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Cursus  DAKDEKKEN  met  VERS  HANGEND  RIET. 
Anneke Boonstra (leerling van Hans de Haas) 

 

Stap 1. Ga riet snijden, als het nog niet dood is. Augustus, september of oktober zijn goede 

 maanden. Dat kan met een lang mes of nog beter een sikkel. 

   
 

 

TIP: Zit er ander onkruid tussenin, kam dat er dan uit òf met een grove zelfgemaakte houten kam òf met 

je handen. Laat het niet zitten want het rot anders als het op het dak ligt en dan gaat het dak minder lang 

mee. 

 

Stap 2. Bind er bossen van voor het vervoer.  

 
Je kunt de bossen niet te lang bewaren voor gebruik, want de stengel moet omgevouwen worden en als 

het riet te droog wordt breekt de stengel.  

Je kunt het riet ook niet te laat oogsten vanwege dezelfde reden. 
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Even tijdelijke opslag 

                                        

Je kunt nu 2 manieren op. 

 

Manier 1 

 
Je kunt bosje voor bosje het riet vouwen op de al geplaatste rietlatten. Zet het ondereinde van het riet wel 

klem tegen de rietlat eronder. 
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Voorbeeld bij een project van familie de Haas. 

 

Hieronder is het eerste begin gemaakt. 

 
 

Manier 2 
 

Je kunt prefab op de grond matten maken van rietlatten waarom je het riet al vouwt. 

Hieronder wordt het riet netjes gelegd tegen een hulpstok aan. 

 
 

Langs de neergelegde rietlat wordt het riet voorzichtig omgevouwen. 
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TIP:Als je over het riet loopt op de hoogte van de rietlat dan kneus je het riet al. (Geleerd van Hans de 

Haas) Het vouwt dan op die plaats beter met minder knakken en breken. 

2 hulptakken houden de gevouwen uiteinden bij elkaar en de matten worden opgehangen voor gebruik. 

 
 

Experiment rieten matten maken  

14 bossen riet snijden--------------  4,5 manuur    dus   2 bos---- 40 minuten 

14 bossen schonen----------------- 3 uur                dus   2 bos---- 25 minuten 

2 bossen gaan in één mat----------- 1 manuur per mat 

dus 

1 mat maken kost  ruim 2 uur  

maar dan moet alles al klaar liggen. 

-Goede rietlatten van minstens 2 duim dik 

-Lange hulp tenen van wilg. Hulptouwtjes om te binden  

 

Je hebt er heel wat nodig voor een dak  

 
 

 

Hier zie je dan het resultaat. 

De levensduur is ongeveer 7 jaar schat ik. Tenminste bij ons. Het vervelende is, dat het oppervlak 

behoorlijk oneffen is. In de ondieptes blijft het natter of maakt de regen gootjes, dus slijt het sneller.. 
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LET OP: De bovenste 2 rijen springen wat omhoog. Dat komt omdat er geen volgende rijen meer 

opliggen. 

 

Aan de binnenkant zie je dit.  

 
De binnenkant ziet er mooi uit. Als de mat op zijn plaats ligt kunnen de twee hulpstokken weggehaald 

worden. Want: 

 

LET OP: De omgeslagen einden van het verse riet liggen op de eronder gelegen rietlat. Ze liggen 

dus ingekneld. 

 

Toch is dit een goede methode om eventjes een dakje te maken boven hout, boven een pas gemaakte 

oven, die niet nat mag worden door de regen. 

 

Je kunt zelfs een vierkant raamwerk kant en klaar prefab maken om te gebruiken waar nodig. Zeer 

handig. 

 

SUCCES 

ANNEKE BOONSTRA 

 

 


