SPECIAL DAKBEDEKKINGEN

Populariteit rieten
dak dwingt branche
te innoveren
De groeiende vraag naar rieten daken en

gevels houden een risico in voor de kwaliteit
van het eindresultaat. Dit vanwege het
gebrek aan vakkundig personeel en
de schaarste van de juiste kwaliteit riet. Joost Kreuger van de 
Vakfederatie Rietdekkers

geeft aan hoe de kwaliteit
geborgd kan blijven.
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SPECIAL DAKBEDEKKINGEN

DETAIL 3: BREUK

Joost Kreuger, Vakfederatie Rietdekkers

Het rieten dak mag zich (nog steeds) verheugen op een
toenemende populariteit. Waar het rieten dak vroeger
werd gezien als dakbedekking voor de minder welgestelde
burger, wordt het tegenwoordig gezien als een uitgelezen
type dakbedekking voor een villa. En niet alleen villa’s,
maar volledig nieuwe woonwijken worden voorzien van
een rieten dakbedekking. Het rieten dak is zo van deze tijd
dat er zelfs een eenheid lijkt te komen in het ontwerp van
de verschillende woningen.
BREUKKAPPEN
Tegenwoordig zijn het zogenaamde breukkappen die
populair zijn. Bij deze kap, vroeger mansardedak genoemd,
loopt het dak over in de gevel. Bij het rieten dak kan deze
overgang vloeiend verlopen. In het materiaal ontstaat
geen onderbreking. Het rieten dak ligt, als ware het een
deken, over de dakconstructie.
De zogenaamde breukkappen vragen veel vakmanschap
van het rietdekkersbedrijf. Het is technisch één van de moeilijkst uitvoerbare details van het rieten dak. Daarnaast is
het risico van een verkeerd uitgevoerde breuk groot.
Pas wanneer er over de knik is gedekt, weet de rietdekker
of het rietpakket beneden de knik niet open gaat staan
of gebreken gaat vertonen. Is dit het geval, dan zal hij zijn
werk weer af moeten breken tot flink onder de knik en
opnieuw moeten beginnen.
Naast het vakmanschap is het gebruikte riet voor het
maken van de breuk het meest bepalend voor het al dan
niet slagen van het project. Het riet moet voldoen aan
specifieke eisen: kort, spits en van goede kwaliteit. 
Omdat er steeds meer projecten met een breuk ontworpen
worden en het specifieke, voor een breuk geschikte, riet van
nature al schaars is, worden steeds hogere eisen gesteld
aan de leveranciers van het riet.
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'neusje' voor strak eindresultaat en
lange levensduur.
breuk kan ook zonder 'neusje'
uitgevoerd worden.

ca. 70mm
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HOGE VRAAG IS RISICO VOOR KWALITEIT
In het huidige, gunstige bouwklimaat leveren bovenver
melde knelpunten een gevaar op voor de kwaliteit van de
gedekte breuken. Er is veel vraag naar woningen met een
gebroken kap, architecten weten hoe plooibaar het mate
riaal riet is en hoe schitterend en natuurlijk een rieten dak
zich in de omgeving inpast. Rietdekkersbedrijven hebben
het daardoor druk en kennen op dit moment een groot te
kort aan vakkundig personeel. Tegelijkertijd is door de hoge
vraag het aanbod aan geschikt riet minder. Uit de markt
komen nu geluiden dat er rietdekkersbedrijven zijn die on
geschikte bossen voor de breuk inkorten om deze geschikt
te maken. Dit betekent dat ze het sterkste gedeelte van de
rietstengels afzagen waardoor het gedeelte onder de breuk
fors aan levensduur kan inboeten.

m

De leveranciers zullen op zoek moeten gaan naar nieuwe
gebieden waar kwalitatief goed en geschikt riet groeit voor
het maken van een breukkap. Het huidige aanbod van het
geschikte riet lijkt onvoldoende om alle gevraagde breuken
deugdelijk te kunnen maken.

isolatieplaat
afschuinen


Rietpakket 300mm dik

rietpakket
80 mm

knelling 80mm
gevelbekleding

www.riet.com
vakfederatie@riet.com

* Dit detail betreft een principedetail. Maatvoering/uitvoering kan in praktijk afwijken. Overleg hierover met uw rietdekker of de Vakfederatie.
* De eisen- en uitvoeringsrichtlijnen van de Vakfederatie Rietdekkers blijven van toepassing.
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Is hier dan niets tegen te doen? Om de kwaliteit van het
gemaakte werk te kunnen blijven garanderen, zullen
alle partijen in de branche, maar ook de architect en de
opdrachtgever, bij moeten schakelen. De leverancier zal op
zoek moeten gaan naar het geschikte riet. De rietdekker
moet zich bewust worden van de potentiële gevaren van
het onjuist indekken van een breuk. Ook zal hij (ingehuurd)
personeel moeten instrueren de juiste werkwijze te gebrui
ken en zal hij in overleg met de architect het ontwerp
moeten bespreken en waar mogelijk aanpassen. Zo kan er
bijvoorbeeld gekozen worden voor een breuk waarbij het
hellende dak, met een zogenaamd ‘voetje’ of ’neusje’ over
de gevel steekt. Deze wijze is makkelijker om te dekken en
vraagt minder van het te gebruiken riet. Ook zou nog geko
zen kunnen worden voor het afschuinen van de ondercon
structie, zodat de rietdekker kan volstaan met minder spits
en kort riet.
De huidige populariteit van
rieten daken, en dan met name
de gebroken kappen waarbij het
riet vloeiend doorloopt van dak
in gevel , dwingt marktpartijen
zodoende tot innoveren. Dat
dit mogelijk is, blijkt uit diverse
projecten en praktijkvoorbeel
den, waarvan er natuurlijk nooit
genoeg zijn. ●

Joost Kreuger, 
Vakfederatie Rietdekkers.
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