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Geachte lezer, 
 
In deze bijlage treft u een tiental principedetails en 3 overzichtstekeningen. 
Zoals u op de overzichtstekeningen kunt zien zijn er in totaal zo’n 27 details beschikbaar. 
 
Voor eventueel ontbrekende details kunt u contact opnemen met een rietdekkersbedrijf dat lid is van de 
Vakfederatie Rietdekkers.  
 
De actuele ledenlijst vindt u middels de volgende link:  
https://www.riet.com/kies_rietdekker/volledige_ledenlijst.html 
 
Een kaart van Nederland met een overzicht van de leden vindt u hier: 
https://www.riet.com/kies_rietdekker/rietdekker_zoeken.html 
 
 
Mocht u vragen hebben neemt u dan contact op met de Vakfederatie Rietdekkers.  

                 
 
 

https://www.riet.com/kies_rietdekker/volledige_ledenlijst.html
https://www.riet.com/kies_rietdekker/rietdekker_zoeken.html
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DETAIL 1: overzicht traditioneel
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-spoor
-rietlat
-spreilaag
-rietpakket

40-60m
m

300
m
m

* 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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dakopbouw:
-dakplaat voorzien van dampremmer
-rietpakket

· bij een gesloten onder-
constructie boven een warme
ruimte een dampremmer onder
in het dakbeschot/isolatieplaat
toepassen.

40-60m
m

dampremmer
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DETAIL 2: overzicht schroefdak
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* 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.

20
0

m
m

VAKFEDERATIE R
IETDEKKERS



www.riet.com
vakfederatie@riet.com

schaal 1:10 2021

rietpakket

klos stevig monteren

knelplank

buitenblad kopgevel

150mm

250mm

hoogte knelling 40-60mm

DETAIL 4: breeuw
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* 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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DETAIL 15: dakvoet

*Het geniet de voorkeur te voldoen aan het bouwbesluit door te bouwen volgens gelijkwaardigheid.
Zie hiervoor hoofdstuk 2 en figuur 2-4 uit de SBR publicatie “Detaillering Gelijkwaardige Oplossing brandveilige rieten daken van SBR(curnet).

buitenblad gevel

knelplank en mastiekklos
stevig monteren

rietpakket
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* 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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· adviesdikte nokafwerking
minimaal 3mm.

strakke nokafwerking

koppelplaat aluminium voor
bevestiging nokdelen onderling

nok vast zetten aan de
onderconstructie
met schroefdraadjes

verduurzaamd houten spantje/regelwerk
voor de ondersteuning van de nokdelen e.e.a.
te bepalen o.b.v. (materiaal)dikte

panlat voor extra knelling bovenlaag

voorkeur gaas

DETAIL 8: strakke nokafwerking
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* 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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aansluiting luchtdicht
afwerken
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schaal

DETAIL 11: kunststof dakdoorvoer
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* 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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DETAIL 18: doorvoer vuurhaard

· riet geschroefd op gesloten

onderconstructie voorzien
van dampremmende laag

· zie ook SBR detail 4080 H

na het plaatsen van de
dubbelwandige pijp de ruimte
om de pijp vullen met vermiculite

witte ongebonden
isolatiewol

geïsoleerde dubbelwandige pijp

dak doorvoer voorzien van
deugdelijke vonkenvanger
conform veiligheidseisen.

naden en kieren brandwerend
afkitten (tot max 7mm).

*Het geniet de voorkeur te voldoen aan het bouwbesluit door te bouwen volgens gelijkwaardigheid.
Zie hiervoor hoofdstuk 2 en figuur 2-4 uit de SBR publicatie “Detaillering Gelijkwaardige Oplossing brandveilige rieten daken van SBR(curnet).

*Maatvoering van bouwkundige elementen is indicatief, diktes van dakplaten, isolatie, constructieve elementen e.d.
af te stemmen met projectgebonden constructieve en bouwfysische vereisten.
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* 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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DETAIL 26: meerlaagse folie

opbouw constructie (binnen-buiten)
-binnen afwerking gipsplaat op rachel
-bestaande spoor
-meerlaagse dampremmende isolatiefolie
-18mm beplating
-rietpakket
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lucht spouw

lucht spouw

*totale dikte onderconstructie afhankelijk van dikte folie

copyright

26 mm

68 mm

26 mm

18 mm

* 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.

*(Rc-waarde afhankelijk van eigenschappen en dikte toegepaste materialen)
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80 mm

'neusje' voor strak eindresultaat en
lange levensduur.
breuk kan ook zonder 'neusje'
uitgevoerd worden.

isolatieplaat
afschuinen

knelling 80mm

gevelbekleding

rietpakket

DETAIL 3: breuk
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* 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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