
Bloemrijk mengsel voor 
ecologische dakbegroeiing

Omdat groene daken steeds belangrijker worden, is ook hier 

een kans om mooie inheemse planten toe te passen. Dankzij de 

initiatieven en de interesse van gemeentes, bedrijven, maar ook 

particuliere klanten kunnen wij u nu een mooi mengsel aanbie

den voor op uw dak. Naast nectar, biedt dit mengsel een aantal 

planten die van belang zijn als waardplant voor vlinders, zoals 

Schapenzuring en grassen. De grassen zijn ook van belang voor 

bijvoorbeeld sprinkhanen. Omdat grassen zich vaak moeizaam 

spontaan op een dak vestigen, voegen wij ze in dit geval toe.  

Afhankelijk van het beschikbare vocht kunt u na één tot ander

half jaar reeds een redelijk bloemrijk resultaat verwachten.

Zaaidichtheid

Gemiddeld 3 gram per m2 voor een bloemrijk resultaat.

Zaai-instructie

Zaaien: Jaarrond, bij voorkeur in de nazomer en herfst of in  

het vroege voorjaar. 

Minimum aantal geleverde soorten: 26

Het mengsel is zorgvuldig samengesteld voor het extreme 

klimaat dat daken beheerst: droogte, hitte, wind, zon. Daarbij 

zijn alle genoemde bloemen in dit mengsel niet zo tolerant voor 

droogte als de veelbeproefde Sedumsoorten. Drie inheemse 

Sedumsoorten zijn onderdeel van het mengsel. Naast boven

genoemde soorten zijn er verschillende andere planten geschikt 

voor een relatief droogschraal dak. Indien gewenst voegen we 

graag soorten toe. Voor dit mengsel volstaan alleen daksubstra

ten die zijn gericht op goede waterbuffering, zodat er meestal 

wel wat vocht beschikbaar is na een regenbui. Substraatdiktes 

van 5 cm zijn doorgaans te dun omdat de waterbuffering mini

maal is. Bodem niet te voedselarm maken, anders is de kans  

op verdroging groter.

 Vele jaren bloei

  Substraatdikte minimaal 10 cm

 Zonnige plek

 Voedselrijke grond

 Permanente invulling

 Bijzonder dak

  Jaarlijks max. 1 x (of minder) 

maaien en afvoeren

 Voor bijen en vlinders

Mengsel D2 bevat de volgende soorten

 

Achillea millefolium  Duizenblad

Allium schoenoprasum  Bieslook

Anthoxanthum odoratum  Gewoon reukgras

Anthyllis vulneraria  Wondklaver

Armeria maritima  Engels gras

Campanula rotundifolia  Grasklokje

Clinopodium vulgare  Borstelkrans

Dianthus armeria  Ruige anjer

Dianthus carthusianorum  Kartuizer anjer

Dianthus deltoides  Steenanjer

Erigeron acris  Scherpe fijnstraal

Erodium cicutarium  Gewone reigersbek

Festuca guestfalica  Schapengras

Festuca rubra  Rood zwenkgras

Galium verum  Geel walstro

Jasione montana  Zandblauwtje

Linaria vulgaris  Vlasbekje

Lotus corniculatus var.  

corniculatus

 Gewone rolklaver

Origanum vulgare  Wilde marjolein

Papaver dubium  Bleke klaproos

Pilosella officinarum  Muizenoortje

Plantago media

Potentilla argentea

 Ruige weegbree

 Viltganzerik

Potentilla verna

Prunella vulgaris

 Voorjaarsganzerik

 Gewone brunel

Rumex acetosella  Schapenzuring

Sedum acre  Muurpeper

Sedum album  Wit vetkruid

Sedum rupestre  Tripmadam

Silene vulgaris  Blaassilene

Thymus pulegioides  Grote tijm

Trifolium arvense  Hazenpootje
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