
De (rieten)dakenmarkt in Nederland.  
 
Er worden met enige regelmaat vragen gesteld over de markt voor rietdekwerk. Daarnaar is door het EIM  
(Economisch Instituut Midden en kleinbedrijf) onderzoek gedaan in 1999 en 2004. Hier een samenvatting. 
(Uit: EIM 1999 Structuuronderzoek daken sector aangevuld met andere bronnen). 
 
In Nederland wordt per jaar 33 miljoen vierkante meter dak gemaakt.  
24 miljoen vierkante meter hiervan is platdak (kunststof en bitumen). 
8 a 9 miljoen vierkante meter is hellend dak met dakpannen. 
Riet en leien zijn beide goed voor ongeveer 350.000 vierkante meter dak.  
In de jaren 1990 tot 2000 werden gemiddeld per jaar 80.000 woningen gebouwd. 
In de jaren 2000 tot 2008 werd er minder gebouwd, 60.000 woningen per jaar. 
 
Voor de productie van de 350.000 vierkante meter rieten dak (in 1999) waren 4 miljoen bossen riet nodig. 
Uit een enquête in 2003 kwam naar voren dat er in dat jaar 6,5 miljoen bossen werden verwerkt. 
In 2006 was dat gegroeid tot ongeveer 8 miljoen en in 2007 8,7 miljoen bossen riet. 
De hoeveelheid rietdekwerk groeit over deze jaren in dezelfde verhouding. (dus 2007 700.000m riet) 
 
In 1995 heeft Nederland 1470 dakdek bedrijven.  In 1999 heeft Nederland 1840 dakdek bedrijven. 
700 van deze bedrijven (38%) zijn niet gespecialiseerd en maken meerdere soorten daken.  
160 (9%) maken hellende daken met dakpannen 700 (38%) maken plat dak, voornamelijk met bitumen. 
In 1999 zijn er in Nederland 280 rietdekkersbedrijven (dit is 15% van het totale aantal dakdekkers bedrijven). 
 
De totale omzet in de daken branche was in 1998 2,75 miljard Gulden ( = 1242 miljoen Euro).  
De totale omzet van de rietdekbedrijven was daarvan slechts 3%, dat is 38 miljoen Euro. 
De gemiddelde omzet per rietdekbedrijf bedroeg 136.000 Euro (in 1998 dus). 
Van deze omzet is 40 tot 45% materiaal (58.000,-) en 55 tot 60% loon (78.000,-). 
7% van de omzet behaald het rietdekbedrijf met nevenwerkzaamheden zoals metsel- en timmerwerk. 
 
In 1999 zijn er in Nederland 280 rietdekkersbedrijven. Het gemiddelde bedrijf heeft 2.9 medewerkers. 
Er waren in 1999 745 rietdekkers waarvan 665 iedere week 40 uur op het dak doorbrachten. 
37% van de omzet wordt gehaald uit totaal nieuwe woningen. 
45% van de omzet komt uit nieuwe daken op bestaande woningen en 
18% van de omzet komt uit reparatie en onderhoud. 
 
81% van de omzet komt ui normale woonhuizen voor permanente bewoning. 
19% van de omzet komt uit andere objecten (zoals stallen en schuren, hooibergen, bedrijfspanden)  
2% van de omzet werd gemaakt in het buitenland. 
 
De Rietdekbranche is tussen 1999 en heden behoorlijk gegroeid. 
Kijk naar de hoeveelheid verwerkte bossen riet: 
1999 4 miljoen, 2003 6,5 miljoen, 2006 8 miljoen, 2007 en 2008 beide 8,7 miljoen bossen riet. 
het ledental van de vakfederatie geeft deze zelfde ontwikkeling weer. 
Het aantal leden bedraagt in: 1997-183,  1999-200,  2008-255. 
Het totale aantal rietdekbedrijven: 1999-280,  2004-335,  2008-425. 
Het aantal voltijd medewerkers:  
1999-665 (alle Nederlanders) en in 2008-1480  (waarvan1100 Nederlanders en 380 buitenlanders). 
 
In 1997 bestond de rietdek markt uit 2 segmenten beide ongeveer 50% van de omzet:  
1 - woonhuizen en overige (bedrijfs)gebouwen meest binnen de bebouwde kom. 
2 - boeren bedrijven met stallen,schuren en hooibergen meest buiten de bebouwde kom. 
Daar is na 1997 een 3e segment bijgekomen namelijk die van vakantiewoningen. 
 
In 2009 is er ongeveer 5% minder omgezet dan in 2007 en 2008. 
In 2010 verwachten wij een verdere teruggang van 10 tot 30% van de omzet van 2009. 
Vanaf 2008 zijn er steeds meer van de buitenlandse rietdekkers (op de top waren dit er ongeveer 400)  
naar het land van oorsprong teruggekeerd.  
Mede hierdoor heeft de Nederlandse rietdekker tot heden niet echt veel last van de crisis. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Hoeveel rietgedekte panden staan er in Nederland? 
 
Hier zijn geen exacte cijfers over bekend. We kunnen er wel een globale berekening naar maken. 
 
In 2008: Over de verwerkte bossen riet: 
Worden 8 miljoen bossen riet verwerkt = 800.000 vierkante meter dak. 
Een gemiddeld dak heeft ± 200 meter vierkante meter dak oppervlakte 
Dan gaat het over 800.000 / 200 = 4000 daken per jaar. 
Het gemiddelde dak ligt 30 jaar 
Dan zijn er in Nederland 30 x 4000 = 120.000 rietgedekte woningen (en ontelbare bijgebouwen). 
 
of 
 
In 2008: Over de beschikbare manuren: 
Er zijn in Nederland 400 rietdekbedrijven met gemiddeld 3 rietdekkers op het dak. 
Deze rietdekkers maken gemiddeld per man 1500 vierkante meter dak. 
Dan gaat het over 400 x 3 x 1500 vierkante meter = 1.680.000 vierkante meter dak. 
Een gemiddeld dak heeft ± 200 meter vierkante meter dak oppervlakte. 
Dan gaat het over 1.680.000 / 200 = 8400 daken per jaar. 
Het gemiddelde dak ligt 30 jaar. 
Dan zijn er in Nederland 30 x 8400 = 252.000 rietgedekte woningen (en ontelbare bijgebouwen). 
 
De ene berekening lijkt te hoog, de andere te laag. 
Zoals altijd ligt de waarheid waarschijnlijk in het midden: 
 
Dan zijn er in Nederland (120.000 + 252.000)/2 = 186.000 rietgedekte woningen (en ontelbare bijgebouwen).  
Dus er zijn in Nederland waarschijnlijk ruim 150.000 rietgedekte woningen. 
 
 
 
Vakfederatie Rietdekkers  
(Voor het laatst bijgewerkt op 27-08-2010). 
 
 
 
 


