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Project: Concertgebouw “De Club” (Kamikaze) 
Adres: Douaneplein 4, 2800 Mechelen, Antwerpen 
Architect: Departement Stedelijke Infrastructuur – Afdeling Gebouwen van de stad Mechelen 
Uitvoerder groene wanden: VZW Groene Gevels 
Aanwezig: Karl Clement, Karl Fonteyne (VCB), Pieter Goossens (PCS), Pieter Heyse (Centexbel), Ine 
Knoops (WTCB), Katrien Lievens (PCS), Hildegard Moreels (Bouwunie), Koen Mortelmans (freelance 
journalist), Francis Tilborghs (fotograaf), Jan Vancayzeele (AVBS – groen groeien) 
 
Specificaties 
 

• Situering: buiten 
• Oriëntatie: Noord, Oost en Zuid 
• Installatiejaar: juni 2013 
• Oppervlakte: hoogte = 5,37m; lengte = 25,4m; breedte = 2 keer 7,7m; oppervlakte = ±219m² 
• Systeem: groene gevel met klimhulp 
• Details systeem: als klimhulp werd gebruikt gemaakt van schapendraad op PP buizen (extra 

afstandshouders). De technische fiche van de schapendraad is opgenomen als bijlage. Voor 
dit project werden Betafence Ursus Light 100/8/15 en Betafence Rapido medium gebruikt. 

• Ondergrond: bestaand gebouw. De wanden werden als volgt opgebouwd (van binnen naar 
buiten):  
- Stapelbare betonblokken (60cm dik) 
- Gevelisolatie 
- Gevelbekleding (PVC) 
- Verticale profielen (aluminium profielen voor de bevestiging van zonnepanelen) 
- Draagstructuur gevelbegroeiing 

• Type planten: divers sortiment klimplanten (26 verschillende groenblijvende en niet-
groenblijvende planten zoals kamperfoelie, clematis, vuurdoorn, klimrozen, kiwibes, druiven, 
….), waardoor er een duidelijke beleving van de seizoenen is.  

• Aantal planten / lm: 1 plant elke 75cm 
• Substraat: speciaal aangebrachte bomengrond 
• Onderhoudscontract: neen, enkel gedurende het eerste jaar werden de planten opgebonden, 

gesnoeid, bemest en vervangen indien nodig. Indien nodig zijn de gevels toegankelijk met 
een hoogtewerker. 

• Extra:  
- Het eerste idee was om klimop tegen de wanden te laten groeien.  
- De dakbedekking is ook PVC. Hierop hebben de planten geen grip. Bijgevolg groeien de 

planten niet op het platte dak. 
- De voorziene gecacheerde profielen waren niet breed genoeg voor de 8cm afstand 

tussen de wand en de klimhulp. Vandaar dat er nog extra dikwandige PP buizen werden 
bevestigd. De profielen werden om de 80cm aangebracht. Deze onderlinge afstand kan 
gerust groter zijn. 

- Onderaan werden er ook nog bodembedekkers geplant. Deze zijn echter verdwenen 
(vertrappeld, overwoekerd door onkruid, …). 

- Doordat er geen onderhoud uitgevoerd wordt, komt de onderlinge concurrentie tussen 
de klimplanten tot uiting. 

- Er werd met 3 personen gedurende 1 week gewerkt om de gevels te plaatsen. 
- Na 2 jaar waren de gevels ongeveer begroeid. 

 
 

 

  



Plan en overzichtsfoto’s voor installatie groene gevel

 

 

 



 

 

 

Overzichtsfoto’s 4 jaar na installatie groene gevel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Detailfoto’s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

  



Bijlage 

Technische Fiche Klimhulp 

 

De klimhulp wordt gebruikt om klimplanten, met name rankers en winders, te laten groeien langs 

een muur. 

Deze niet-zelfhechtende klimplanten zijn ideaal voor de groene gevel. Het onderhoud is minimaal 

omdat ze enkel groeien daar waar u het wilt: op de klimhulp en niet op uw dak, raam of deur. 

 

 

Verankering 

 Type muur Anker Plug/verankering Materiaal 

 Geen buitenisolatie Stellingoogschroef  

Ø12mm ; l=120mm 

Plug Ø16mm Blauw verzinkt staal 

 < 10cm isolatie Stellingoogschroef  

Ø12mm ; l=160-190-230mm 

Chemische 

verankering 

Blauw verzinkt staal 

 > 10cm isolatie Draadstang M12 met 

oogmoer en steuncylinder in 

acaciakernhout – zie foto 

Chemische 

verankering 

RVS AISI 304 

 Grondanker Gripple Anchor / Fenox 

Anchor 

- Thermisch verzinkt 

staal 

 

       



Spanstaaf 

Gegalvaniseerde buis 1/2”, wanddikte 2,65mm, thermisch verzinkt, beide uiteinden voorzien 

van afsluitdop. 

Draadnet 

Dit draadnet is door zijn rastergrootte uitermate geschikt als klimhulp voor klimplanten. 

Bovendien is het licht, sterk en duurzaam. 

 

 Type Breedte Rastergrootte Draaddiameter Draadsterkte Coating 

 Ursus Light 100/8/15 100cm 15cm x 10-20cm Ø >1,9 mm > 650 N/mm2 Zincalu® 

 Ursus AS Medium 200/17/15 200cm 15cm x 10-20cm Ø >1,9 mm > 1150 N/mm2 TRIGALV® 

Spanblokjes 

Spanblokjes dienen om het draadnet te bevestigen en strak op te spannen tussen de 

bovenste en de onderste spanstaaf of op een andere struktuur. 

 

 Type Draaddiameter Toepassing 

 Betafence Rapido standaard Zachte staaldraad: 1,6 – 2,8mm 

Harde staaldraad: 1,6 – 2,5mm 

In combinatie met spanstaven 

 Gripple T-clip 1 2,00 – 3,25mm In combinatie met palen of een 

bestaande struktuur  

 

 

 
Betafence Rapido standaard 

 
Gripple T-clip 1 

Stabilisatieankers 

Bij groene gevels hoger dan 4m plaatsen we bijkomende stabilisatieankers zodat het net niet 

gaat slingeren door de wind. De belasting is hierbij enkel loodrecht op de gevel. Hiervoor 

plaatsen we elke 2 lopende meter een oogvijs met een diameter van 8mm.  

 

Alle onderdelen van de groene gevel zijn 100% recycleerbaar. Deze gegevens zijn ter goede trouw 

opgesteld en weerspiegelen onze huidige kennis. Wijzigingen voorbehouden.  


