
Taaie dakplanT 
meT een hoog  

knuffelgehalTe

Langzaam maar 
gestaag verovert het 
kleine vetplantje 
sedum de plattere 
daken van Nederland. 
Wie mee wil met 
deze trend, komt 
met kant-en-klare 
cassettes een heel 
eind. Maar de echte 
liefhebber gaat een 
flinke stap verder dan 
sedum alleen.

Door Stijn van Gils

M
et zijn dikke, 
soms rood 
aangelopen 
stengeltjes 
oogt sedum 
bescheiden. 

De gele of witte bloemetjes geven 
het plantje een aandoenlijke aan-
blik. Ondertussen is de plant een 
ware overlever. Sedum weet raad 
met volle zon op de warmste zo-
merdagen en kan toe met stevige 
droogte. Ook een flinke regenbui 
deert het plantje niet. Dat maakt 
sedum tot een ideale begroeier van 
een anders saai en kaal dak.

De voordelen van zo’n met 
sedum begroeid dak lijken einde-
loos: het vergroot zowel de biodi-
versiteit als de waterberging in de 
buurt. Bovendien geeft sedum een 
extra beschermlaagje, waardoor 
het dak tot wel twintig jaar langer 
meegaat. 

Gesteund door vaak gemeen-
telijke subsidies, een gegroeid 
milieubewustzijn en handige 
kant-en-klaarpakketten, maakt 

Sedum oogt met zijn 
dikke, soms rood 

aangelopen stengels 
bescheiden.



Hoe dikker de laag substraat, hoe beter,  
maar het dak moet het wel kunnen houden

niet te schuin zijn, anders spoelt 
de ondergrond weg.

Vervolgens zijn wortelwerende 
folie, een water afvoerende laag, 
substraat (speciale grond, of wat 
lichters zoals steenwol, zodat het 
niet te zwaar wordt) en een mix van 
sedum en eventueel andere plan-
ten genoeg. Er zijn allerlei kant-
en-klaarpakketten te koop, vaak 
in een lichtere en een zwaardere 
editie, die je als tegels tegen elkaar 
aan legt. Zorg wel voor een klein 
laagje grind om het sedumdak 
heen, benadrukt Vlijm. Dat zorgt 
ervoor dat de dakgoot en de muren 
niet te vochtig worden.

In principe geldt: hoe dikker de 
laag substraat, hoe beter, maar 
het dak moet het wel kunnen 
houden. Daarom is het belangrijk 
om eerst te kijken hoeveel extra 
gewicht het dak kan hebben. 
‘Voor simpele overkappingen kun 
je zelf de berekening maken op 
basis van de overspanning en de 

dikte van de balken’, zegt Vlijm. 
Bij complexere gebouwen kan een 
gespecialiseerd bureau helpen. De 
kosten liggen tussen de 250 en 400 
euro. De provincie Utrecht heeft 
een speciale subsidieregeling, die 
kosten vergoedt.

Zelf een gebouw bezitten is niet 
per se nodig. ‘We zijn met een 
groep bewoners bezig met een 
voorstel waar de woningcorpo-
ratie geen nee tegen kan zeggen’, 
zegt Ieke Benschop, projectleider 
duurzame daken bij de Natuur en 
Milieufederatie Utrecht.

Verkoelend? Niet altijd
De meeste particulieren kiezen 
vanwege de haalbaarheid voor 
een relatief dunne laag substraat. 
En dat is meteen de grootste 
beperking. ‘Sedum heeft een hoog 
knuffelgehalte, maar we moeten 
de voordelen niet overdrijven’, zegt 
Ronald Loeve, docent en onder-
zoeker klimaatbestendige steden 
aan de Hogeschool van Amster-
dam. ‘Een dun laagje kan niet veel 
water opslaan. Het afkoppelen 
van de regenwaterafvoer heeft een 
groter effect om piekafvoeren naar 
de riolering te beperken.’

Geen wondermiddel dus, die 
sedumdaken, maar alle kleine 
beetjes helpen, benadrukt Loeve. 
‘Je ziet al voorzichtig dat verzeke-
raars groene daken stimuleren. Ze 
verwachten door groene daken op 
termijn minder schade uit te hoe-
ven keren’, zegt Ieke Benschop.

Ook andere voordelen van 
sedum moeten niet worden over-
dreven. Zo kunnen planten onder 
andere fijnstof uit de lucht halen, 
maar ‘dit effect is zeer beperkt 
en nauwelijks merkbaar in de 
praktijk’, concludeerde het RIVM 
in 2011 in een rapport.

Wie buiten overdag een verkoe-
lend effect van slechts sedum-
plantjes verwacht, komt van een 
koude kermis thuis. Over het 
algemeen verkoelen planten hun 
omgeving buiten doordat ze vanuit 
hun bladeren water verdampen. 
Maar sedum weet juist te overleven 

Gemeenten verstrek-
ken subsidie voor 
mosdaken. Afhanke-
lijk van de woon-
plaats schommelt het 
bedrag daarvoor rond 
de 30 euro per m². 
Vergroeningsverplich-
ting kan volgens Henk 
Vlijm, van Optigrün, 
een alternatief zijn. 
Gebouwen moeten 
energiezuinig zijn. 
Waarom dan niet 
meteen wat water- 
bergend groen?

Verplichte 
Vergroening

het plantje een opmars. Harde 
landelijke cijfers zijn er niet, maar 
hoveniers, onderzoekers, belan-
gengroepen, iedereen meldt dat 
het aantal groene daken groeit. 
Het potentieel is trouwens nog veel 
groter. Zo telt alleen al de provin-
cie Utrecht 5600 hectare dak. Dat 
is meer dan de oppervlakte van de 
Hoge Veluwe.

