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Het gebruik van luiken:  
Het gebruik van luiken c.q. blinden is al eeuwen een goede manier om warmte of koude buiten het pand te houden.  

Veel oude gebouwen hebben luiken of zijn in het verleden voorzien geweest van luiken. Door de effectiviteit en de 

stijleigen kenmerken verdient het de aanbeveling om deze luiken (weer) te gebruiken als isolator. Mochten de 

luiken van uw pand uw pand in het verleden verwijderd zijn, dan kan het een afweging zijn om deze volgens 

oorspronkelijk model terug te brengen.  Gebruik dan tevens hang- en sluitwerk passend bij de bouwtijd. Voor de 

juiste keuzes van materialen en ontwerp adviseren wij gebruik te maken van oude foto’s en afbeeldingen. Het 

gebruik van eigentijdse rolluiken is uiteraard ongewenst. Dit met uitzondering van de historische rolluiken die vanaf 

de tweede helft van de negentiende eeuw in gebruik kwamen. Mochten deze bij uw pand aanwezig zijn, dan zijn 

deze het behouden meer dan waard. U zou deze dan gangbaar kunnen maken en houden. 
 

We kunnen luiken in twee groepen onderverdelen.  Luiken aan de binnenzijde geplaatst, zogenaamde binnenluiken 

en luiken aan de buitenzijde geplaatst, afgehangen aan de kozijnen of metselwerk van buitengevels.  Binnenluiken 

komen veelal voor bij de gegoede huizen voorzien van rijk betimmerde interieurs, de luiken aan de buitengevel 

komen voor van boerderij en burgerwoning tot kasteel. Bij landgoederen zijn de luiken veelal geschilderd in kleuren 

van het landgoed. De luiken zijn veelal uitgevoerd met houten delen al dan niet met een geprofileerd lijstwerk. 

Vanaf de achttiende eeuw komen ook persiennes voor, maar in ons land zijn deze met name in de negentiende 

eeuw op grote schaal toegepast, vooral bij woonhuizen. De binnenluiken zijn veelal opgenomen in de 

interieurbetimmeringen. Vaak kunnen deze in delen opgevouwen worden en opgenomen als onderdeel van de 

fraaie betimmeringen. 
 

Het op tijd sluiten van luiken kan veel extra wooncomfort opleveren. In de zomermaanden kan hiermee de meeste 
warmte buitengehouden worden en in de wintermaanden (bijvoorbeeld na zonsondergang) juist binnen worden 
gehouden. Het gebruik kost u niets en kan in sommige gevallen zelfs meer dan de helft van de stookkosten 
besparen die het plaatsen van dubbelglas u zou opleveren. Bij herbestemming van een boerderij kunnen de 
mestluiken gehandhaafd worden om het authentieke karakter van de boerderij te handhaven. Ook worden de 
luiken aangebracht als sierelement en zijn daarmee niet meer functioneel als zonwering. 
 

           
Houten luiken    Handhaven mestluiken   Luiken als element 
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  Vloeren - Nehobovloer 
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Wat is een Nehobovloer 
Nohobovloeren zijn van 1956 tot 1984 geproduceerd. Het zijn vloeren gemaakt van holle keramische bouwstenen. 
Aan de onderzijde is de vloer altijd vlak en bestaat uit gemetselde oranje kleurige stenen met daartussen voegen 
waarin wapeningstaven zijn aangebracht. De wapening is vooral bedoeld om de trekkracht in de vloer op te nemen. 
Door carbonatatie of chloride roest de wapening weg en kunnen de trekkrachten niet meer voldoende worden 
opgenomen. Door het corrosieproces zet de wapening uit en drukt de omliggende mortel en stenen stuk. De 
draagkracht van de elementen neemt af en de vloer kan bezwijken. 
 

Preventieve maatregelen 
Preventieve maatregelen hebben alleen zin indien er nog geen kapotte stenen zichtbaar zijn, het 
roesten van de wapening vind plaats over het gehele element en plaatselijk repareren heeft meestal 
geen lange levensduur. Op het moment dat alleen de mortel uit de voegen is gedrukt kan deze 
hersteld worden door handmatige reparaties. Dit komt helaas bijna nooit voor. 
 

Ondersteuning van de Nehobovloer 
Om de beschadigde vloerelementen te repareren kan er een stalen draagconstructie van verzinkt staal aangebracht 
worden, samengesteld uit losse delen. De constructie neemt vervolgens de functie van de roestende wapening in 
de vloer over. 
 

Inspectie onderzijde vloer 
Bij inspectie van de vloer de gehele onderkant van de vloer beoordelen. Hierbij letten op afgebrokkelde voegen 
(beton) en stenen, roestplekken en andere zichtbare tekenen die wijzen op chloride-geïnitieerde roest van de 
wapening. Daarnaast de gegevens opnemen welke van invloed kunnen zijn op de eventuele uitvoering van de 
werkzaamheden. 
 

