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Een rieten dak valt onder de waterkerende dakbedekkingen, die ook wel 
schubvormige dakbedekkingen worden genoemd. Het water dat er opvalt, 
volgt de weg naar beneden van de onder afschot gelegde rietstengels. 
Hoe steiler het dak, des te sneller vloeit het regenwater weg. Een goed 
rieten dak heeft een dakhelling van meer dan 45 graden. In dat geval 
wordt slechts het laatste stukje van de rietstengel nat. Dit zogenoemde 
aardeinde vergaat in de loop der jaren door UV en verwering, waardoor 
het rieten dak langzaam in dikte afneemt en ‘de binding’ dichter bij het 
oppervlak komt. De slijtlaag wordt dunner, waardoor er onderhoud moet 
plaatsvinden om het dak op kwaliteit te houden.

“ Met gericht onderhoud blijft rieten 
dak tientallen jaren op kwaliteit”

Tekst en beeld: Albert F. van den Hout

Bij een riet gedekt landhuis 
aan de Vlist bezoeken we Luit 
Blom van rietdekkersbedrijf 

L. Blom uit Oudewater. Luit (66) 
en zoon Luit (35) werken met 
3 vaste werknemers en enkele 
oproepkrachten. Het landhuis is 
16 jaar geleden gedekt met Turks 

riet. Luit: “We hebben dit dak niet 
gemaakt, maar we zijn wel door de 
opdrachtgever benaderd om advies te 
geven. Ondanks het feit dat we een 
ruimere aanbieding hebben gedaan 
dan twee andere rietdekkers heeft 
de opdrachtgever toch ons advies om 
het hele dak op te stoppen gevolgd. 

Klimaatverandering 
speelt ook rieten 
daken parten 

DR133_039-041.indd   39 14-08-16   20:44



DAKENRAAD NUMMER 133 ,  SEPTEMBER 2016
RIETEN DAKEN IN NEDERL AND (3)

P R O C E S  &  B E H E E R

40

Boerderijdak, dat 
2 jaar geleden op 
dezelfde wijze is 

opgestopt. 
Het rieten dak was 

toen 36 jaar oud.

De andere aanbieders gingen uit van 
schoonmaken en opstoppen waar 
nodig.”

Opstoppen, doorstoppen 
of kammen

Deze begrippen verschillen per 
streek, maar het gaat over hetzelfde. 

Blom: “In onze regio noemen we 
het opstoppen. Bij het opstoppen 
wordt zo veel mogelijk vuiligheid 
verwijderd, dan werk je schoner. 
Daarna trekken we vier lagen van 
het oude riet uit de binding om 
ruimte te maken voor het invoegen 
van kleine bosjes afgekort riet. 

Het uit de binding getrokken riet 
scho nen we met een heggenschaar 
of we breken het onderste deel er 
met de hand af. Bij dit dak is dat 
zo’n 5-6 centimeter, daarna is het 
‘oude’ riet weer als nieuw. Door het 
terugtrekken van het oude dak gaan 
we er vanuit dat we 50 tot 60 cm 
weg uit de band (binding) zijn. 
Bij het opstoppen gebruiken we 
graag lang riet waar we twee tot drie 
lengten stopbollen (afgekort riet) uit 
kunnen halen van circa 75 cm. 
Bij het opstoppen proberen we 
zo goed mogelijk zigzaggend de 
ruimte te vullen die in de binding 
is ontstaan door het uittrekken van 
het riet tot de oude maat van 28 - 30 
centimeter. Dat zigzaggend opstoppen 
doen we om te voorkomen dat er 
strepen in het dak ontstaan.
Na het volzetten van de vier lagen, 
wordt het riet met een drijfbord 
aangeklopt en verder in de binding 
gedreven. Dit herhaalt zich totdat 
we boven zijn. 

Een van de nieuwe bosjes kort gesneden riet (stopbollen).

Schonen met de heggenschaar.

Aankloppen van het uitgetrokken en ingestoken riet.

Schonen met de hand.

