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Dakdekker riet
Een dak op een huis maken is één ding, het mooi
afwerken met natuurlijk riet is een specialisme. Op
hoog werkterrein een mooi natuurdak tevoorschijn
toveren is nu eenmaal vakwerk. Uiteraard heb
je geen hoogtevrees. Als dakdekker riet kun je
aan de slag bij restauraties en renovaties van
woningen en boerderijen of in de nieuwbouw. En
voor je het weet, heb je zoveel ervaring dat je een
eigen bedrijf kunt beginnen.
Een dakdekker riet aan het woord
“Ik ben net begonnen als rietdekker. Voor mij is het
een uitdaging om steeds weer een mooi, strak dak te
maken. Zo netjes mogelijk afgewerkt natuurlijk. Nu
ben ik van mezelf nogal nauwkeurig, dus dat komt
altijd goed. Dat je werkt met een natuurproduct vind
ik ook geweldig. Elke bos riet is toch weer anders.
Waarom deze baan voor mij top is? Ik werk lekker
rustig buiten, zonder lawaai van machines, en heb
daarnaast de vrijheid en gezelligheid met collega’s.
Helemaal super!”
Wat houdt deze baan in?
Je bedekt nieuwe daken met riet. Maar voordat
het zover is, doe je eerst voorbereidend werk:
je controleert je materialen en gereedschappen,
richt je werkplek veilig in, sloopt het dak en voert
afval gescheiden af. Het dak maak je op basis van
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werktekeningen, voorschriften en instructies. Vind
je het leuk om in een ploeg te werken? Dat komt
mooi uit. Dakdekkers riet werken in een hecht
team. Jouw aanspreekpunt is de voorman. Die is
verantwoordelijk voor de voortgang van het werk en
het contact met de werkgever en de klant. Maar je
moet ook zelfstandig kunnen werken, bijvoorbeeld bij
reparatie- en onderhoudswerk.
Welke eigenschappen heb je nodig?
Een goede rietdekker:
• heeft ruimtelijk inzicht;
• kan tekeningen lezen;
• gaat milieubewust en efficiënt met materialen om;
• kan in een team werken;
• let altijd op de veiligheid van zichzelf en anderen.
Wat leer je?
Tijdens je opleiding leer je alles over het natuur
product riet en de vorm van de daken waar je de
rietbossen op legt. Een precieze klus, want je moet
goed opletten hoe de dakvorm van de dakranden en
hoeken lopen. Elke bos riet beoordeel je op kwaliteit
voor de juiste plaats (rietlengte, dikte, soort en
vorm). Gelukkig weet je dankzij jouw ruimtelijk inzicht
hoeveel rietbossen er op het dakvlak moeten komen
te liggen. Ook leer je werken op grote hoogte in
wisselende weersomstandigheden.

“Ik werk lekker rustig buiten, zonder lawaai van machines,
en heb daarnaast de vrijheid en gezelligheid met collega’s.”

Hoe dan?
Wie kiest voor werken en leren volgt een opleiding
in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl). De
praktijk leer je bij een leerbedrijf, de theorie bij
een regionaal opleidingencentrum (roc). In de
praktijk is er genoeg begeleiding. Een leermeester
staat altijd voor je klaar.
Duur
Twee jaar. Maar het kan veel korter als blijkt
dat je bepaalde onderdelen al beheerst.
Toelatingseisen
Met één van onderstaande diploma’s kun je
deze opleiding starten:
• een diploma vmbo
• een diploma Assistent bouw en infra
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En daarna?
Het duurt vier tot vijf jaar voordat je het vak echt
beheerst. Met meer ervaring kun je een eigen
bedrijf beginnen.
Meer weten?
Voor meer informatie over de opleidings
mogelijkheden bij jou in de buurt kijk op:
www.debouwmaakthet.nl.