Schade te herkennen aan: 
- Roestvlekken op de voegen 
- Scheurvorming 
- Weggedrukte voegen en kapotte stenen 
- Zichtbaar roestende wapening 
- Verzakking van de vloerelementen 

 

               
Kapotte stenen    roestende wapening    staalconstructie onder vloer 
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Wat is een Kwaaitaalvloer 
Kwaaitaalvloeren zijn opgebouwd uit een betonnen drukboog en 2 draagribben met daarin de wapening die zorgt 
voor de draagkracht van het betreffende vloerelement. De wapening is vooral bedoeld om de trekkracht in het 
beton op te nemen. Door de calciumchlotide roest de wapening weg en kunnen de trekkrachten niet meer 
voldoende worden opgenomen. Door het corrosieproces zet de wapening uit en drukt het omliggende beton stuk. 
De draagkracht neemt af en het element kan bezwijken. Het probleem wordt ook wel “betonrot” genoemd. 
 

Kathodische bescherming 
Bij het opofferingssysteem wordt het te beschermen object verbonden met een opofferings-, of gegalvanische 
anode van een minder edele materiaalsoort. Door het potentiaalverschil tussen de opofferingsanode en het te 
beschermen object zal de anode langzaam weg corroderen (opofferen) ten gunste van het object.   
 

Ondersteuning van de Kwaaitaalvloer 
Om de beschadigde vloerelementen te repareren kan er een stalen draagconstructie van verzinkt staal aangebracht 
worden, samengesteld uit losse delen. De constructie neemt vervolgens de functie van de roestende wapening in 
de vloer over. 
 

Inspectie onderzijde vloer 
Bij inspectie van de vloer de gehele onderkant van de vloer beoordelen. Hierbij letten op scheuren, afgebrokkeld 
beton, roestplekken en andere zichtbare tekenen die wijzen op chloride-geïnitieerde roest van de wapening. 
Daarnaast de gegevens opnemen welke van invloed kunnen zijn op de eventuele uitvoering van de 
werkzaamheden. 
 

Schade te herkennen aan: 
- Roestvlekken op de beton 
- Scheurvorming 
- Weggedrukte betondekking 
- Zichtbaar roestende wapening 
- Verzakking van de vloerelementen 

 

               
Kwaaitaalvloer    kathodische bescherming    staalconstructie onder vloer 
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Wat is een Troggewelfvloer 
Een toogjes of troggewelfvloer is een vloerconstructie met een licht gebogen gewelf. Deze vloeren werden 
omstreeks het jaar 1900 steeds vaker in huizen toegepast Dit type vloer werd voornamelijk toegepast in kelders of 
ruimtes met een relatief kleine overspanning. Aanvankelijk was de constructie een gemetselde boog de steunde 
op 2 houten balken. Vanaf het jaar 1900 werden deze gewelven uitgevoerd met stalen INP-balken. Kelders en 
kruipruimtes hebben een ideaal luchtvochtig klimaat waarbij corrosie praktisch vrij spel heeft. Aanvankelijk 
ontstaan er kleine roestvlekken die later uitgroeien tot bladroest. Hierdoor neemt de staaldikte geleidelijk af. Er 
kan door het uitzetten van staal door toedoen van corrosie ook scheuren ontstaan in opgaande muren en in het 
metselwerk of beton van de togen tussen de INP-profielen. Corrosie tast op den duur de draagfunctie aan van de 
troggewelfvloer waarbij de veiligheid niet meer gewaarborgd kan worden. 
 

Preventieve methoden 
Preventieve maatregelen hebben alleen zin indien er nog geen kapotte stenen zichtbaar zijn en de corrosie vind 
plaats aan de onderflens van de INP. Plaatselijk ontroesten en primeren hebben meestal geen lange levensduur. 
Door het aanbrengen van een kathodische bescherming kan de corrosie voor langere tijd gestopt worden.   
 

Herstel methode 
INP-profielen waarbij de staaldikte zover is afgenomen dat de constructie in gevaar dreigt te komen en het 
draagvermogen niet meer kan worden gegarandeerd, kunnen hersteld worden door het aanbrengen van extra 
staal ter plaatse van de onderflens. Ook kunnen er stalen balken aangebracht worden haaks op de stalen liggers in 
de vloer 
 

Inspectie onderzijde vloer 
Bij inspectie van de vloer de gehele onderkant van de vloer beoordelen. Hierbij letten op scheuren, afgebrokkeld 
beton, scheuren in het metselwerk, roestplekken en andere zichtbare tekenen die wijzen op staalafname door 
corrosie. Daarnaast de gegevens opnemen welke van invloed kunnen zijn op de eventuele uitvoering van de 
werkzaamheden. 
 