Zig-zaggend volzetten van de ontstane ruimte.
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Het uiterlijk is dan grijsgeel 
gespikkeld, maar dat kleurt egaal  
bij binnen enkele maanden.  
Het geeft een mooi beeld van de 
zorgvuldigheid waarmee het is 
gemaakt.”

Verdekken, verdrijven  
of blank verstoppen

Een methode waarbij dunne 
bosjes afgekort riet in de bestaande 
rietlaag worden gestoken. De totale 
rietlaag wordt net als bij een nieuw 
dak met een nieuwe spandraad 
gebonden. Deze methode werd 
vooral veel toegepast bij daken met 
een gaarde (rood of geel driejarig 
griendhout van 15 tot 20 mm dik.) 
De tenen, gebruikt voor het binden, 
bestonden uit eenjarig gewaterd 
griendhout. Blom: “Deze bindingen 
waren relatief gemakkelijk uit het 
dak te trekken. De eerste laag werd 
teruggetrokken en bij de tweede 
lat werd wat oud riet verwijderd 
om voldoende knelling te houden. 
Het dak werd laag voor laag met 
stopbollen opgevuld en voorzien van 
een nieuwe dikke draad en binding. 
De onderste stopbollen waren met 

een aardeinde en 110 - 120 cm lang. 
Bij daken met een dikke draad wordt 
deze methode weinig meer gebruikt, 
omdat het opstoppen eenvoudiger 
gaat met hetzelfde resultaat.”

Levensduurverwachting
Het opstoppen van een rieten dak 

is naar de overtuiging van Luit Blom 
net zo goed als vernieuwen. Na het 
werkbezoek neemt hij me mee naar 
een boerderij waarvan hij het dak 
twee jaar geleden heeft opgestopt. 
“Niet van nieuw te onderscheiden 
en het kan zo weer 15 jaar mee”. 
Een traditioneel gebonden rieten 
dak heeft zijn voorkeur uit het 
oogpunt van een duurzaam rieten 
dak. “Uitgaande van een goede 
bos riet, twee keer opstoppen 
en iedere vijf jaar schoonmaken, 
kan een rieten dak 30 tot 40 
jaar meegaan. Bij een schroefdak 
ligt dat gevoeliger vanwege de 
mindere drogingscapaciteit en de 
mate van luchtdichtheid van de 
onderconstructie, zeker bij zwaar 
geïsoleerde onderconstructies.  
Dat zijn daken die meer onderhoud 
vergen met het vrijhouden van 

mossen en algen. Een schroefdak met 
geïsoleerde dakplaten droogt alleen 
maar vanaf de buitenkant. Ook de 
vorm van het dak speelt een rol, het 
rieten dak is te populair geworden, 
architecten denken soms dat alles 
maar kan met riet, dan zie je riet 
worden toegepast in oneigenlijke 
vormen. Dat vergt veel onderhoud 
en gaat altijd ten koste van de 
levensduur.”

Klimaatverandering
Ook de veelvuldige regen van de 

laatste jaren komt ter sprake.  
“Dat is niet het grootste probleem, 
een rieten dak op een goede plek 
met een goede dakhelling is snel 
weer droog. Regen is wel een 
probleem bij schroefdaken in de 
uitvoering. Om te voorkomen dat het 
hele dakpakket nat wordt, moet je 
stoppen zodra het begint te regenen. 
Ook moet je de opslag van je riet op 
de bouw goed in de gaten houden 
Veel erger zijn de zachte winters, 
voor een rieten dak is een 
strenge vorstperiode goed.  
Na zo’n periode is het dak in 
een keer schoon en kurkdroog.” 

Meer over dit onderwerp  
in Dakenraad: 
•  ‘Eerbied voor het materiaal’,  

nr. 61, september 2004.
•  ‘De kwaliteit van ons riet’,  

nr. 82, februari 2008.
•  ‘Als je het goed doet, heb je een klant voor 

het leven’, nr. 109, september 2012.
• www.dakenraad.nl/kennisplatform.

Boerderijdak, dat 
2 jaar geleden op 
dezelfde wijze is 

opgestopt.  
Het rieten dak was 

toen 36 jaar oud.

Schonen met de hand.

Zig-zaggend volzetten van de ontstane ruimte.
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