Vrije interpretatie van de handleiding van Groenedaken.net
( de handleiding van Groenedaken.net is leidend! )
Let op: één sedumrol = 1,2m2 Sedum > dus bestelde aantal m2 delen door 1,2 is je aantal rollen

Volgorde van leggen:
1. Anti-worteldoek (bescherming van dakbedekking): dak afdekken met overlap. Je kunt het tegen de
opstaande rand omvouwen.
2. Daarop Drainageplaat (inclusief witte vlies) uitrollen en goed tegen elkaar aanleggen. Kelkjes met de
opening naar boven (zodat er water in kan blijven staan) > witte vliesoverlap onder en boven doorleggen.
3. Drainageplaat leg je in principe niet onder de grindrand > dus drainageplaat tot aan de gewenste breedte
van de grindrand. Ietsjes doorsteken mag.
4. Grind:
- Om te voorkomen dat het grind in de regenpijp spoelt, plaats je een ‘bladvanger’ in de dakafvoer
(soort is afhankelijk van vorm van de dakafvoer, bijvoorbeeld deze:

Dit kan evt. ook later (als je er nog geen hebt)
- Strooi een laagje grind langs de randen waar je je grind wilt.
- Creëer bij de uitloop naar de dakafvoer een vlakje van meer grind (bv. minimaal 30x30cm)
- Doe dit ook bij de plek waar een regenpijp van hoger dak op het platte dak uitloopt.
5. Vervolgens strooi je het substraat uit: 2 zakken van 20l. per m2!
- Als je dit gelijkmatig verdeeld krijg je een substraat-laag van 4cm dikte.
6. !! Het substraat en het grind leg je tegen elkaar aan (ongeveer op gelijke hoogte). Dit is even wat gepruts!
Geen folie, vlies of doek er tussen! (het geeft niet als er een beetje substraat tussen de ruimtes in het grind
glijdt.)
7. Vervolgens rol je het sedumtapijt over het substraat. Afgevallen stukjes kun je simpelweg tegen elkaar aan
puzzelen. Dat zal gewoon gaan wortelen.
8. Sedum (en substraat) niet tegen het huis aanleggen. Dus ook niet tegen een loodslab. Werk daar met
grindrand! Dan voorkom je vochtproblemen en kan de stenen muur blijven ademen.
9. Sedum (en substraat) mag wel (zonder grind) tegen een hogere, opstaande rand van dakbedekking
aangelegd worden (bv. bij lichtkoepels) (mits er een stukje opstaande dakbedekking zichtbaar blijft) (geef
optrekkend vocht geen kans) > wel Anti-worteldoek eronder!!
10. Verzorg de sedum conform instructies van Groenedaken.net.

