
1. Voorbereiding ondergrond 3. Beschermdoek 

5. Grindranden

2. Wortelwerende folie 

4. Drainageplaten 6. Substraat

7. Sedummatten 8. Afronding 9. Onderhoud

Verwijder water, vuil en alle losse delen.
Zorg dat het dak helemaal schoon is. Het dak 
dient voldoende afschot te hebben. Er mag geen 
water op blijven staan omdat het sedumdak dan 
gaat vergrassen en niet langer onderhoudsvrij is.

Breng het polyestervezelvlies beschermdoek 
aan tot in de onderkant van de kim. Op 
dakwaterafvoeren een tegel in een tegelrooster 
plaatsen

Breng 6cm dikke rechte grindranden aan in de 
dakrandzone. U mag in plaats van grind ook met 
betontegels direct op de drainagelaag leggen.  
Tip: gebruik een omgekeerde hark om het grind te 
verdelen langs de dakranden.

Leg de wortelwerende folie met overlappen van 
50cm op de dakbedekking. De folie eindigt in de 
onderkant van de kim. Deze stap is niet nodig bij 
speciale worteldoorgroei-bestendige bitumen- en 
EPDM daken.

Leg de drainageplaten met het filterdoek naar 
boven op het beschermdoek. De drainageplaten 
op maat snijden tot aan de onderzijde van de kim.

Breng 4cm dik substraat aan tussen de 6cm 
dikke grindranden.  Dakdoorvoeren en tegels op 
tegelroosters vooraf inwerken met grind. 

Breng de voorbegroeide sedummatten 
van 60x200cm aan op de substraat. Snij de 
sedummatten op maat zodat deze passen 
binnen de grindrand.
 

Alleen als het droog weer is eenmalig de 
sedummatten insproeien met water zodat het 
aangroeiproces van de sedummatten naar het 
substraat kan beginnen. 

Aangeraden wordt om 2 maal per jaar het 
sedum en grind te ontdoen van grassen, 
onkruid en zaailingen en hemelwaterafvoeren 
schoon te maken. Bij extreme droogte mag 
extra water bijgegeven worden.

Eist uw gemeente een watervasthoudend 
vermogen van meer dan 30 liter? Vraag ons 
dan naar de mogelijkheden!

Een groendak weegt 70-80kg/m2. Is uw dak 
voorzien van grind? Dan kan het ook het 
gewicht van een groendak aan! 

Verwerk uw 
eigen sedumdak!


