
 

  
 
 
 
Onze Herbaroof® cassettes worden steeds volledig begroeid afgeleverd. Dankzij de snelle en eenvoudige 
plaatsing (Z.O.Z.) kunt u meteen genieten van een prachtig volgroeid dak. Vanaf dan volstaat het om 
halfjaarlijks een klein onderhoud uit te voeren om maximaal te kunnen genieten van uw prachtig groendak. 

 Bemesting 
Het is aan te raden om na de zomer (eind september) en na de winter (maart-
april) te bemesten met een traag werkende onderhoudsmeststof. Ideaal 
hiervoor is de meststof Myco-Sedum van ECOstyle. Een 100% organische 
meststof speciaal ontwikkeld voor de aanleg en het onderhoud van 
sedumdaken. Een halfjaarlijkse bemesting met ongeveer 7 kg per 100 m² 
stimuleert het microbiële leven, zorgt voor een optimale wortelvorming en 
geeft een gezonde sedumplant als resultaat. De meststof werkt langdurig, 
spoelt niet uit en geeft geen schade door verbranding.  

 Onkruid en mos 
Onder invloed van de wind kan het gebeuren dat onkruid, boomscheuten en bladresten op het 
groendak terecht komen. Bij halfjaarlijkse controle en bemesting van het groendak kunt u deze het 
eenvoudigst handmatig verwijderen of licht uitharken. Grassen en grof onkruid gedijen doorgaans ook 
niet goed in de substraatlaag die geschikt is voor groendaken. Tijdens het zomerseizoen zullen zij dan 
ook meestal vanzelf uitdrogen en verdwijnen. Wanneer uw dak te vochtig is kan er mos ontstaan. Dit 
kunt u best licht uitharken. 

Kale plekken die ontstaan na het verwijderen van onkruid of mos kunt u heel eenvoudig terug 
instrooien met sedumstekken (ook bij ons verkrijgbaar). Sedum zaait ook zichzelf uit en zal behoorlijk 
snel weer herstellen. 

 Afwatering 
Wanneer u zich op het dak begeeft voor de bemesting van uw groendak en het verwijderen van 
eventueel onkruid dient u eveneens de afwatering te controleren en vrij te maken. U zorgt er best voor 
dat er geen steentjes, korrels of beplanting in de hemelwaterafvoeren zitten en dat eventuele 
grindstroken terug begroeiingsvrij worden gemaakt.   

 Water geven  
Sedumplantjes zijn vetplanten en zijn dus goed bestand tegen droogte. Enkel bij aanhoudend droog 
en warm, zomers weer kan het nodig zijn om extra water te geven. U besproeit dan best met korte 
sproeitijden, zo kunnen de Herbaroof® cassettes het water beter absorberen en vasthouden. Extra 
water geven zorgt ervoor dat het groendak minder (en vooral minder kleurrijk) zal bloeien, maar de 
begroeiing zal wel groener blijven. 

 
 
 

Onderhoudswijzer Herbaroof® 

Ook met vragen en problemen kunt u steeds bij ons terecht. Stuur ons gerust een 
e-mail met een beschrijving van het probleem en eventueel een aantal foto’s.  