Schade te herkennen aan: 
- Roestvlekken op de beton 
- Scheurvorming metselwerk 
- Corrosie op de liggers 
- Verzakking van de vloer 

 

                
Troggewelf baksteen             door corrosie aangetaste ligger 
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Wat is asbest 
Asbest is een verzamelnaam voor een aantal in de natuur voorkomende mineralen (silicaten), die zijn opgebouwd 
uit fijne, microscopisch kleine vezels. Deze kunnen zo fijn zijn dat zij niet met het blote oog waar te nemen zijn. 
Asbest is een natuurlijk product. Het is een delfstof die wordt gewonnen in onder andere Zuid-Amerika, Rusland 
en Canada. Er bestaan verschillende soorten asbest mineralen.  
Asbestvezels zijn onder te verdelen in twee hoofdgroepen:  

 de spiraalvormige of serpentijnachtige, waaronder chrysotiel(ofwelwitasbest)  

 de rechte ofamfiboolachtige, waaronder crocidoliet (blauwasbest), amosiet (bruinasbest), anthophylliet  
(geel), tremoliet (grijs) en actinoliet (groen). 

Alleen aan de kleur van het ruwe asbest kan men zien tot welke soort het asbest behoort. Wanneer het materiaal 
verwerkt is, kan dat niet meer. 
 

Gebruik van asbest 
Vanaf 1945 is asbest tot in de jaren tachtig veelvuldig gebruikt in gebouwen, woningen en installaties, vanwege 
bepaalde nuttige eigenschappen: het is sterk, slijtvast, isolerend, brandwerend en bovendien goedkoop. Het werd 
bijvoorbeeld gebruikt in:  

 asbestcement: onder meer gebruikt in dakbedekking als golfplaten en dakleien, rioolbuizen, 
schoorsteenpijpen, bloembakken, warmhoudplaatjes, enzovoort. In deze toepassing zijn de vezels stevig 
gebonden en komen ze niet vrij zolang het materiaal in goede staat en onbeschadigd is. Het bewerken 
ervan wordt afgeraden; 

 spuitasbest: is tot 1978 veel toegepast als brandwerend en isolerend middel in schepen en gebouwen. 
Het is zeer kwetsbaar en bij beschadiging en onoordeelkundige verwijdering leidt het tot grote 
asbestvezel verspreiding;  

 remmen: in oude auto's, vrachtwagens en liften kan nog asbest worden gevonden, inmiddels is het 
vervangen door aramide zoals Twaronvezels;  

 asbestkoord: als afdichting voor kachels en stookketels;  

 vloerbedekking: onder vinylvloeren werd vroeger (tot ongeveer1980) soms een asbest viltlaag 
aangebracht.  

 verharding van buitenwegen: door  asbestcementfabrieken gratis afgestaan afval werd in de verre 
omtrek ervan gebruikt voor ondermeer erfverharding.  

 elektrische isolatie: de elektrische bedrading van Monotype-gietmachines werd met asbest geïsoleerd. 
 

Effecten op de gezondheid 
Zolang asbest in gebonden toestand verkeert, is er geen gevaar voor de gezondheid. Als losse asbest vezels worden 
ingeademd lopen zij vast in de kleine luchtwegen en longblaasjes. Daar worden de kleine vezels opgenomen  door 
macrofagen (opruimcellen). Vezels die hiervoor te groot zijn, kunnen gaan migreren (wandelen) in de weefsels. 
 
 

                         
 Afbeeldeingen van verschillende soorten asbest 
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Asbestwetgeving 
De kern van de Nederlandse asbestregelgeving is het verbod op het bewerken, verwerken of in voorraad houden 
van asbest of asbesthoudende producten. In 2005 is het Asbestverwijderingsbesluit van kracht geworden. In 2010 
adviseert de Gezondheidsraad de asbestnormen aan te scherpen en in 2011 verscherpt de overheid diverse wetten 
en regels voor de asbestverwijdering. In 2015 heeft de rijksoverheid bepaald dat asbestdaken per 2024 verboden 
zijn. Eigenaren van asbestdaken hebben tot 2024 de tijd om deze te verwijderen en kunnen hiervoor subsidie 
aanvragen. 
 

