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1. VERZORGING

Niets groeit zonder verzorging – dit geldt ook voor begroeide 

daken. Zelfs een niet begroeid grinddak moet eenmaal per 

jaar worden onderhouden. Dit is bij dakbegroeiingen niet an-

ders! 

Afwerkingsonderhoud:

Deze behoort tot de aanleg van de dakbegroeiing.

De beplanting is met ca. 80% bedekking nog niet volledig ge-

sloten. Direct na aanleg wordt 1x water gegeven en 1 keer 

bemest.

Ontwikkeling en onderhoudsverzorging:

In aansluiting op de aanleg waarbij de vegetatie zich zal gaan 

ontwikkelen tot 90% bedekking en de vegetatiedoelstelling 

wordt behaald. 

Na het bereiken van de vegetatiedoelstelling dient deze te 

worden gehandhaafd. De verzorgings- en onderhoudsmaat-

regelen zijn fundamenteel. Doorgaans moeten daken bij ex-

tensieve begroeiingen 2-3 maal per jaar voor verzorgings-

maatregelen worden geïnspecteerd en onderhouden.

2. MAATREGELEN

De volgende maatregelen voor ontwikkeling en onderhoud 

dienen te worden uitgevoerd:

• Verwijderen van ongewenste aangroei.

• Bemesten met Optigroen lang werkende meststof Opti-

cote.

• Indien nodig maaien van de vegetatie

• Verwijderen van snoeiafval, loof en overig afval.

• Inzaaien c.q. opnieuw beplanten van lege plekken

• Vrijhouden van randen

• Schoonmaken van goten, controleschachten, dakafvoe-

ren etc.

• Maatregelen als watergeven zijn alleen noodzakelijk bij 

uitzonderlijke droogte direct na aanleg. 

3. OPTIGROEN LANG WERKENDE MESTSTOF 

 OPTICOTE

Opticote is een volledig omhulde duurzame bemesting met 

een werkingsduur van ongeveer 8-9 maanden. 

De werkingsduur is afhankelijk van de temperatuur. De voe-

dingstofvrijgave geschiedt volgens het diffusieprincipe en 

wordt door de regulator in het bemestingsomhulsel aange-

stuurd.
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Voordelen van Opticote

• Gelijkmatige voedingstofvoorziening over een totale groeiperiode.

• Geen overbemesting door het volledige omhulsel van de meststof.

• Geen wegspoelen van voedingstoffen in de afwatering door het langzaam vrijkomen.

Samenstelling van Opticote 

Toepassingsparameters Optigroendakbegroeiingen

Stickstof N 18%  Extensieve begroeiing nieuwe aanleg 50-60 g/m2

Fosfaat P2O2 6%  Extensieve begroeiing onderhoud 50 g/m2

Kaliumoxide K2O 8%  Intensieve begroeiing onderhoud 60 g/m2

Magnesiumoxide MgO 2%

4. CONCLUSIE

• Uw dakvegetatie is gebaat bij deskundig onderhoud.

• Gebruik van de lang werkende meststof Opticote is 

noodzakelijk.

• Om de verzorgingswerkzaamheden te verlichten moe-

ten wateraansluitingen, toegangsmogelijkheden en  -bij 

daken hoger dan 2,5m1-  valbeveiligingen aanwezig zijn.

• Verzorging en onderhoud levert u 10 jarige systeem ga-

rantie op het functioneren van het daktuinsysteem.

 

Bij vragen: neem contact op met één van onze  productspe-

cialisten.
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