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Handleiding aanleg sedumdak 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Stap 1 Schoonmaken plat dak 

Veeg je dak schoon, zodat er geen vuil meer aanwezig is. Zorg er 

daarnaast voor dat het dak technisch in orde is en niet lekt. 

 

Stap 2 Aanleggen beschermdoek 

Plaats het beschermdoek op je dak. Houdt een vrije ruimte aan 

van ongeveer 20 cm van de dakrand, pijpjes, dakramen en alle 

andere objecten.  

Het beschermdoek is gemakkelijk op maat te knippen/snijden. 

 

Stap 3 Aanleggen drainagelaag 

Plaats de drainage op het beschermdoek. Zorg ervoor dat de 

drainage goed aansluit op elkaar. De open ruimte van de 

drainagelaag moet naar boven wijzen, zodat er water 

opgevangen kan worden. 

De drainage is gemakkelijk op maat te knippen/snijden. 

 

Stap 4 Aanleggen scheidingsprofiel 

Indien je werkt met een scheidingsprofiel tussen het grind en het 

substraat, dan plaats je nu het scheidingsprofiel. Je kunt dit 

vastzetten met het klittenband op de drainagelaag.  

Indien je werkt met een sedumbak is dit niet nodig.  
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Stap 5 Aanleggen substraat 

Leg de substraatlaag of de substraatplaat aan op de drainage.  

 

Indien je werkt met substraat zakken, houdt dan minimaal een 

substraat hoogte aan van 5 cm over het gehele dak. Het 

substraat daarna meteen goed bevochtigen met water.  

 

 

Stap 6 Sedummat of Sedumbak 

Rol de sedummat uit over de substraatlaag. Zorg ervoor dat de 

sedummatten goed tegen elkaar aanliggen.  

Indien je werkt met een sedumbak, plaatse de bakken dan netjes 

tegen elkaar aan. Het sedum groeit dan mooi in elkaar.  

Het sedum direct goed bevochtigen met water.  

 

 

Stap 7 Dakrandprofiel plaatsen 

Werk je met een dakrandprofiel, plaats deze dan op het dak. Je 

zet het vast met de bevestigingskit op het bitumen.  

Ons advies is om een afstand van 15 tot 20 cm tussen het sedum 

en je dakrandprofiel aan te houden.  

 

Stap 8 Grind plaatsen  

Plaats het grind rondom het sedumdak. Een laag van 5-8 cm 

hoog en 20 cm breed is ruim voldoende voor de afwatering van 

je sedumdak. 
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Geniet van je sedumdak! 

 

Ter inspiratie ontvangen wij graag foto’s van het resultaat op info@sedumdak-online.nl 

 

 

Stap 9 Plaatsen waterafvoeren  

Plaats de bladvanger of het boldraadrooster op de afvoeren, 

zodat er geen vuil door de waterafvoer loopt.  

Controleer een paar keer per jaar of alles nog vrij is van vuil en 

goed doorloopt.  

 

Stap 10 Bemesten  

Bemesten voor het beste resultaat. Je kunt dit het beste doen in 

de maanden maart/april en juli/augustus en dan weer vier 

maanden later. Hierbij adviseren wij minimaal 1 kg bemesting 

per 20 m2 

 

Stap 11 Onderhoud  

Je kunt ervoor kiezen om ieder jaar het onkruid uit je sedumdak 

te halen. Dit geeft het mooiste resultaat.  

Ons advies is om niet over het dak te lopen als het gesneeuwd 

heeft of als er vorst is.   