Asbestverwijdering in Nederland 
Voordat asbest verwijderd wordt, moet een asbestinventarisatie gemaakt worden. Of asbest moet worden 
verwijderd is afhankelijk van de wijze waarop het asbest gebonden is in het materiaal. Hechtgebonden asbest kan 
meestal beter blijven zitten. Dit materiaal levert geen gevaar op als het in goede staat verkeert en niet wordt 
bewerkt. Of er in het geval van losgebonden asbest (of: niet-hechtgebonden asbest) maatregelen nodig zijn, hangt 
af van het feit of het materiaal al dan niet is afgeschermd. Verder speelt de afweging een rol of het asbest zich op 
een plaats bevindt waar regelmatig mensen komen. 
In Nederland staat het de eigenaar van een gebouw vrij te beslissen over wel of niet verwijderen van 
asbesthoudend materiaal. Indien tot verwijdering van asbest wordt besloten, moet men zich houden aan de regels 
die door het Asbest-verwijderingsbesluit en het Arbeidsomstandighedenbesluit zijn gesteld. Voorafgaand aan de 
verwijdering van asbest moet dit gemeld worden bij de Gemeente en moet een asbestinventarisatierapport 
overgelegd worden. Er gelden strenge voorschriften voor het verwijderen van asbest. Het niet volgens de 
voorschriften verwijderen van asbest is vaak een stuk gevaarlijker dan het laten zitten van dit materiaal. Op het 
niet volgens de voorschriften verwijderen zoals hierboven genoemd staan dan ook hoge boetes. 
 

Asbestinventarisatie 
Een asbestinventarisatie is een onderzoek van het gebouw naar de aanwezigheid van asbest. Het onderzoek wordt 
uitgevoerd door een hiervoor opgeleide deskundige werkzaam bij een gecertificeerd bedrijf. Een 
asbestinventarisatie geeft duidelijkheid of asbest in een gebouw aanwezig is, om welke soorten asbest het gaat, 
op welke plaatsen de toepassingen zich bevinden en de staat van het materiaal. Aan de hand van risicoklassen 
wordt bepaald aan welke eisen het bedrijf moet voldoen als het asbest wordt verwijderd. Tijdens de inventarisatie 
wordt een risicobeoordeling uitgevoerd waarbij gekeken wordt naar het potentiële risico voor de gebruikers van 
het gebouw. Op basis van deze informatie wordt beoordeeld of direct verwijderen noodzakelijk is of niet - of dat 
nader onderzoek nodig is. 
Een volledige asbestinventarisatie bestaat uit een deskresearch, een inspectie van het volledige gebouw in 
combinatie met monstername en analyse en een rapportage. Hiervoor moeten alle ruimten onderzocht zijn. Dit 
onder voorbehoud van de locaties in het gebouw waarvoor destructief onderzoek noodzakelijk is. Daarnaast  
worden met de inventarisatie van een bestaande situatie ook de eventuele gezondheidsrisico's voor zowel de 
bestaande situatie als bij sanering vastgesteld.. 
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Ontwikkeling 
Dakpannen vormen de meest voorkomende dakbedekking in ons land. Dat is niet zo vreemd, want de grondstof 
voor dakpannen is klei en dat is in ons land met zijn vele rivieren ruim voorhanden. Langs de rivieren verschenen 
honderden kleine fabriekjes die bakstenen en dakpannen produceerden. 
De eerste pannen waren de zogenaamde holle en bolle pannen, ook wel monniken en nonnen genoemd. Naast de 
holle en bolle pannen verschenen vlakke tegels, in de volksmond bekend als leipannen. Verreweg de meest 
voorkomende dakpan is de bekende oud-Hollandse – of gewone Hollandse – pan. Deze verschijnt al in de 
tweede helft van de vijftiende eeuw en is tot ver in de twintigste eeuw de meest gebruikte dakpan. Vanaf de 
negentiende eeuw komen als gevolg van de mechanisatie andere dakpannen in ontwikkeling. Andere typen zijn de 
muldenpan, de verbeterde Hollandse dakpan, de kruispan en de Tuile du Nord. De twee laatstgenoemde soorten 
komen op jongere monumenten veel voor, zowel geglazuurd als ongeglazuurd. De nieuwere dakpantypen dekken 
in het algemeen beter dan de oud-Hollandse dakpan. Dit komt door verbeterde kop- en zijaansluitingen. Doorslag 
van regen en jachtsneeuw is tot een minimum beperkt.  
Voor de nieuwbouw is de uit beton vervaardigde sneldekker (twee dakpannen in één) ontwikkeld. Deze 
betondakpan is inmiddels echter ook al op monumenten gesignaleerd en de vraag is uiteraard of daar geen betere 
oplossingen voor te bedenken zijn. Bij een dakrenovatie of –restauratie verdient het aanbeveling om de oude 
dakpannen niet zomaar in de container te gooien. Sommige oudere typen zijn zeldzaam geworden en veel 
gevraagd. Hergebruik is vaak goed mogelijk. Bij zaken in tweedehands bouwmaterialen zijn oude typen pannen 
vaak nog te krijgen. Neem wel een eigen pan mee voor de juiste maat, want er komt een enorme variatie in 
afmetingen voor. 
 
