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Aanleg rieten daken

Timmerwerkzaamheden

TECHNIEK

LEVENSDUUR

De techniek van het rietdekken is door de jaren
heen weinig veranderd. Nog steeds wordt het
rieten dak handmatig en in lagen van onder naar
boven opgebouwd. De grootste verandering
is het zogenaamde schroefdak geweest.
Hierdoor werd het noodzakelijk het riet op
een andere manier te bevestigen. Gebeurde
dit bij het traditionele dak met een goot en
naald of kromme naald, bij het schroefdak
wordt het riet bevestigd door te schroeven in
de onderconstructie.

De dikte van een rieten dak kan variëren
van 28 tot 32 cm. Een rieten dak is aan de
onderkant het dikst (30 cm) omdat hier het
meeste water over komt. Bovenaan is een
rietendak vaak niet dikker dan 28 cm. De
dikte van een nieuw rieten dak zegt niet altijd
alles over de levensduur van een dak. De
slijtlaag zegt hier meer over; de slijtlaag is
de laag riet wat zich boven de metalen draad
bevind. Iedere centimeter meer slijtlaag geeft
garantie op extra levensduur.

Wij zijn actief in nieuwe rieten daken,
verbouw van boerderijen, schuren en
woningen, renovatie en onderhoud en wij
werken voor zowel particuliere als zakelijke
opdrachtgevers.
Tevens voeren wij timmerwerkzaamheden
uit, met name het vervangen van latten,
herstellen dakconstructies, dakramen
inmeten en plaatsen, het plaatsen van
uilenborden en windveren en nog veel meer!
Door onze samenwerking met een aantal
andere specialisten kunnen wij u voorzien
in uw behoeften.

Onderhoud
& renovatie
MOS EN ALGEN
Goed onderhoud is belangrijk voor de levensduur
van uw rieten dak. Een vervuild dak, dat begroeid
is door mos en algen, kan niet goed ademen, blijft
vochtig en kan gaan rotten. Het is dus belangerijk
om uw dak periodiek en tijdig te laten controleren.
Het zal de levensduur van uw dak verlengen, wat
betekent dat u het vervangen van een compleet
rieten dak kan uitstellen.

BESTRIJDING
Het behandelen en bestrijden van alg- en
mosaangroei gebeurt door middel van het spuiten
van het rieten dak met een biologisch afbreekbaar
bestrijdingsmiddel. Dit middel doodt bestaande
alg- en mossoorten en vertraagt nieuwe aangroei.
Is het dak te sterk begroeid, dan kunnen wij het
dak eerst schoonmaken en daarna behandelen.

SLIJTAGE
Bij wat oudere daken ontstaan soms
slijtageplekken, zwakkere plekken in het dak.
Wij kunnen deze plekken in het rieten dak voor
u repareren. We voegen dan bijvoorbeeld nieuw
riet in de ontstane plekken of gaatjes en zorgen
ervoor dat de dikte van uw dak weer gelijk is.
Deze manier van renovatie zorgt ervoor dat het
dak er weer een tijd tegen aan kan!
Wacht niet tot u lekkages krijgt, maar laat uw rieten
dak op tijd controleren en eventueel herstellen.
Dit bevordert de levensduur van uw rieten dak.
Informeer bij ons naar de mogelijkheden!

Vlechtwerk
Het aanbinden van vlechtwerk is een vaardigheid
die niet elke rietdekker bezit. Het is erg
arbeidsintensief, vraagt vakkundige handelingen
en oog voor detail. Onze rietdekkers zijn hier wel
degelijk in gespecialiseerd! Vroeger werden strokruizen toegepast om de bevestigingspunten

bij schuren veel werd toegepast. Vandaag de dag
wordt het aanbinden van kruizen nog steeds

van de strowanden te beschermen. Deze kruizen
werden uitgevoerd in roggestro en bevestigd
met wilgentenen. Stro was vaak op een boerderij
voldoende voorradig, vandaar dat deze techniek

toegepast bij het opknappen van oude schuren.
Ook bij nieuwbouw kan deze techniek gebruikt
worden, vaak met een zeer verfraaiend en mooi
nostalgisch effect..

