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bestaande uit een speciale drainagemat, 
type Aquatec AT 45 van ZinCo, samen  
met een watergeefinstallatie. De drainage-
plaat vult zich met een waterberging  
van maximaal 17 liter water, terwijl  
het hele systeem 30 liter kan bufferen.  
Bij langdurige droogte geeft de  
computer gestuurde water geefinstallatie  
een deel van het gebufferde water  
terug aan het substraat. Het gras hier 
bovenop blijft hierdoor langer groen  
dan bij de buren. Overigens zijn behalve  
het grasdak ook de – verhoogde – borders 
voorzien van drainage-elementen.

Duurzaam
Het Kellebeek College heeft drie daken  
op verschillende hoogten. Daarvan is de 
bovenste gereserveerd voor ‘de techniek’.  
De twee daaronder zijn ingevuld als groene 
gebruiksruimte voor zowel de docenten als 
de scholieren. Met buitenwerkplekken en 
ruimtes om te lunchen en te vergaderen.  
Dit betekent dat het dak voorbereid moet 
zijn op intensief gebruik en tegen een 
stootje moet kunnen.
Vanwege deze laatste eis, maar ook vanuit 
de op de totale school toegepaste duurzaam-
heidsgedachte, is het dak tevens voorzien 
van grote vlonders die zijn gemaakt van 

hardhout met duurzaamheidsklasse 1.  
Om de lichtkoepels zijn eveneens houten 
zitranden aangebracht.
Omdat de school in een groene omgeving 
ligt, is de groene detaillering van de 
buitenruimte doorgetrokken in en op het 
gebouw zelf. Het beplantingsplan voorziet  
in bonte kleuren en veel wintergroen. 
Hoewel de docenten en studenten het 
nieuwe gebouw nog maar net hebben 
betrokken, zijn de reacties nu al positief. 
Misschien ook omdat de studenten nu 
ongestraft tegen hun docenten kunnen 
zeggen dat ze het dak op kunnen?

Student of docent,  
ze kunnen allemaal  
het dak op

Het Kellebeek College verzorgt opleidingen 
op het gebied van zorg en welzijn,  
maar ook voor kappers en grimeurs.  
Het opleidingsinstituut zoekt hierbij nauwe 
samenwerking met de wijk waarin het staat: 
Stadsoevers. De ouderen die hier wonen 
kunnen hun haar laten knippen door de 
kappers en kapsters in opleiding, terwijl  
de studenten die de opleiding zorg en 
welzijn volgen stage kunnen lopen op de 
crèche waar jonge ouders uit de buurt hun 
kinderen onder brengen. Ook de tuin op  
en om de school wordt bijgehouden door  
en met wijk bewoners en mindervalide 
vrijwilligers. Maar laten we vooral kijken 
naar die groene gebruiksdaken op de derde 

Een dak om van te leren

en vierde verdieping van het gebouw.  
Die vinden hun oorsprong in de eis van  
het waterschap dat het nieuwe gebouw 
bij regenval zo veel mogelijk hemelwater  
zal moeten kunnen bufferen en bergen. 
Aannemer Slokker Bouwgroep BV zocht  
– en vond – de oplossing in een groendak.

Deskundige partner
Slokker schakelde hiervoor een deskundige 
partner in: Van der Tol Hoveniers, die als  
het gaat om meervoudig ruimtegebruik 
doorgaans samenwerkt met het  
dakbedekkingsbedrijf Mastum Daksystemen.  
Dit doen ze onder de noemer Leven op Daken,  
waarbij beide partijen veel reken- en 

tekenwerk van hun opdrachtgever 
 overnemen. Dankzij de nauwe  
samenwerking kunnen alle mogelijke 
bestekfouten en daarmee gepaard gaande 
hoge faalkosten worden voorkomen.
Het eindresultaat in Roosendaal is een state 
of art daktuin met een innovatieve opbouw. 
Er is gekozen voor een vertragend hemel-
waterafvoersysteem, zodat na een regenbui 
het water niet direct wordt geloosd.  
Dat gebeurt pas later (als dat al nodig is) 
zodat de belasting op het riool en het 
omgevingswater minder is.
Op de isolerende waterdichte onderlaag  
ligt een nieuwe techniek op het gebied  
van waterbuffering en waterberging, 

Kellebeek College Roosendaal

Kellebeek College

Het dak op het nieuwe Kellebeek College in Roosendaal is een 
zogenoemd driedubbeldoeldak. Het is behalve een dak tevens 
een waterbufferlocatie én een groene verblijfsruimte. Maar  
bovenal is het een prachtig dak bovenop een prachtig gebouw.
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