 
 

                    
 

Oude Hollandse pan    Verbeterde Hollandse pan    Tuile du Nord 
 
 
 

                         

Vlake Mulden pan     Holle Mulden pan   Betonpan - sneldek 
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Onder de dakpannen 
Onder de dakpannen moet onder meer worden gelet op de conditie van de panlatten, het eventueel aanwezige 
dakbeschot en de mogelijk aangebrachte waterkerende laag. Bij een pannendak was het aanbrengen van 
dakbeschot niet direct noodzakelijk. Soms werd alleen plaatselijk dakbeschot aangebracht, zoals op het onderste 
deel van het dak, waar de slaapplaatsen voor bewoners of personeel zich bevonden. Want bijj onbeschoten kappen 
gedekt met oud- Hollandse pannen kan soms behoorlijke lekkage optreden. Ook smeerde men de naden tussen 
de pannen aan de binnenzijde van het dak wel dicht met een kalkspecie.  
Een waterkerende laag kan bij oudere kappen van diverse materialen zijn gemaakt. Zo gebruikte men in het 
verleden asfaltpapier, bij onbeschoten kappen wel ondersteund door kippengaas. Ook grijze eternietplaten (een 
soort  cementplaat zo dun als hardboard) komt men tegen, evenals hardboard zelf en bitumenpapier gewapend 
met sisaltouw. Eind jaren zestig komen de waterkerende folies van plastic op de markt. 
 

Wanneer een dak aan renovatie of restauratie toe is, kunnen ingrepen als het aanbrengen van een dakbeschot of 
isolatie op deze momenten worden meegenomen. Bij renovatie of restauratie van het dak is het aanbrengen van 
een waterkerende folie nu meer regel dan uitzondering. Op zich is dit ook een prima regel, zolang de juiste folie op 
de juiste wijze wordt aangebracht. Niet alle folies zijn geschikt voor elk soort dak. Zo zijn er folies die meer en folies 
die minder bestand zijn tegen UV-straling. Dit is vooral van belang bij kappen die gedekt zijn met Oudhollandse 
dakpannen, die aan de zijkanten vrij veel licht doorlaten. Uiteraard dienen folies het water van buitenaf tegen te 
houden. Aan de andere kant moeten zij van binnen naar buiten toe dampdoorlatend zijn. Voor de meeste kappen 
is het namelijk van belang dat de folie goed ventileert. 
Bij het aanbrengen van een waterkerende folie is het van groot belang dat deze goed aansluit op dakdoorvoeren 
als schoorstenen, ventilatiepijpen, de achteropstanden van dakkapellen, dakramen en goten. Het gebeurt te vaak 
dat men de folie onder de achteropstanden van goten, dakkapellen en loodslabben wegwerkt, in plaats van 
eroverheen. Het water dat van de folie naar beneden stroomt, loopt dan alsnog achter de opstanden langs naar 
binnen. En juist daartegen was de waterkerende folie bedoeld. 
 

 
 
 

           

Waterkerende folie onder de nieuw aangebrachte         Dampopen en waterdichte folie 
 tengels en panlatten, gelegd op dakbeschot   
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Onderhoud 
Wanneer tijdens de inspectie van het dak gebreken worden geconstateerd aan het dak deze zo spoedig mogelijk 
herstellen. Wanneer een dak wordt gerenoveerd ontstaan er regelmatig problemen met de dakbedekking. Voor 
een goed resultaat volgen hieronder enkele aanwijzingen. 
 

Kapconstructie 

 Bij onbeschoten kappen het aanbrengen van een dakbeschot waarover een waterkerende folie 

 Bij beschoten kappen al het dakbeschot spijkervrij maken, het door houtrot aangetaste hout vervangen 
en een waterkerende folie aanbrengen 

 Wanneer isolatie wordt aangebracht deze bij voorkeur aanbrengen op het dakbeschot, de aansluitdetails 
hierop aanpassen 

 

Panbedekking 

 Bij hergebruik de afgenomen pannen zorgvuldig sorteren 

 Gescheurde pannen, beschadigde pannen en pannen met vorstschade verwijderen 

 Bij aankoop van nieuwe/ gebruikte pannen altijd een pan van de bestaande bedekking meenemen 

 Op windgevoelige plaatsen verdient het aanbeveling de pannen om de andere pan vast te leggen met 
zgn. stormklemmen 

 Zorg dat de pannen niet te ver in de goot hangen 
 

Aansluitingen 

 Waterkerende folie dient bij dakdoorbrekingen en opgaande muurwerk voldoende opgezet te worden 

 Om het nestelen van vogels tegen te gaan kan aan de voetkant van het dak een zgn. vogelschroot worden 
aangebracht 

 Langs de kilgoot strak aangeschoren pannen toepassen die worden ondersteund op een op z’n kant 
gezette panlat, kilgoten nooit dicht dekken pet pannen 

 Scheerpannen en vorsten niet met draadnagels maar met roestvast materiaal vastzetten 

