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Wie is Simpel Sedum?

• Sinds 8 jaar actief

• Platte organisatie

• Eigen kwekerij

• Showtuin Boekend (Venlo)

• Waarom doen we dit?

• Doe-Het-Zelf, Aanleg en onderhoud

Onze kwekerij
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Begroeid dak is dat iets nieuws?

Hangende tuinen van Babylon 606 tot 562 v. Chr



Begroeid dak is dat iets nieuws?

17e eeuw. Noorwegen, Zweden en IJsland, functioneel



Begroeid dak is dat iets nieuws?

Plaggenhut, 19e en tot 20e eeuw, uit armoede



Begroeid dak is dat iets nieuws?

21ee eeuw, zowel functioneel als mooi!



Feiten en Cijfers

• Nederland ruimte voor 400 km2 ruimte voor groene daken

• Minder dan 1% begroeide daken in Nederland

• Ambitie in NL, bijv. Amsterdam 50.000 m2 aanleg in 3 jaar. 

In heel Duitsland wordt bijv. per jaar 8.000.000 m2 
aangelegd

https://www.rtlz.nl/tv/laatste-videos/uw-dak-moet-een-stuk-groener

https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/laatste-videos-nieuws/groene-daken-regen-die-valt-slaan-we-op-in-het-dak

https://www.rtlz.nl/tv/laatste-videos/uw-dak-moet-een-stuk-groener
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/laatste-videos-nieuws/groene-daken-regen-die-valt-slaan-we-op-in-het-dak


Feiten en Cijfers



Waarom een groen dak? De voordelen!

• Dempt piekbelasting waterafvoer 

• Verbetering waterkwaliteit

• Geluidsdemping

• Isolerende werking

• Verlenging levensduur dakbedekking

• Wegvangen fijnstof en luchtvervuiling

• Zuurstofproductie en CO2 vastlegging (25m2 voldoende voor 1 persoon)

• Leefruimte voor planten en dieren

• Zonnepanelen en Sedum een perfect combinatie

• Vermindering van het urban heat island-effect

•Mooi, meer groen in de leefomgeving



Subsidie overheid 

Gemeente

Provincie

Waterschap

•Den Bosch subsidie Groene daken

https://www.s-hertogenbosch.nl/groenedaken.html


Fysieke eigenschappen groen dak

• Draagkracht dak

• Dakbedekking, huidige staat

• Hellingshoek, max 45 graden

• Dakopbouw-hoogte, minimaal 6 cm

• Bereikbaarheid

• Ligging t.o.v. de zon

• Lokaal klimaat

• Omringende bebouwing en beplanting



3-Types groene daken

• Intensief
• Daktuin 

Dikte substraat: 15-80 cm

Gewicht per m2: 250-1000 kg

Planten: Kruiden, gazon, heesters, bomen

Toegankelijk: Meestal

Irrigatie: Altijd

Onderhoud: Veel, gelijk aan traditionele tuin

Hellingshoek dak: Meestal vlak of in terrassen

Prijs aanleg per m2: ca. € 315,-



3-Types groene daken

• Semi - Intensief
• Diversiteit aan beplanting 

Dikte substraat: 15-20 cm

Gewicht per m2: 130-300 kg

Planten: Gras, kruiden, bloembollen, 
rotsplanten

Toegankelijk: Niet of deels

Irrigatie: Alleen bij droogte

Onderhoud: Matig, vooral wieden en maaien

Hellingshoek dak: Tot circa 25 graden

Prijs aanleg per m2 : ca. € 150,-



3-Types groene daken

• Extensief
• Sedum

Dikte substraat: 3-15 cm

Gewicht per m2: 30-130 kg

Planten: Sedum

Toegankelijk: Niet of deels

Irrigatie: Meestal niet

Onderhoud: Weinig, soms wieden

Hellingshoek dak: Tot circa 40 graden

Prijs aanleg per m2 : ca. €  75,-



Laagopbouw (semi) extensief groen dak!
Laagopbouw Extensief – Semi-Extensief dak

type soort beplanting dikte substraatlaag opbouwhoogte natgewicht per m2

Sedum scheuten Sedums: Min. 5 cm +/- 6 cm +/- 65 kg

Sedum matten
Sedum Album Coral Carpet, Sedum Album 

Minor, Sedum Lydium en Sedum Acre
Min. 5 cm +/- 6 cm +/- 65 kg

Sedum pluggen
In mindere mate: Sedum Reflexum, Sedum 
Hybriden Immergrünchen, Sedum Spurium, 

Sedum Hispancium
Min. 6 cm +/- 7 cm +/- 75 kg

Wilde bloemen

Sedums: Agrimonie, Bolderik, Acre, Spurium, 
Valse Kamille, Wondklaver, Rondbladig 

grasklokje, Korenbloem, Knoopkruid, Rode 
spoorbloem, Gele ganzenbloem, Beemdkroon, 

