Het rieten dak,
meer dan ooit terug...
Een rieten dak geeft een pand een prachtige, natuurlijke uitstraling die heel goed
harmonieert in het landschap, maar ook
een voorname en stijlvolle uitstraling in een
meer bebouwde omgeving. Rieten daken
worden vaak nog geassocieerd met nostalgie, de “Bokrijk” huisjes die we allemaal
kennen.
Nochtans geven ze in het hedendaagse
straatbeeld een exclusieve uitstraling.
Bovendien is het een milieuvriendelijke
toepassing die goed is mee geëvolueerd,
zowel toepasbaar bij nieuwbouw als renovatie.
Een ambachtelijk kunstwerk heeft zich ontwikkeld tot de meest esthetische en sierlijke
dakbedekking van vandaag, voor uw woning, carport, schuur, poolhouse, enz.
Het betoverende rieten dak maakt de laatste jaren een opmerkelijke comeback.
Steeds meer architecten herontdekken de
voordelen van riet als materiaal met onuit-

puttelijke mogelijkheden, waarmee uiterst
flexibele en heel eigentijdse dakvormen
kunnen worden gerealiseerd.
Een huis met een rietendak loopt meteen
over van charme en is van alle tijden.
Een rieten dak heeft een karakteristieke,
landschappelijke en natuurlijke waarde. De
unieke eigenschappen van riet staan daarbij borg voor een optimaal woongenot.
Riet is een natuurproduct dat al sinds jaar
en dag gebruikt wordt voor dakbedekking,
maar niet iedere rietsoort is geschikt. Riet
dat geschikt is om als dakbedekking te gebruiken, is afkomstig uit streken zoals Nederland waar een gematigd klimaat heerst en
waar het groeit met de voeten in zoet en
arm water.
Voordat het verwerkt kan worden moet het
riet volgroeid, hard, recht en buigzaam zijn.
Riet van goede kwaliteit mag niet vermengd
zijn met andere waterplanten, mag niet verrot, noch beschimmeld zijn.
lees verder
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Tijdloze charme van een rieten dak …
Er zijn twee soorten van dakconstructie voor
een rieten dak: een traditionele open constructie en een gesloten constructie.
Bij de open constructie wordt het systeem op
een open kap gelegd. Horizontaal liggen er
rietlatten en verticaal liggen kepers die afhankelijk van de hoogte op verschillende plaatsen ondersteund worden.
Een zeer beproefde methode, die gebaseerd
is op een techniek van 6000 jaar geleden.
Het grootste voordeel van deze traditionele
constructie is dat het een optimale ventilatie
biedt zonder condensvorming, ideaal voor
vochtafvoer boven een stal.
Natuurlijk is het ook een streling voor het oog,
omdat het riet van binnenuit zichtbaar blijft.
Bij de gesloten constructie, ofwel schroefdak,
wordt het riet op een dichte ondergrond geschroefd met roestvrije schroeven met daaraan RVC draad.
Hier is de grootste troef de hogere isolatiewaarde.
“Een rieten dak is een ideale buffer tegen te
grote hitte in de zomer en de strenge vorst in
de winter”
Bij deze techniek wordt het riet op een tochtvrije en gesloten ondergrond aangebracht.
Hierdoor vormt het immers een dik pak van
ongeveer 32 cm opeengestapelde lucht (vaste rietstengels) wat een goede isolator vormt.
Een mythe die helaas nog steeds bestaat, is
het brandgevaar van een rieten dak.
Vroeger was dit inderdaad het geval, maar
vandaag de dag heeft de toepassing van
moderne technieken dit risico heel wat verkleind. Het riet wordt immers op een gesloten,
tochtdichte ondergrond aangebracht. Daardoor is het niet langer mogelijk dat zuurstof
van beneden wordt aangezogen, waardoor
het niet echt zal branden, maar eerder zal
smeulen en zelfs uitdoven. Daarnaast kan het
rietdak ook een bijkomende behandeling krijgen met een brandvertrager.
Het is ook niet meer van deze tijd om te denken dat een rieten dak niet te combineren
valt met een gezellige openhaard.
Een open haard onder een rieten kap vormt
geen enkel probleem indien u een schoor-
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steen of rookkanaal met voldoende grote
diameter gebruikt. Een vonkenvanger in
combinatie met een regenkap wordt wel
aanbevolen. Een vonkenvanger is een stuk
gaas van roestvrij staal aan de uitmonding
van de schoorsteen die zorgt dat de trek niet
nadelig wordt beïnvloed. Samen met een
abonnement bij de schoorsteenveger zijn er
voldoende maatregelen om van uw openhaard te kunnen genieten onder een rieten
dak.
Het laatste, maar zeker niet onbelangrijke
voordeel van een gesloten constructie is dat
het de zolderverdieping volledig tocht- en
stofvrij houdt.
Klassieke villa of hoevestijl, al dan niet in
combinatie met pannen, pastorijstijl, bijgebouwen, poolhouse of tuinhuis; riet leent zich
voor alle bouwstijlen.
Bij het aankleden van gevels en wanden kan
een echte rietdekker zich eindeloos uitleven
met het creëren van een artistiek staaltje vakmanschap.
Er zijn ook elementen die niet alleen een streling zijn voor het oog, maar ook bewust een
doel hebben.
Om uw rieten dak optimaal te beschermen
kan u gebruik maken van een nok.
Keramische pannen behouden hun kleur.
Deze nokken worden in een mortelspecie
geplaatst. De kleur van de voegen zijn bepalend voor een harmonisch geheel. Er zijn
dan ook verschillende tinten grijs, wit, beige,
zwart, enzovoort, mogelijk.