 Verholen goten zoveel mogelijk vermijden 

 Nok- en keperafdekkingen kunnen afgewerkt worden in lood 

 De vorsten van het weer afdekken 

 Het vastleggen van vorsten met mortel mag niet gebeuren bij te warm weer, volle zon of droge schrale 
wind 

 

Dakramen 

 De dakramen dien voorzien te zijn van hulpstukken/ aansluitingen die passen bij de gebruikte pansoort 

 Waterkerende folie voldoende opzetten, vooral aan de bovenkant en rondom afwaterend detailleren 

 Voor loodaansluitingen voldoende zwaar lood nemen, minstens 18-20 kg/m2 
 

Dakkapellen 

 Dakkapellen dienen met de onderkant voldoende hoog boven de goot te worden aangebracht 

 Het voetlood onder de onderdorpel dient zodanig te worden aangebracht dat geen capillair water uit de 
goot opgezogen kan worden 

 Het water van het dakje of het plat van de dakkapel niet afvoeren via een verholen goot maar bij voorkeur 
over de pannen of via een hwa. 
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Rieten daken 
Riet is een mooie vorm van dakbedekking, maar wel een van de minst duurzame. Toch kan riet in gunstige situaties 
zeker veertig jaar mee. De levensduur hangt af van diverse voorwaarden. Een daarvan is de kwaliteit van het riet. 
Riet is een van de oudste typen dakbedekkingen en wordt, anders dan stro, houtspaanders en plaggen, nog steeds 
op beperkte schaal toegepast. In de vijftiende eeuw werden dergelijke ‘weke’ dakbedekkingen vanwege het 
brandgevaar uit de steden geweerd. In de twintigste eeuw keerden ze echter terug in villawijken en tuindorpen. 
Op het platteland is de rieten kap nog altijd prominent aanwezig en de belangstelling voor dit type daken neemt 
weer toe. 
 

Vervangen van riet 
Bij het vervangen van een rietkap wordt de oude rietbedekking verwijderd en opgeruimd. Hier kan de 
opdrachtgever eventueel zelf nog een handje toesteken. De onderliggende constructie kan nu worden nagezien 
op eventuele gebreken. Losse bindlatten worden vastgespijkerd en slecht hout wordt vervangen. De kleine 
timmerwerken doet de rietdekker meestal zelf, omdat dit het meest efficiënt werkt. Het is goed een afspraak te 
maken met de aannemer om bij onverwacht grote reparaties paraat te zijn. Dit voorkomt stagnatie van de 
werkzaamheden. 
Is de ondergrond in orde, dan kan het aanbrengen beginnen. Allereerst brengen de rietdekkers op de latten een 
spreilaag aan van minimaal drie centimeter. Vervolgens brengen ze het riet met de pluimen omhoog laag voor laag 
aan op het dak. Vroeger bonden ze het riet met wilgentenen aan de bindlatten, tegenwoordig gebruiken wordt 
voornamelijk roestvast staaldraad gebruikt. 
De lagen riet worden aangeklopt om hoogteverschillen te vermijden en om de bindlatten of spandraden op het 
dak onzichtbaar te maken. Een goed aangebracht pakket riet heeft een gemiddelde dikte van vijfentwintig 
centimeter. Als de rietdekker bij de nok is aangekomen, gebruikt hij het kortere riet. Daaroverheen bindt hij in de 
lengte van de nok een extra rietlaag. Vervolgens werkt hij de nok af met grijze of rode rietvorsten. Deze worden 
aangebracht in een kalkspecie vermengd met koehaar. In het oosten van het land past men nog strovorsten toe, 
maar die zijn onderhoudsgevoeliger.  
Voor een lange levensduur vergt het rieten dak tussentijds onderhoud. Een eigenaar/bewoner kan daar zelf weinig 
aan doen. Een periodieke inspectie en een mogelijk daaruit voortvloeiende onderhoudsbeurt door de rietdekker 
is beslist noodzakelijk. Deze kan het riet bijstoppen, bijvoorbeeld wanneer vogels riet eruit hebben getrokken voor 
nestmateriaal of als het riet plaatselijk dun wordt door slijtage. Ook kan hij het riet schoonmaken en ontdoen van 
mossen. 
 
 

           

Rietbedekking oud                   Rietbedekking nieuw 
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Vernieuwing en onderhoud rietbedekking 
In de achterliggende jaren is gebleken dat er regelmatig problemen ontstonden bij het op verantwoorde wijze 
dekken van riet. Hieronder volgen enkele aanwijzingen voor het aanvragen van offertes voor vernieuwen en 
onderhouden van rietbedekking. 
 

