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De betonmortel is niet getrild. Vanwege de positie van
de kozijnen en de grote hoeveelheid wapeningsstaal zou
de trilnaald niet voldoende bereik hebben. Daarom is de
betonmortel heel vloeibaar gegoten. Ook is de stort-
hoogte van invloed op het resultaat. Het vloeigedrag 
van de betonmortel en de werkwijze voor het gieten is 
bepaald door proefwanden te beoordelen.

Over de aftekening van stortnaden zegt Lyon: ‘Wij
wilden geen naden maken en hebben daarom gekozen
voor in het werk gestort beton en niet voor een samen-
gestelde gevel van prefab elementen. Om de aansluiting
tussen verschillende storten zo strak mogelijk te maken,
is voor iedere stort een stijve houten regel bevestigd aan
de bovenzijde van de bekisting. De regel zorgt voor een
nette beëindiging van het beton aan de buitenzijde. De
regel volgt de curve van de wand en is slechts 1 cm 
breed, zodat er voldoende ruimte is voor het storten.  
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1-2. Op de dicht bebouwde locatie is met zeer veel precisie
gewerkt. De betonmortel werd met een hijskraan vanaf exact de 
juiste hoogte gestort. Foto’s: du Besset-Lyon Architectes.

Als het beton voldoende was uitgehard, werd de regel 
verwijderd en op de volgende bekisting geplaatst.’
Om de scherpe hoeken te vormen, is aan de bekisting
een speciaal hoekstuk toegevoegd. De scherpe betonnen
hoeken zijn tijdens de bouw beschermd tegen beschadi-
gingen met een constructie van multiplex. In totaal heeft
het gieten van de gevels ongeveer drie maanden in beslag
genomen. Barbara Heijl

Bron: Dominique Lyon van du Besset-Lyon Architectes
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Lees meer over hoe in dit project is omgegaan met de 
maakbaarheid van:
> Kleur en textuur
> Bekisting

PROJECTBESCHRIJVING
Lees meer over de projectbeschrijving Mediatheek 
Lons-le-Saunier

4. Schets van de maatvoering van de openingen, met  
A. de variabele binnenrand van het beton, B. de gefixeerde  
buitenrand van het beton en C. de lijn van de aftimmering.
5. De vorm van de aftimmering aan de binnenzijde.


