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Daktuinen/vloerophogingen 

Waarom kiezen voor Watershell?  

 Laag gewicht en hoge draagkracht. 

 Toegankelijk voor inspectie en reiniging. 

 Onder afschot aan te leggen. 

 Mogelijke waterberging. 

 Kabels en leidingen onder constructie. 

 Eenvoudige en snelle aanleg 

 Variabele omvang in lengte/breedte en hoogte. 

 Goed alternatief gebruik EPS of schuimbeton. 

 Uitgebreide ervaring en veel referenties. 

Toepassing vloerophogingen 

Naast de toepassingen voor waterbeheer en stadsbomen 

wordt het Watershell systeem tevens gebruikt om licht-

gewicht ophogingen te realiseren. Zowel binnen renova-

ties van gebouwen als nieuwbouwprojecten zijn regelma-

tig (vloer)ophogingen of uitvulconstructies noodzakelijk. 

Niet zelden zijn boven ondergrondse parkeergarages of 

onder daktuinen allerlei soorten ophogingen noodzake-

lijk. In veel gevallen worden eisen gesteld aan de opho-

ging, de draagkracht en het totale gewicht van de opho-

ging. Het Watershell systeem biedt een goede oplossing 

die aan deze eisen kan voldoen. Door de intelligente 

vorm van het systeem ontstaat een hoge draagkracht 

met een minimum hoeveelheid beton en wapening. Hier-

door ontstaat een sterke constructie met relatief weinig 

gewicht. Het gewicht is in veel van de uitgevoerde pro-

jecten een zeer belangrijke parameter die niet overschre-

den mag worden.  
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Watershell Atlantis  

hoogte* mm 750 1000 1250 1500 1750 2000 

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

kolomhoogte mm 590 840 1090 1340 1590 1840 

kolom diameter mm 110 110 110 110 110 110 

inhoud liter/m² 624 970 1211 1452 1693 1934 

betonvulling** liter/m² 55 64 73 82 91 100 

** de betonvulling is de hoeveelheid beton die nodig is om de kolommen en de cassettes tot aan de bovenzijde te vullen. Deze hoeveelheid is exclusief de 

betonnen druklaag die boven de cassettes wordt aangebracht. 

Watershell Neptunus 

hoogte* mm 750 1000 1500 2000 2500 3000 

breedte mm 1000 x 1000 1000 x 1000 1000 x 1000 1000 x 1000 1000 x 1000 1000 x 1000 

kolomhoogte mm 630 880 1380 1880 2380 2880 

kolom diameter mm 110 / 160 110 / 160 110 / 160 110 / 160 110 / 160 110 / 160 

inhoud liter/m² 635 880 1370 1860 2350 2840 

betonvulling** liter/m² 43 50 60 70 80 90 

* de kolommen  zijn in variabele hoogtes leverbaar daardoor is elke hoogte te realiseren. 

Daktuinen/vloerophogingen 

Ruimte voor kabels en leidingen onder de con-

structie, eventueel gecombineerd met water 

opslag.  

Plaatsing Watershell systeem.  Eindsituatie Wilhelminaplein Leeuwarden. 