Ruige leeuwentand, Gewone margriet, 
Vlasbekje, Gewone rolklaver, 

Muskuskaasjeskruid, kamille, Wilde marjolein, 
Grote klaproos, Ruige weegbree, Gulden 

sleutelbloem, Gewone brunel, Scherpe-, Akker-, 
Knolboterbloem, Wilde rededa, Kleine 

pimpernel, Muurpeper, Witte muurpeper, 
Nachtkoekoeksbloem, Blaassilene

Min. 8 cm +/- 10 cm +/- 100 kg

Kruidendak
Allium Schoenoprasus, Thymus Sepyllum, 
Hypericum Perforatum, In mindere mate: 

Saponaria, Achelea Millefolium
vanaf 11 cm +/- 13 cm +/- 120 kg

Bloemenweide
Mixmengsel van kruidendak (40%) en grasdak 

(60%)
vanaf 17 cm +/- 20 cm +/- 130 kg

Grasdak verschillende soorten (sier-) grassen en of vanaf 18-30 cm +/- 25 cm +/- 180 kg

Turfdak
Carex Montana, Festuca Glauca of div. 

scandinavische grassen
vanaf 24 cm +/- 30 cm +/- 180 kg

Ieder beplanting heeft zijn eigen benodigde voedingsbodem, worteldiepte en vochtbehoefte.



Welke planten zijn geschikt?

• Extensief  dak
• Sedum, kruiden en grasssen

• Semi-Intensief dak
• Bomen: niet mogelijk
• Heesters/Half Heesters: Lavandula, Calluna vulgaris Cotoneaster dammeri, Thymus, Vinca major en minor etc. 
• Vaste planten voor semi intensief:  Achillea millefolium, Aster alpinus, Euphorbia cyparissias, Festuca, Dianthus

deltoides, Sempervivum, Salvia pratensis etc. Nadruk ligt op soorten voor volle zon die goed bodem bedekkend zijn. 

• Intensief dak
• Bomen: Cornus kousa, Magnolia, Taxus, Prunus op stam, Malus (kleine cultivars) etc. Max. 6 meter, bestand tegen 

wind 
• Heesters: Berberis, Hypericum, Ligustrum, Viburnum etc. Winterhard, weinig windgevoelig, voorkeur aan een 

normaal vochtige tot iets droge bodem. En kunnen goed tegen volle zon
• Vaste planten: hele scala aan zon minnende planten



Welke planten zitten er in onze matten?

6-8 soorten



Welke planten zitten in onze matten?

• Sedum Spurium Rosea Gold



Welke planten zitten in onze matten?
• Sedum Spurium fuldaglut

Bloei, juni-aug

Rode bloemen

10-15 cm



Welke planten zitten in onze matten?
• Sedum sexangluare

Bloei, juni-aug

Witte bloemen

10 cm



Welke planten zitten in onze matten?
• Sedum lydium

Bloei, juni-juli

Witroze bloemen

15 cm



Welke planten zitten in onze matten?
• Sedum kamschaticum

Bloei, juni-aug

Gele bloemen

10-15 cm



Welke planten zitten in onze matten?
• Sedum lydium glaucum

Bloei, juni-juli

Roze bloemen

10 cm



Welke planten zitten in onze matten?
• Sedum hispanicum

Bloei, juni-augustus

Witte bloemen

5 cm



Welke planten zitten in onze matten?
• Sedum hyp immergrunchen

Bloei, mei-juli

Gele bloemen

15 cm



Welke planten zitten in onze matten?
• Sedum flor weihenstephaner

Bloei, juli-september

Gele bloemen

15-20 cm



Welke planten zitten in onze matten?
• Sedum album minor

Bloei, juni-september

Witte bloemen

5 cm



Welke planten zitten in onze matten?
• Sedum album coral carpet

Bloei, juni-juli

Witte bloemen

10 cm



Welke planten zitten in onze matten?
• Sedum acre

Bloei, juni-juli

Gele bloemen

5-10 cm



Ik wil een Groen dak, hoe pak ik dit aan!

• Wat is het doel?

• Wat wil ik ? Intensief of Extensief?

• Is de draagkracht voldoende?

• Wat is de staat van mijn huidige dakbedekking? En als 
ik nieuw ga bouwen waar houdt ik rekening mee?

• Welk substraat gebruik ik?

• Onderhoud?



Voorbeelden en inspiratie









Onderhoudsvrij











Het Simpel Sedum systeem!



Het Simpel Sedum systeem!

Laten aanleggen
Video



Het Simpel Sedum systeem!
Sedummatten voor onderbeplanting



Het Simpel Sedum systeem!

Nieuw Simpel Sedum Landschapsdak



Vragen en Afsluiting

????



Bedankt voor uw aandacht

Informatie of vragen

077-4006816 of mail info@simpelsedum.nl

www.simpelsedum.nl

mailto:eveline@simpelsedum.nl
http://www.simpelsedum.nl/
https://www.facebook.com/simpelsedum/?ref=bookmarks

