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Specificaties

• Situering: buiten

• Oriëntatie: verschillende

• Installatiejaar: 2016

• Hoogte: 6m en 11m (gevels), ± 15m (brandtrappen)

• Oppervlakte: ± 1000m²

• Systeem: groene gevel (grondgebonden)

• Details systeem: groene gevel met klimhulp: RVS net van Jakob, geplaatst door Mennens. 
Aan de voet van de gevel werden gleuven uitgegraven tot 1m diepte om de planten te 
kunnen plaatsen.

• Ondergrond: nieuwbouw – beton met 22cm isolatie (zie doorsnede voor details). 
Sterkteberekeningen werden uitgevoerd door 3D CADWORKS. Er werd gekozen voor 
pluggen met draadstangen en niet voor chemische ankers. Om de 3m wordt een stang 
voorzien om het draadnet op te bevestigen. Bovenaan worden er nog extra ogen voorzien 
om de staalkabels te bevestigen. Bovenaan bestaat de gevel uit OSB panelen. Deze 
kunnen minder trekkrachten opnemen dan het beton.

• Irrigatie: neen, er wordt wel van de bouwheer gevraagd om de planten de eerste twee 
jaar water te geven, indien er niet voldoende regenval is, totdat de planten goed 
geworteld zijn.

• Type planten: verschillende soorten afhankelijk van de oriëntatie. Combinatie van breed-
en hooggroeiers. Er wordt ook rekening gehouden of de planten al dan niet 
diepwortelend zijn.

• Aantal planten / m²: Er zal 1 plant geplaatst worden elke 75cm. 

• Onderhoudscontract: Ja, voor 2 jaar. Elke maand wordt er een controle gedaan. Tijdens 
deze controle worden de planten ingevlochten, wordt er onkruid gewied,… 

• Extra: het gebouw betreft een passiefschool. Het budget was zeer bepalend.



Situering

Brandtrappen

Gevels



Ontwerptekening



Doorsnede



Ruwbouw



Plaatsing op de gevels van de pluggen met draadstangen

In de ruwbouw worden de pluggen 
met draadstangen bevestigd 
doorheen de isolatie (Kingspan). 



Plaatsing van de isolatie en het vochtscherm

Vervolgens wordt het vochtscherm 
(Stamisol) geplaatst.



Detaillering bovenaan de gevels

Er worden extra ankers voorzien om 
de trekkrachten in de OSB op te 
nemen.



Plaatsing primaire structuur klimhulp

Om de 3m wordt er horizontaal een 
gegalvaniseerde, poeder gecoate 
knelbeugel geplaatst. Verticaal 
worden er spankabels voorzien om de 
netten te bevestigen.



Plaatsing netten

De netten worden in eerste instantie 
bevestigd met trekbandjes. Daarna 
wordt er een draad geregen om de 
netten definitief te bevestigen.



Plantvak

Onderaan de gevel wordt een plantvak voorzien. 
Volgens de offerte moest dit plantvak een minimum 
diepte van 60cm en een breedte van 50cm hebben. 
De diepte werd gerespecteerd en zelfs vergroot tot 
1m. De breedte werd niet gerespecteerd.



Plaatsing netten brandtrap

Voor het plaatsen van de netten rond 
de brandtrappen wordt er gebruik 
gemaakt van een stalen constructie 
die bevestigd wordt aan de 
brandtrappen en de nabij liggende 
gebouwen.


