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ONDERHOUD BIODIVERSDAK

Om hun optimale uitstraling te behouden, hebben de biodiversiteitsdaken jaarlijks onderhoud
nodig. Onderstaande onderhoudsinstructie is van toepassing op alle Sedum Plaza
biodiversiteitsdaken waarbij de volgende vegetatiematten zijn toegepast:

Sedum-kruidenmatten 
Sedum-gras-kruidenmatten
Sedum-wildflowermatten

Wildflowermatten
Bees & Butterfliesmatten

WATER EN VOEDING
Een biodiversiteitsdak heeft geen extra water of
voeding nodig, omdat dit de natuurlijke balans van
van de planten op uw biodiversdak kan
veranderen. 
Het toevoegen van extra voedingsstoffen en water
zal alleen maar overmatige groei in grassen
bevorderen, die daardoor de gewenste inheemse
planten zal verdringen. Enkel onder zeer droge
omstandigheden is het nodig minstens één uur per
dag te irrigeren. 

WATER EN VOEDING
Door te maaien kunt u de samenstelling van
planten en bloemen op uw biodiversdak
manipuleren. Laat het biodiversdak bij voorkeur
ongemaaid van december tot juli. 
Het is belangrijk om het dak in de herfst te maaien
om de begroeiing in stand te houden. Hiervoor
raden wij de maand september aan, omdat de
meeste bijen dan hun levenscyclus voltooid. 
Eén keer maaien in de zomer is optioneel. Dit kan
het beste half juni worden uitgevoerd om de
groeikracht van de grassen te verminderen en om
wilde bloemen te laten groeien. Tijdens het eerste
jaar na installatie wordt aanbevolen om tweemaal
per jaar te maaien, zowel in juli als september.

GEFASEERD MAAIEN
Voor alle nuttige diersoorten die aanwezig
zijn op het dak is het gewenst om gefaseerd
te maaien. Laat minimaal 15-30 % van het
dakoppervlak ongemaaid (in stroken of
hoeken). 2 tot 3 weker kan het overige deel
gemaaid worden. 

TYPE GRASMAAIERS
Veel grasmaaiers zullen moeite hebben met
lang gras. Kleine daken kunnen met een
bosmaaier gemaaid worden. Grote
oppervlakken kunnen het beste worden
aangepakt met een zwaardere maaier
(bijvoorbeeld balkmaaiers of een meerwielige
bosmaaier).

MAAIHOOGTE
Streef ernaar dat de maaihoogte bij de eerste
keer maaien 5-7,5 cm hoog is . De
daaropvolgende maaibeurten kan de
maaihoogte lager zijn.

NA HET MAAIEN
Verwijder het afgemaaide groen binnen 
4 dagen van het dak, zodat overtollige
voedingsstoffen beperkt kunnen worden.
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