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Dat rieten daken nog steeds zo geliefd zijn, is vooral te danken aan gepassioneerde vaklui die hun vak door en door kennen. Bert Vos bijvoorbeeld, die bijna een kwarteeuw bij
Rasenberg werkt. Als jonge knaap leerde hij het vak bijna bij toeval en nu, jaren later, is
de passie er nog steeds.
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O

m het verhaal achter Berts
liefde voor rieten daken te leren kennen, moeten we een
flinke sprong terug in de tijd maken.
Door een samenloop van omstandigheden kwam hij in de sector terecht.
“Toen ik nog op school zat, bracht ik
veel van mijn vrije tijd door bij een
vriend die op een boerderij woonde”,
herinnert Bert zich. “Die boerderij had
een rieten dak. Op een dag is dat ingestort en moest het hersteld worden.
Dat kon echter niet zonder de nodige
kennis. Om zelf ook een handje te
kunnen toesteken, ben ik meegegaan
naar een opleiding om het plaatsen
van rieten daken onder de knie te krijgen. De twijfel die ik aanvankelijk had
om hier ook mijn beroep van te maken, verdween al snel. Ik had het echt
naar mijn zin, ook omdat riet zo’n
mooi materiaal is om mee te werken.
Wat ik daarna ook deed, de lokroep
van het riet heeft mij nooit helemaal
losgelaten.”

Foto rechterpagina:
Nadat de bos riet
op het dak gelegd
is, wordt die met
behulp van een
drijfbord helemaal
op de juiste plaats
gelegd.

Altijd anders
De verbondenheid van Bert met rieten daken wordt nog het best geïllustreerd door de professionele levensloop die hij afgelegd heeft. “Ik ben
eerst tien jaar actief geweest als rietdekker bij een andere firma”, vertelt
hij. “Op een bepaald moment daalde
de vraag naar rieten daken echter
sterk en ging ik noodgedwongen op
zoek naar een andere job. Zo kwam ik
in de wegenbouw terecht. Enkele jaren later kreeg ik van Rasenberg de
vraag of ik geïnteresseerd was om bij
hen te komen werken. Ik heb toen
geen seconde getwijfeld. Ik was weliswaar enkele jaren uit de sector ver30

Al het riet is
op voorhand al
nauwkeurig geselecteerd. Het komt
in samengebonden
bosjes toe op de
plaats waar het dak
geplaatst wordt.

dwenen, maar het riet is mij altijd blijven aanspreken. Het blijft interessant.
Iedere bewoner is anders, ieder dak is
anders, zelfs iedere bos riet is anders.
Het zal mij dus nooit vervelen. Ik ben
trouwens niet de enige die daar zo
over denkt. Mijn zoon werkt hier intussen ook al meer dan tien jaar.”

Onmiskenbare troeven
Omdat Bert al zoveel jaren gespecialiseerd is in rieten daken, kent hij het product door en door. Hij kan dan ook
perfect inschatten waarom rieten daken nog altijd sterk
scoren en zelfs nog altijd liefhebbers lijken te winnen.
“Riet beschikt over heel wat onmiskenbare troeven”, aldus
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De belangrijkste werktuigen van een rietdekker zijn
ijzerdraad en een drijfbord. Een rieten dak wordt altijd
van beneden naar boven gelegd. Aan de onderzijde van
het dak wordt de juiste dikte van het dak bepaald. Om te
voorkomen dat het riet tijdens de werkzaamheden gaat
verschuiven, wordt het vastgezet met ijzerdraad. Daarna
wordt het met een drijfbord goed gelegd.

Bert. “Ten eerste is het een levend materiaal dat
een woning onmiddellijk een unieke, warme uitstraling geeft. Daarnaast is het zeer duurzaam.
Een rieten dak is met behulp van het nodige onderhoud een mooie investering op lange termijn. Bovendien zijn met riet de meest uiteenlopende resultaten mogelijk. Mensen associëren
een rieten dak vaak met een klassieke of landelijke woonstijl, maar ook op een nieuwbouwwoning kan het perfect.”

Kennis en concentratie
Wie ooit al eens getuige geweest is van de plaatsing van een rieten dak, weet dat dit heel wat
meer inhoudt dan zomaar wat riet op een dak
leggen. Het is immers een karwei die de nodige
kennis en concentratie vereist. “Alles begint met
de selectie van het juiste riet”, legt Bert uit. “Het
moet bijvoorbeeld mooi recht zijn en droog verwerkt worden. Hoe lang of hoe dik het riet precies moet zijn, hangt af van dak tot dak. Voor
kleine daken kan kort, fijn riet al volstaan. Naar
dat soort riet is de vraag ook het grootst, aangezien dat mooi en fijn oogt. Voor daken met een
langere helling is echter langer, dikker en grover
riet nodig. Maar ook voor één dak werken we
met riet van verschillende lengtes en diameters.
Bij een dakkapel of op de hoek van een dak
moeten we immers ander riet gebruiken dan op
een lange dakhelling.”

Moeilijkheidsgraad
Eens het juiste riet voor de concrete situatie gekozen is, kan de eigenlijke plaatsing beginnen.
“We beginnen altijd onderaan. Daar bepalen we
de dikte van het dak, die meestal tussen 30 en

35 centimeter ligt. We leggen het riet op de juiste
plaats en zorgen er met behulp van een drijfbord
voor dat alles mooi aansluit. Van daaruit werken
we naar de bovenkant van het dak. Gemiddeld
kunnen we op die manier zo’n acht vierkante
meter per dag afwerken. Die snelheid hangt uiteraard af van hoe ‘moeilijk’ het dak is. Bij een
dak dat enkel uit twee schuine hellingen bestaat,
gaat het nog sneller, terwijl we voor een dak met
grillige vormen en veel dakkapellen meer tijd
nodig hebben.”

Evolutie
Een rieten dak krijgt vaak het etiket ‘tijdloos’ opgekleefd, maar dat betekent niet dat rieten daken niet meegaan met hun tijd. Integendeel
zelfs. “In vergelijking met toen ik begon en nu
hebben rieten daken een grote evolutie ondergaan”, zegt Bert. “De belangrijkste verandering
heeft betrekking op de bindmaterialen. Traditioneel werd het riet om de panlatten heen gebonden, nu wordt het vaker vastgeschroefd. Hier bij
Rasenberg hebben we beide technieken onder
de knie, maar mijn voorkeur gaat nog altijd uit
naar de ambachtelijke methode.” Door mee te
evolueren, zijn rieten daken ook klaar voor de
toekomst. En die ziet er volgens Bert zeer rooskleurig uit. “Vooral in Nederland zijn we sterk
cultureel gebonden met riet. De rieten daken
roepen een gevoel van nostalgie op en door de
nabijheid van het water zien we overal riet groeien. En het blijft een prachtig product. Riet zal
volgens mij nooit verdwijnen.”
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> Oude Kerkstraat 32
> 4921 XE Made (NL)
> tel. +31(0)162/68.63.51
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> e-mail: info@rasenberg-riet.com
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