
Herstel van een rieten dak. 

Oud riet eraf, ander riet erop. 1991-1992 

 
De schapenboerderij werd gebouwd in 1983 – 1986 

In 1984 kwam er hangend stro op. 

Waarom stro, en waarom hangend?  We zouden zelf dakdekken. Met riet was dat nog een te moeilijke 

opgave met maar weinig gemotiveerde vrijwilligers. We kozen dus voor stro. Strohalmen zijn niet zo stevig 

als riethalmen en daarom kun je ze niet opkloppen. Daarom ging het beter met hangend stro.  

 

We hebben het geweten, dat we het zelf gedaan hebben. Na 1 jaar zag je al wat verticale gootjes ontstaan, 

waar het regenwater zich verzamelde om naar beneden te stromen.  

 
Daarom sleet het op die plaatsen natuurlijk sneller. 

Na 7 jaar begon het dak al te lekken en moest er iets nieuws op. 

 

We kregen van onze rietdek-leraar Tinie Hoeben oud riet van 2 daken. 1 dak van een huis uit Veldhoven, en 

een dak van een chique villa uit Wassenaar. We moesten wel met onze vrijwilligers meehelpen het oude riet 

te bossen en op de vrachtwagen te laden. 

Aangekomen op de “plak” kregen we een snijmachine van de rietdekker. Daarmee moesten we 15 cm van 

de rotte onderkant van de bossen afsnijden. Op deze manier kon het riet nog wel 40 jaar mee., volgens de  

rietdekker. 

 

Hier zijn we bezig het oude stro van de boerderij te halen. 

 

 
 



Dat gebeurde om van boven naar beneden per rij de oude wisjes los te knippen en het stro weg te trekken. 

Daarna moesten de oude wisjes er nog uitgetrokken worden. 

 
 

Het spreidriet, dat er onder lag, was door de vuren helemaal beroet, maar nog  zo goed als nieuw. Het kan 

dus gelukkig blijven liggen. 

 
 

Het dak wordt opnieuw gedekt, met het oude geprepareerde riet van het huis en de villa. 

 



Het “nieuwe” riet wordt erop gelegd en met wisjes vastgelegd. 

 
 

Zo, de ene helft is klaar. Voor hoe lang? 

 