Aanvragen offerte 

 Laat de prijzen voldoende specificeren in de diverse onderdelen, ondermeer: 
o Aantal m2 met de prijs per m2, het aantal bossen riet met bandmaat per m2 
o Aparte prijs voor het aanbrengen van de deklatten 
o Het indekken van het aantal stuks dakramen, dakkapellen, doorvoeren etc. 
o Het aanbrengen van de gebakken nokvorst of overgebonden rietvorst in m1 

 De vermelding van de herkomst van het riet met de toezegging van een certificaat van herkomst 

 Als een aannemer werk verricht (bijv. knelplanken, zalinggoten etc.) dan dient duidelijk aangegeven te 
worden wat de rietdekker precies wel en niet doet 

 In de offerte dient vermeld te worden wie de oude rietbedekking verwijdert en afvoert. I.v.m. 
verscherpte milieuregels is verbranden van het oude riet meestal niet meer toegestaan 

 Bij de overeenkomst met een rietdekker bedingen een garantietermijn van 10 jaar, waarbij de rietdekker 
jaarlijks het dak dient na te lopen. Daarna kan een onderhoudscontract worden afgesloten 

 

Onderhoud rietbedekking 

 Inspecteer zelf regelmatig het dak, met name na onderhoudswerkzaamheden en na een hevige storm 

 Gaten die er door vogels in het voorjaar worden ingetrokken, zijn een zwak punt, laat ze direct verhelpen 

 De eerste 8 tot 10 jaar behoeft een nieuwe ritbedekking nauwelijks onderhoud. Daarna zijn enkele 
inspectiepunten de killen, druippunten onder de dakkapellen en rietvorsten. Regelmatig onderhoud 
verlengt de levensduur aanzienlijk. 

 Hoe sneller een dak droogt na regen des te langer de levensduur. Droog houden betekent het weren van 
algen, mos en blad. Zodra nieuw riet groen wordt door algen het riet behandelen met algendodend 
middel. Bestaande daken na een onderhoudsbeurt en/of schoonmaken direct laten behandelen. 

 Als vervanging van de rietbedekking door slijtage in zicht is, maar de kwaliteit van het riet nog goed is, 
kan blank of onzichtbaar verstopt worden door het op dikte brengen van de rietbedekking. De spandraad 
wordt los gemaakt, het riet bijgevuld met stoppels riet en weer gebonden. Vanwege de kosten alleen 
zinvol als de levensduur met minstens tien jaar kan worden verlengd 

 Een andere methode is het zichtbaar opstoppen of doorstoppen. Hierbij worden kleine bossen riet in de 
oude rietbedekking gestoken, met zichtbare spandraden wordt het riet gebonden en weer in vorm 
geklopt. 

 

Brandpreventie 

 Bij nieuw riet is de behandeling met brandvertragende middelen binnen de bebouwde kom verplicht als 
de afstand tot andere bebouwing minder is dan 15 meter 

 Brandvertragende middelen zijn milieu belastend en bieden tijdelijk soelaas 

 Er dient minimaal een brandblusser van 5 kg, liefst 10 kg in de keuken aanwezig te zijn 

 Schoorstenen voor houtkachels en andere vaste brandstoffen minimaal 2x per jaar schoon (laten) maken 

 Zorg voor een vonkenvanger in de schoorsteen 

 Zorg voor een veilige en goedgekeurde elektrische installatie 
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Nieuwe ontwikkelingen rietbedekking 
Sinds een aantal jaren worden hogere eisen gesteld aan verbetering van comfort, betere isolatie en het beperken 
van brandgevaar. Ook boerderijen en woonhuizen die met riet gedekt zijn, ontkomen niet aan deze 
ontwikkelingen. Voorheen werd riet traditioneel gebonden op constructies zonder isolerende maatregelen. Door 
onderzoek weten we inmiddels dat er veel meer vocht door het dak naar buiten gaat dan we ooit voor mogelijk 
hielden.  
Enkele wijzigingen die optraden: 

 Veel intensievere bewoning onder andere door het bewoonbaar maken van schuren, stallen en zolders 

 Overschakeling van één centraal verwarmd vertrek naar centrale verwarming voor de gehele woning 

 Na-isoleren van wanden, vloeren, daken en plafonds met enorme gevolgen voor het thermisch gedrag 
van oude materialen en constructies. 

 Riante badkamers, sauna’s, was- en droogmachines met als gevolg een sterk verhoogde productie van  
vocht. 

Voor de rietbedekking heeft dit ingrijpende gevolgen. Riet was een belangrijke schakel in de ventilatie van het 
gebouw. Veel vocht uit het woonhuis en de stallen verdween ongemerkt. Kort gezegd door de combinatie van  
isolatie en (verhoogde) productie van vocht blijft zeker in de winter als het riet aan de buitenzijde al vochtig is, veel 
vocht als het ware in het riet “hangen”. Als dan ook de rietbedekking ook nog eens zwaar bealgd of bemost is en 
er is sprake van schaduw door bomen dan nemen de risico’s nog aanzienlijk toe. Essentieel voor een lange 
levensduur is dat het riet alleen aan de buitenzijde vochtig wordt en weer zo snel mogelijk kan drogen. Bij riet met 
voldoende slijtlaag moet het riet onder de gaarde kurkdroog zijn. 
 

