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Ga naar de volgende pagina’s voor de instructies voor 

het planten van bloembollen in een groendak.
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Geschikte groendaken voor 
bloembollen

Instructie bloembollen planten Instructie bloembollen planten 
in je (bestaand) groendakin je (bestaand) groendak

We maken bij het planten van bloembollen in groendaken 
onderscheid tussen twee verschillende soorten systemen: 1. 
systemen met alleen substraat en 2. systemen met substraat-
vervangers (GRS SM-50 Substraatplaten of GRS WSM-50 Water-
reservoirplaten) én substraat. Systemen zonder substraat zijn 
niet geschikt voor bloembollen.

1. Systemen met alleen substraat:
De totale hoogte van het substraat moet minimaal 8 cm zijn.

a. Bij stekken en plugplanten geldt de volgende volgorde vanaf de GRS 
Drainageplaat: 5 cm substraat; bloembollen op substraat; 3 cm substraat op 
bloembollen; stekken of plugplanten op substraat.

b. Bij vegetatiematten geldt de volgende volgorde vanaf de GRS Draina-
geplaat: 6 cm substraat; bloembollen op substraat; vegetatiematten op 
bloembollen.

Geschikte kant en klaar systemen
Kant en klaar systeem Plain Jane – The Developer is een geschikt systeem 
met alleen substraat dat gecombineerd kan worden met GRS Bloembollen.

2. Systemen met substraatvervangers én substraat:
De totale hoogte van de vegetatiedragende laag (= substraat en/of substraat-
vervanger) moet 10 cm zijn.

Let op! De bloembollen kunnen niet direct op de substraatvervangers gelegd 
worden. Er dient altijd eerst een laag substraat aangebracht te worden. Er 
moet minimaal 3 cm substraat tussen de substraatvervangers en de bloem-
bollen worden geplaatst.

a. Bij stekken of plugplanten geldt (in totaal 5 cm substraat): GRS SM-50 Sub-
straatplaten of GRS WSM-50 Waterreservoirplaten; minimaal 3 cm substraat 
op GRS SM-50 of GRS WSM-50; bloembollen op substraat; 2 cm substraat op 
bloembollen; stekken en plugplanten op substraat.

b. Bij vegetatiematten geldt (in totaal 3 cm substraat): GRS SM-50 Substraat-
platen of GRS WSM-50 Waterreservoirplaten; 3 cm substraat; bloembollen op 
substraat; vegetatiematten op bloembollen.

Geschikte kant en klaar systemen
Kant en klaar systeem Queen B(iodiverse) – Create Me en Queen B(iodiverse) 
– Simple as it can Bee zijn geschikte systemen met substraatvervanger én 
substraat die gecombineerd kunnen worden met GRS Bloembollen.

Volg de instructiestappen (www.greenroofshop.nl/instructies of scan de QR 
code) van de kant en klaar systemen t/m de aanleg van de GRS Drainagepla-
ten of GRS WSM-50 of GRS SM-50. Daarna volg je stappen die op de volgende 
pagina staan beschreven. We maken hierbij onderscheid tussen een nieuw 
aan te leggen groendak (met vegetatiemat) en een bestaand sedumdak. Heb 
je de dakcheck gedaan? En is de opbouw geschikt voor bloembollen? Ga dan 
verder met de volgende stappen.

Scan deze QR code 
voor de instructies 
van de GRS kant 
en klaar systemen

Bzzz... Vergeet je dit ook niet?

Houd voordat je echt begint met het onderhouden 
van je groendak rekening met een aantal punten om 
je eigen veiligheid en de kwaliteit van je groendak te 
waarborgen. 

Veiligheid

Je gaat op hoogte werken, dus let goed op de veiligheidseisen. 
Denk aan dakrandbeveiliging, valbescherming, veiligheids-
helmen etc.)

Zorg dat je genoeg hulp hebt om de installatie goed en veilig 
uit te kunnen voeren. Denk aan personeel, verticaal transport 
en gereedschappen.

Maak ruimte vrij om geleverde materialen tijdelijk te kunnen 
plaatsen voor de installatie.

Een goede voorbereiding is het halve werk

Houd rekening met de weersomstandigsomstandigheden. Bij 
warm weer is een snelle verwerking vereist.

Verdeel, afhankelijk van de dakbelastig, de materialen goed 
over je dakoppervlak.
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Verdeel de bloembollen

 Verdeel de bloemenbollen over het substraat. Voor het mooiste resul-
taat raden wij aan om ca. 100 bloembollen/m2 toe te passen. Let erop 
dat de puntjes van de bloembollen niet naar het substraat wijzen. De 
puntjes mogen omhoog of naar de zijkant wijzen.

Als je in plaats van vegetatiematten met plugplanten of sedumstekken 
werkt: strooi het overige substraat (zie stap 1) op de bloembollen.

2
Verdeel het substraat

a. Bij alleen substraat: verdeel alle substraat over de GRS Drainageplaten 
als je alleen met vegetatiematten werkt.

Als je in plaats van vegetatiematten met plugplanten of sedumstekken 
werkt: verdeel het substraat, maar houdt 3 cm aan substraathoogte 
over.

b. Bij combinatie GRS SM-50 / GRS WSM-50 met substraat: verdeel mini-
maal 3 cm substraat over de substraatvervangende platen.
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Bewateren

Bewater het systeem. Heb je een opbouw met een GRS WSM-50 Water-
reservoirplaten of GRS SM-50 Substraatplaten? Maak dan gebruik van de 
grote wateropslag door flink te bewateren.

3 Leg de sedummat neer

Plaats nu de sedummat. De bollen hebben voldoende kracht om door 
de mat heen te groeien.

Als je in plaats van vegetatiematten met plugplanten of sedumstekken 
werkt: plaats nu de plugplanten of verdeel de stekken over de bloembol-
len die afgedekt zijn met substraat. 

In februari/maart kun je genieten van de eerste bloeiende bloemen.

4

...and DONE!

1. Nieuw groendak (met vegetatiemat)

Ga naar de volgende pagina voor de instructie voor het planten 
van bloembollen in een bestaand groendak.
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Maak een gat

Maak met een potlood een gat van ca. 6-8 cm diep (ongeveer 2x de 
grootte van de bloembol).

2Uitgangspunt is een begroeid dak

Om door het sedum te komen, kun je een potlood gebruiken. Een schep 
of gereedschap met een spitse punt is niet geschikt voor werkzaamhe-
den op het dak.
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Plaats bloembol in het gat

Plaats de bloembol met het puntje omhoog in het gat. 

Voor het mooiste resultaat raden wij aan om ca. 100 bloembollen/m2 toe 
te passen (minder is ook mogelijk).

3 Plaats substraat en groen terug

Wanneer de bloembol in het gat is geplaatst, leg je het substraat en de 
sedum weer terug over het gat.

4

Bewater de vegetatie

As je klaar bent met het planten van de bollen, bewater je de vegetatie. 

In februari/maart kun je genieten van de eerste bloeiende bloemen.
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...and DONE!

2. Bestaand begroeid groendak


