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Geduld vlak na de aanleg
In de extreme omstandigheden op dakoppervlakken kunnen op lange termijn enkel traag
groeiende, droogteresistente en meerjarige soorten overleven. Even traag verloopt ook
hun aanvangsontwikkeling. Aangepaste meerjarige soorten vormen tijdens de eerste
groeiperiode uitgesproken fijn vertakte wortels en de laag hangende bladrosetten.
Naargelang het zaaitijdstip en het weer kan het gemakkelijk 6-8 weken duren tot de
eerste kiemplantjes te bespeuren vallen. Wanneer in de herfst wordt gezaaid, is er in het
voorjaar meestal nauwelijks een plantje te zien.
De planten beginnen pas na een overwintering te bloeien. Na twee vegetatieperiodes zou
het oppervlak voor minstens 75% met levende planten bedekt moeten zijn. Een snelle,
weelderige groei is echter te vermijden. Sterk bemeste, opgefokte planten leveren
weliswaar snelle successen op in het begin, maar zijn minder droogresistent en sterven
sneller af bij warm zomerweer.

Extensief groendak in volle ontkieming. Belangrijk daarbij is
geduld! De inheemse hongerkunstenaars groeien traag,
daardoor weerstaan ze ook extreme weersomstandigheden.
(Foto: B. Billing)
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Moed putten uit gaten
Ook groendaken die al verscheidene jaren oud zijn, hebben niet het hele jaar door een
gesloten plantendek. Dat is niet erg en heeft te maken met de levenscyclus van de
planten en het weer. Gaten bieden droogteresitente wilde planten uit de omgeving de
mogelijkheid om zich op het dak te vestigen. De soortenrijkdom wordt bevorderd en er
ontstaan nieuwe plaatsen waar planten kunnen gedijen die met uitsterven bedreigd zijn.
Er mogen echter enkel soorten worden getolereerd die de dakdichting niet beschadigen.

Voorwaarden voor een succesvolle groei
•
•

•

Dakoppervlakken met een licht verval in de richting van aflopen, zonder
waterophoping of vorming van waterplassen.
Bij de keuze van de soort en hoeveelheid van een bedekking en voedingsbodem
moeten de desbetreffende richtlijnen voor groendaken worden nageleefd (FFLrichtlijnen).
Keuze van een geschikt zaaigoedmengsel met droogteresistente, inheemse wilde
kruiden, evt. aangevuld met sedumscheuten.

Bont extensief groendak. Belangrijk zijn het verwijderen van wortelagressief onkruid en de
jaarlijkse controle van het verloop. (Foto: B. Billing)

Zaaitijd
Het meest ideale zaaitijdstip voor zaadmengsels is half maart tot half juni en begin
augustus tot eind september. Wanneer buiten deze periodes wordt gezaaid, is er een
groter weerrisico (droogte, hitte, koude, nat, vorst).
Oppervlaktes van enkele honderden vierkante meter kunnen goed met de hand gezaaid
worden. Het is aan te raden om ook natuurlijke kleefstof te gebruiken wanneer u met de
hand zaait. Door de kleefstof wordt het zaaigoed niet weggeblazen door de wind.
Windverplaatsingen na het zaaien komen relatief vaak voor. Ze zorgen voor een
ongelijke dichtheid van de groene beplanting, die aan de rand dicht is en in het midden
van het oppervlak weinig uitkiemende planten vertoont. Met het Floramyco beschikt u
met de Myko-mengsels over zaaiklaar gemengde producten.
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Zaad van inheemse sedumspruiten
Sedumscheuten (muurpepersoorten) zijn levende plantendelen en moeten ook zo
behandeld worden. Zodra ze beschikbaar zijn, moeten ze zo snel mogelijk gezaaid
worden. Ze kunnen eventueel enkele dagen tijdelijk worden bewaard op een koele en
droge plaats.
Naargelang het weer zijn scheuten doorgaans verkrijgbaar van half april tot eind juni en
van begin augustus tot half september. Tijdens de bloei in de zomer schieten ze minder
intensief wortel en is er relatief veel kans dat ze uitdrogen.
In de herfst moet het nog voldoende warm zijn, opdat ze wortel schieten. Anders
verdrogen ze tijdens de winter (gedroogvriesd).
Belangrijke aanwijzing: Gebruik alleen spruiten van inheemse wilde soorten die traag
zijn gegroeid in schrale omstandigheden. Die zijn bijzonder goed aangepast aan de
extreme weersomstandigheden op het dak en bieden de garantie op een zekere
ontwikkeling.
Sedumscheuten zijn vooral geschikt voor grote oppervlaktes. Om een bredere
soortenrijkdom te bereiken, wordt echter een combinatie van sedumscheuten met een
zaadmengsel van droogtresistente kruiden en bloemen aanbevolen.
Een grotere soortenrijkdom heeft het voordeel dat het groendak ook bestand is tegen
extreme weersomstandigheden zoals grote hitte, koude en droogte.

Verzorging tijdens de groei
De verzorging tijdens de groei is minstens even belangrijk als het zaaien, en is van
toepassing op de eerste groeiperiode. Ze wordt jammer genoeg vaak verwaarloosd en
het gevolg is een slecht beplantingsresultaat. Dat kan worden vermeden met slechts een
geringe inspanning.
Belangrijke werken in de aangroeifase zijn het sproeien tijdens de eerste zes tot twaalf
weken na het zaaien bij sterke droogte. Bij het gebruik van Floramyco zal men pas dan
sproeien wanneer de plantjes reeds zijn gekiemt. Het herverdelen van de scheuten bij
sterke windverplaatsingen en het nazaaien van grote kale plekken alsook het verwijderen
van wortelagressief en wortelstokvormend onkruid (kweekgras, distels, boomuitlopers,
enz.) zorgen ervoor dat de beplanting vaste voet krijgt.
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Tips en meest voorkomende fouten bij extensieve
groendaken
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