Gesloten onderdak 
Om de brandveiligheid van rieten daken te verbeteren is het gesloten onderdak ontwikkeld. De brandveiligheid zit 
in de onderconstructie. Als de dakvoet in brand gestoken worden, ontstaat een zogenaamde “smeulbrand”. Door  
het stromingsdichte onderdak kan geen zuurstof worden aangezogen, dus het brandt niet. Bedenk echter dat de 
meeste branden van binnenuit ontstaan. Behoudens vliegvuur verschilt de brandschade niet bij een dakbedekking 
met riet of dakpannen. De verzekeringspremie bij rietbedekking met een gesloten onderdak is gelijk aan een 
pannendak..  
 

Systemen met een gesloten onderdak 

 Spijkerdak, deze methode van dekken is in 1968/69 uitgevonden door de gebroeders Fransen.  

 Schroefdak, dit dak is in 1989/90 ontwikkeld door de frma Van Dijk uit Putten. Het combineert de 
voordelen van het traditioneel gebonden dak en het spijkerdak. 

 Onderschoten dak of schroefdak, dit is een aangepaste vorm van het eerder ontwikkelde spijkerdak. 
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Onderhoudstips daken 

 Zorg bij rieten daken voor optimale omgevingsomstandigheden. Het dak moet het liefst volop in de zon 
en de wind liggen en overhangende boomtakken en bijgevolg drupwater moeten zo veel mogelijk 
worden voorkomen 

 Controleer het dak voor zover mogelijk op (beginnende) schade. Laat bijvoorbeeld gaten in het riet (door 
vogels of storm) zo snel mogelijk repareren en losgeraakte rietvorsten opnieuw vastzetten. Denk ook om 
eventuele windveren en dergelijke 

 Wacht niet te lang met het vernieuwen van het riet. Lekkage leidt vaak tot vervolgschade aan 
bijvoorbeeld de kapconstructie (schimmels en dergelijke) 

 Vermijd een te dik pak isolatie onder het riet. Dit kan namelijk condensatievocht veroorzaken 

 Schenk extra aandacht aan het riet op dakkapellen. Door de flauwere dakhelling slijt het riet hier sneller 

 Zorg voor voldoende overdekking door riet op plaatsen vaar het riet aansluit op pannen 

 Vervang gebroken en afgewaaide pannen zo spoedig mogelijk 

 Voorkom dat klimplanten over het dak of in goten gaan groeien en vermijd vogelnesten en vuil onder de 
pannen. Hierdoor kunnen dakbeschot, tengels en panlatten namelijk versneld inrotten 

 Leg weggezakte pannen zo snel mogelijk terug in de juiste positie 

 Controleer pannen op verpulvering en afschilferen en zorg zo nodig voor vervanging 

 Controleer op losscheuren van nokvorsten en kepervorsten en laat zo nodig reparaties uitvoeren 

 Controleer waar mogelijk van binnen regelmatig op lekkage, rotting en aantasting door insecten van 
panlatten of dakbeschot 

 Gebruik aluminium of koperen nagels voor het vastzetten van dakpannen 

 Gebruik nokvorsten die horen bij het type dakpan 

 Gooi bij renovatie oude dakpannen niet zomaar in de container. Sommige oudere typen zijn zeldzaam 
geworden en worden veel gevraagd. Hergebruik is vaak goed mogelijk. Bij bedrijven in tweedehands 
bouwmaterialen zijn oude typen pannen nog vaak te krijgen. Neem wel een eigen pan mee voor de juiste 
maat 

 Klop eenmalig opgewaaid lood weer terug in de oorspronkelijke positie. Vraag bij herhaaldelijk opwaaien 
advies aan de loodgieter. Breng geen siliconenkit aan, maar gebruik alleen juiste bevestigingsmaterialen 
om lood vast te zetten 

 Controleer regelmatig of goten, vergaarbakken en afvoerpijpen schoon zijn, vanwege bladval is in het 
najaar extra aandacht vereist 

 Voorkom dat door loden goten water stroomt dat organische zuren of zwavel bevat, voorkom dat door 
zinken goten water stroomt dat kiezelzuur, chloriden, koperoxide of carbolzuur bevat en voorkom dat 
door koperen goten water stroomt dat zwaveluitstoot, rioolgassen, ijzeroxide en bitumenzuur bevat 

 Tref onmiddellijk maatregelen als blijkt dat lekkages van goten of afvoeren schade veroorzaken aan de 
kapconstructie, gevel of kroonlijsten 

            
                  

 