Verzwaarde editie
Beginnen met sedum is niet heel 
moeilijk, legt Henk Vlijm uit. Hij is 
algemeen directeur van Optigrün, 
een leverancier die groene daken 
aan zowel particulieren als bedrij-
ven levert. Nagenoeg alle daken, 
behalve golfplaten en die van 
zelfgebouwde gammele schuur-
tjes, zijn geschikt voor een groen 
dak, legt hij uit. Wel mag het dak 

Op een paar uitzonderingen 
na zijn alle daken geschikt 
voor een groen dak.



op een warm dak doordat het die 
verdamping overdag weet te voor-
komen. ‘Het effect van individuele 
en enkele groendaken wordt op 
straatniveau meestal niet waarge-
nomen’, vertelt Loeve.

Als een hele stad zou worden 
bedekt met een groen dak, zou 
er trouwens wel een merkbaar 
effect zijn. Een sedumdak kan wel 
zorgen voor meer isolatie, en dus 
’s zomers binnen verkoeling creë-
ren. Veel nieuwe gebouwen zijn al 
zo goed geïsoleerd dat een groen 
dak nauwelijks wat toevoegt. Bij 
oudere gebouwen ligt dat anders.

Bijenhotel
Wie eenmaal een sedumdak heeft 
aangelegd, heeft daar weinig 
omkijken naar, legt Vlijm uit. Een 
sedumpakket bestaat meestal uit 
zo’n zeven tot twaalf verschillende 
soorten, zoals muurpeper (Sedum 
acre) en wit vetkruid (Sedum 
album). De natuur regelt welke 
soort het hardste groeit. Meer 
zonlicht of wind zal de ene soort 
stimuleren, een vochtiger dak de 

Op het dak is geen normale kringloop, die er in 
de tuin wel is: er valt daarboven weinig blad

andere. ‘Eén keer in de herfst het 
dak op om te controleren of alles er 
goed bij staat en om te bemesten is 
genoeg. En dat werk kun je meteen 
combineren met het schoonma-
ken van de dakgoot. Iets wat sowie-
so moet’, zegt Vlijm. Bemesting 
van het sedumdak is volgens hem 
belangrijk. Op het dak is geen 
normale kringloop, die er in de 
tuin wel is: er valt weinig blad op 
het dak. ‘Als je niet bemest, zullen 
uiteindelijk de meeste soorten 
doodgaan. Je houdt dan maar een 
of twee soorten over.’ Chemische 
meststoffen zijn niet nodig. ‘Er zijn 
mengsels met organisch materiaal 
en mycorrhiza die ervoor zorgen 
dat de plant geleidelijk de mest-
stoffen binnenkrijgt.’ Mycorrhiza 
zijn schimmels die planten helpen 
om voedingsstoffen op te nemen.

Onkruid wieden hoeft niet 
echt om een groen dak in stand 
te houden. Het wortelwerende 

folie is sterk genoeg om ook de 
wortels van onkruiden tegen te 
gaan. Sterker: een beetje onkruid 
is juist goed voor de biodiversiteit, 
doordat er bijen en vlinders op 
afkomen. ‘Producent van sedum-
daken Sempergreen heeft speciale 
matten waarin naast sedum ook 
kruiden en grassen groeien. Deze 
varianten zijn beter voor biodiver-
siteit dan sedumplantjes alleen’, 
zegt Benschop. Een bijenhotel 
– een blok hout met gaten waar 
solitaire bijen in kunnen nestelen 
– is ook goed voor de biodiversiteit 
en kan prima op het dak.

Een combinatie met zonnepa-
nelen kan eveneens. Dan is het 
handig als de panelen wat hoger 
liggen, zodat licht, lucht en regen 
onder de panelen kunnen komen 
en de plantjes niet over het paneel 
gaan groeien. Onder meer Solar 
Sedum levert speciale frames 
voor de panelen. Slecht voor de 
opbrengst hoeft dat niet te zijn: op 
een gevarieerd groendak, dat zijn 
omgeving verkoelt, zijn de panelen 
juist efficiënter. o

l In de zakelijke 
wereld kiezen bedrij-
ven vaker voor een 
op maat gemaakt 
ontwerp dat een 
stuk verder gaat dan 
sedum alleen. 

l Een van deze ver-
groeners is het Am-
sterdamse ontwerp-
bureau Moss. ‘We 
kijken bij renovaties 
naar de draagkracht 
van het gebouw, 
naar de wensen en de 
omgeving’, zegt Kelai 
Diebel van Moss. Het 
levert soms daktui-
nen op met bomen 
waar medewerkers 
kunnen lunchen of 
vergaderen. Derge-
lijke daken worden 
‘intensieve groen-
daken’ genoemd. 
Dat kan ook met be-
staande gebouwen. 
‘We zijn nu bezig 
met het dak van een 
parkeergarage. Daar 
konden auto’s staan, 
een paar bomen 
moet ook lukken.’ 

l Tot nu toe werkte 
Moss met meer dan 
honderd verschil-
lende soorten, die 
doorgaans passen 
bij de omgeving waar 
het gebouw staat. 
‘We kijken of de 
soort die wij intro-
duceren geen invasie 
kan veroorzaken op 
andere plekken.’

Boom op  
het dak

Bureau Moss gaat verder 
dan sedum en ontwerpt 
intensieve daktuinen. 


