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Watershell Greenroof 

Waarom kiezen voor Watershell Greenroof?  

 Waterbergend vermogen. 

 Goede drainerende eigenschappen. 

 Onder afschot aan te leggen. 

 Ingebouwd waterreservoir. 

 Zeer licht materiaal.  

 Kabels en leidingen onder constructie. 

 Eenvoudige en snelle aanleg. 

 Hoogte varieert van 40—120 mm. 

Toepassing groendaken 

Naast de toepassingen van het Watershell systeem voor 

waterberging en groeiplaatsconstructies wordt het Wa-

tershell systeem in een speciale uitvoering tevens ge-

bruikt om groendaken aan te leggen.  Zowel extensieve 

of intensieve groendaken zijn te realiseren met Water-

shell Greenroof. Watershell Greenroof is een systeem 

waarmee groendaken zijn te realiseren in onze steeds 

dichter bebouwde steden. Groene daken vertragen de 

afvoer van hemelwater en daarmee de afvoer op de ste-

delijke rioolstelsels. Een groendak in de stad zorgt voor 

een verbetering van de luchtkwaliteit, verkoelende wer-

king, levensduurverlenging van de dakbedekking, verho-

gen van de beeldkwaliteit en verhogen van de recreatie-

ve belevingswaarde in de stedelijke omgeving. De uitda-

ging bij groendaken bestaat uit het reguleren van de juis-

te hoeveelheid water. Met Watershell Greenroof wordt 

water deels vastgehouden en overvloedig water afge-

voerd. De welvingen van de elementen worden opgevuld 

en houden water vast. Teveel water wordt via de perfo-

raties aan de bovenzijde afgevoerd. Met het systeem zijn 

zowel extensief als intensieve groendaken te realiseren.  
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Watershell Greenroof 

hoogte mm 40 40 60 80 100 120 

breedte mm 500x500 500 x 500 500 x 500 500 x 500 500 x 500 500 x 500 

netto waterberging liter/m2 33 31 49 66 81 94 

vulling tot bovenzijde liter/m2 4 6 7 10 13 21 

gewicht kg/stuk 0,77 0,80 0,84 0,88 1,20 1,23 

transport in m2 m2/pallet 100 150 150 150 120 120 

transport in stuks stuks/pallet 400 600 600 600 480 480 

transport in kg kg/pallet 340 500 520 640 576 600 

Watershell Greenroof 

Extensieve groendaken 

Bij extensieve groendaken of vegetatiedaken is de 

begroeiing vaak beperkt tot mos, sedum, vetplan-

ten en kruiden. Deze daken vergen weinig onder-

houd. De belasting van deze daken is gering waar-

door geen aangepaste dakconstructie nodig is en 

ook kunnen worden aangelegd bij bestaande ge-

bouwen. Er kan over heen gelopen worden 

(echter geen gebruiksdak).   

Intensieve groendaken 

Intensieve groendaken worden ook daktuinen 

genoemd. Ze zijn vrijwel vergelijkbaar met gewone 

tuinen, zowel qua uitzicht, gebruik als onderhoud. 

De begroeiing bestaat uit grassen, kruiden, struiken 

of zelfs bomen. Een dergelijk groendak zorgt voor 

een grote belasting en kan een versterkte dakcon-

structie vergen. Kan aangelegd worden als een 

gebruiksdak.   


