kabelsysteem en de manier waarop architectuur en
constructie perfect op elkaar waren afgestemd [6].
Lipski droeg ook bij tot de theoretische ontwikkeling van de ingenieurswetenschappen. Zo ontwikkelde hij de ‘drie-stangentheorie’, die tot een beter
begrip leidde van de dwarskrachtproblematiek in
gewapend beton. De toenmalige Polytechnische
School van Delft bekroonde deze theorie met de
prestigieuze ENCI-prijs.
De Zuidertoren

Naast originele bouwwerken en nieuwe theorieën,
blijft Lipski’s naam onlosmakelijk verbonden met
de Preflex-balk, zijn belangrijkste uitvinding. Hij
ontwikkelde de Preflex-balk tijdens een periode van
wederopbouw, gekenmerkt door een grote vernieuwingsdrang en grootschalige programma’s van
openbare werken. Niet alleen ingenieurs maakten
dankbaar gebruik van de nieuwe mogelijkheden die
de Preflex-balk bood, ook enkele prominente architecten uit die periode zoals Léon Stynen, Victor
Bourgeois en Willy Van Der Meeren pasten de balk
toe in hun werk. Het succes van de Preflex-balk
wordt bevestigd door een brochure uit 1965, die een
overzicht biedt van de belangrijkste toepassingen:
meer dan 500 worden er hierin opgesomd; niet
alleen bruggen en tunnels, maar ook kantoortorens, winkelcentra, musea, scholen en industriële
gebouwen [7].
De meest markante toepassingen van de Preflexbalk zijn van Lipski’s hand: in zijn functie als raadgevend ingenieur stelde hij vaak zijn opdrachtgevers voor om Preflex-liggers toe te passen, en dit
meestal op een zeer vooruitstrevende en gedurfde
manier. De Zuidertoren in Brussel, een 150 m hoge
kantoortoren met 37 verdiepingen (foto 7), is
hiervan een sprekend voorbeeld [8].
In het ontwerp van deze toren werd gestreefd
naar een optimale benutting van de kantoorruimte, zonder hinderlijke tussenkolommen.
Dragende kolommen aan de rand van elke verdieping, zoals oorspronkelijk voorzien, zouden
echter de transparantie van de gevel zeer nadelig
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benadrukken, werd de doorsnede van de toren
onderaan gereduceerd tot die van de centrale kern.
Dit levert een indrukwekkend beeld op wanneer
men onderaan de toren staat.

6 | Advertentie van het studiebureau A. Lipski n.v.
(bushalte aan het
Zuidstation te Brussel)
bron: Précontrainte –

Het succesverhaal van de Preflex-balk hield echter
niet aan: de economische evolutie, waarbij arbeidskosten steeds duurder werden, en de teloorgang
van de staalindustrie in de Benelux, maakten dat
de Preflex-balk niet meer concurrerend was met
voorgespannen beton. Afgeleide producten, zoals
het systeem ‘Flexstress’, worden echter nog steeds
toegepast, bijvoorbeeld bij de bouw van spoorwegbruggen. n

Prestressing 1953, nr. 1

Literatuur

beïnvloeden. Lipski stelde daarom voor de vierkante kantoorvloeren, met zijden van 38,5 m, in
uitkraging uit te voeren, ondersteund door één
centrale kern. Met een totale lengte van 38,5 m,
waarvan een vrije uitkraging van 10 m aan elk
uiteinde, werden in de Preflex-balken indrukwekkende krachten opgewekt . Het hoeft niet te verbazen dat Lipski met dit ontwerp de superioriteit
van de Preflex-balk poogde aan te tonen. Het
transport en vooral de montage van de enorme
Preflex-balken (met een massa van 39 ton) waren
al een heuse krachttoer op zichzelf.
De uitkragingen zorgden nog voor een bijkomende moeilijkheid, aangezien het loodrecht
kruisen van twee Preflex-balken op hetzelfde
niveau onmogelijk was. Lipski ontwierp daarom
een constructie waarbij de verdiepingen per twee
gekoppeld werden tot één constructief geheel.
Elke verdieping bestond uit vier Preflex-balken,
respectievelijk noord-zuid of oost-west georiënteerd, en vier ringbalken. Twee ringbalken rustten
rechtstreeks op de Preflex-balken, twee andere
ringbalken werden ondersteund door trekstangen
of drukstaven die de belasting afleidden naar de
boven- of onderliggende verdieping. Aangezien de
trekstangen en drukstaven elk slechts een klein
deel van één vloerplaat ondersteunden, was hun
doorsnede minimaal en waren ze nauwelijks
zichtbaar in het gevelbeeld. Om het uitkragende
en ‘zwevende’ karakter van de kantoortoren nog te
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