40° boven op de ramen. De absolute minimale hellingshoek voor korte vlakken tot 2.5 m
is 30°. Voor een goede afvloeiing van regen
en smeltwater geldt dus hoe steiler hoe beter.
Riet gelegd op een kleinere hellingshoek dan
45° verkort de levensduur van uw dak.

Wij zijn een rietdekkersbedrijf met een
jarenlange ervaring en een uitstekende
reputatie voor het uitvoeren van alle rietdekkerswerkzaamheden.

“Stijlvol en klasse, het rieten dak geeft uw villa
een kapitale meerwaarde”
Een rieten dak kost veelal iets meer dan een
dak met pannen of leien, maar dat prijsverschil is beduidend lager dan algemeen wordt
aangenomen. Zeker als je er rekening mee
houdt dat een rieten dak met schroefdak
goede isolatiemogelijkheden heeft. Verder is
het zo dat een kap waar riet op gedekt zal
worden, van een minder zware constructie gebruik hoeft te maken, wat een verschil
maakt in de bouwkosten.

Met een vast team zijn wij actief in de
provincie Limburg, en aangrenzende delen
van de provincies Luik, Vlaams-Brabant en
Antwerpen. Door klein te zijn en te blijven,
kunnen wij al onze daken nog zelf maken,
waarmee wij duidelijk meer kiezen voor
kwaliteit dan voor grote productie. Wij zijn
dan ook geen aannemers of verkopers van
rieten daken, maar nog echte vakmensen
met liefde voor het ambacht.
U kunt bij ons terecht voor alle werken aan
uw rieten dak:
•
Plaatsen van nieuwe rieten daken
op villa`s en landhuizen, boerderijen,
pastorie-woningen, tuinhuizen, poolhouses …
•
vernieuwen van bestaande rieten
dakenherstellen of bijwerken van
oudere rieten daken
•
keuren van rieten daken in geval van
aan- of verkoop
•
ontmossen van rieten daken
•
vervangen van dakpannen door riet
•
alle bijbehorende werken als het
vervangen of verven van schouwen,
plaatsen van vonkenvangers, plaatsen van Velux dakvensters of zonnepanelen, kleinere timmerwerken …

De charme van het rieten dak is ook de natuurlijke veroudering van het product.
Een regelmatig onderhoud is een garantie
voor een lange levensduur en doet de charme van riet tot zijn recht komen. Kleine onderhoudswerken kunnen preventief worden
uitgevoerd om slijtage te voorkomen. Algenbestrijding staat hierbij voorop.
bron:
vakfederatie rietdekkers - www.riet.com
foto’s: ‘T Landhuys, JamesWhittaker,
Gordebeke en Jaap2

Vanaf de ontwerpfase kunt u bij ons terecht
voor een eerlijk en deskundig advies en een
vrijblijvende offerte.

Hedendaagse innovatie heeft geleid tot een
opmerkelijke verbetering van het rieten dak:
De koperen nokbedekking.
Bij reparaties of enkelzijdige dakvernieuwingen kan een koperen nok keer op keer vlot
gedemonteerd en opnieuw gebruikt worden.
Een duurzame toekomst!
Opmerkelijk voordeel is dat kopersulfaat mosbestrijdend werkt.
Uitzonderlijk wordt er ook nog op traditionele
wijze gewerkt met een nok van graszoden.
Eén gouden regel blijft van kracht. Het dak
dient over voldoende helling te beschikken;
ongeveer 45° voor de normale dakhelling en
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