ambacht
VA K M E N S E N & H A N DW E R K

EEN WONING MET EEN PRACHTIGE
RIETEN DEKEN, HET ZORGT VAAK VOOR
EEN IDYLLISCH PLAATJE. JARENLANG
VAKMANSCHAP, INNOVATIE EN NOESTE
ARBEID GINGEN ERAAN VOORAF BIJ
VAN ASSELT RIETDEKKERS.
Het familiebedrijf, met Aalt van Asselt aan het roer, heeft
zich gespecialiseerd in dit ambacht. “In 1925 is Van Asselt Rietdekkers door mijn opa opgericht, sinds 1985 ben ik
mede-eigenaar en in 2003 heb ik het bedrijf van mijn vader
overgenomen”, legt Aalt uit.
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HET BESTE RIET SELECTEREN
Aalt vindt het rietdekken een fantastisch beroep. Diep in zijn
hart zit hij het liefst zelf op het dak. Echter, voordat een rieten deken wordt aangebracht is er voor hem nog veel werk
aan de winkel. Aalt: “Het begint met het zorgvuldig selecteren van het mooiste riet,
het blijft immers een
natuurproduct. Rondom
Giethoorn zijn veel telers gevestigd waarvan
ik riet afneem. Rond de
zomerperiode wordt het
riet nauwkeurig geselecteerd en ingekocht.
Daarna wordt het riet van oktober tot mei opgeslagen in
onze rietopslag. De klant is hierdoor gedurende het hele
jaar verzekerd van een hoogwaardige klasse riet.”

“Rondom Giethoorn
zijn veel telers
gevestigd waarvan
ik riet afneem”

RIETDEKKEN
Nadat het riet voldoende is gedroogd, kan het worden aangebracht op het dak. “De aanzet is altijd de voet van het dak,
dus onderaan wordt de eerste bos gelegd. Daarna wordt

het riet vastgezet met een gegalvaniseerd binddraad. Dit wordt met een rvs-draad en een schroef
aan de dakconstructie vastgemaakt. Hiervoor is
een stevige ondergrond van belang. Tegenwoordig
hebben veel daken een gesloten constructie. Hierbij wordt het riet geschroefd op een dichte, houten
ondergrond. Onder dit plaatmateriaal wordt een folie aangebracht, zodat er geen woonvocht in het riet
komt. De uiteindelijke rietlaag is wel 30 centimeter
dik. Deze dikte draagt bij aan een uitstekende isolatiewaarde en is brandvertragend”, vertelt Aalt.
Terwijl hij vertelt, spat de bevlogenheid van Aalt af.
Hij betreurt het dan ook dat zijn passie misschien
wel verloren gaat. “Dit ambacht heb ik al jaren met
hart en ziel uitgevoerd en ik hoop het ook in de toekomst voort te zetten. Het gaat me dan ook aan het
hart dat er gebrek aan interesse voor dit vak is.”
Dit laatste weerhoudt Aalt niet van zijn uiteindelijke
streven: een prachtig, strak dak. Dit moet bij oplevering dan ook gerealiseerd zijn.

De aanzet is de voet van
het dak, onderaan wordt de
eerste bos gelegd. Daarna
wordt het vastgezet met een
gegalvaniseerd binddraad.

SAMENWERKING
Om het dak ook mooi te houden, is hij een samenwerking aangegaan met Rietbeheer. “Met mijn personeel
kwam ik niet meer aan het vele onderhoud toe. Daarom heb ik Boelie van de Beek benaderd. Samen met
Jeroen van Spijk heeft hij een bedrijf opgericht dat zich
specialiseert in het onderhoud van rieten daken.”
Boelie van de Beek: “In 2003 hebben Jeroen en ik het
idee opgevat om met z’n tweeën een bedrijf op te richten dat zich richt op rietbeheer. We constateerden dat
het onderhoud van rieten daken een ondergeschoven
kindje was. En dat terwijl er volop voordelen verbonden zijn aan een goed onderhouden rieten kap. Denk
bijvoorbeeld aan de lange levensduur. Een goed onderhouden dak gaat gemiddeld wel zo’n 35 jaar mee.”
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LANGERE LEVENSDUUR
Een manier om het dak jaarlijks te onderhouden is het
sprayen met een speciaal middel. “Hiermee worden de algen verwijderd en het vernietigende werk van schimmels
voorkomen. In samenwerking met een deskundige hebben
we een biologisch afbreekbaar middel ontwikkeld. Met behulp van een eveneens zelf ontworpen installatie wordt het
dak hiermee ingespoten. Met deze jaarlijkse behandeling
kan het grote onderhoud wel 12 jaar uitgesteld worden”,
vertelt Boelie.
VEELZIJDIG
Het werkgebied van beide bedrijven strekt zich uit over
verschillende provincies in Nederland, waaronder ook
Gelderland. Eén van de gezamenlijke projecten van Aalt en
Boelie is het rieten dak van het kantoor van Studio No.3 in
Elspeet. Boelie: “Aalt heeft destijds het rieten dak aangebracht en door ons wordt het jaarlijks onderhouden.” Aalt
en Boelie zien hun samenwerking als een mooie aanvulling op wat zij de klanten kunnen bieden. “We zijn het enige
bedrijf in Nederland dat op deze manier samenwerkt en
het blijkt echt succesvol te zijn. Ons gezamenlijk streven is
dat ieder rieten dak er perfect uit moet zien.”
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