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pen. Rietdekken is een ambacht waarbij de kwaliteit en ervaring
van de rietdekker voor een groot deel het eindresultaat bepalen.’ 

Voorkeur voor Nederlands riet 
De jarenlange ervaring heeft geleid tot een maximale efficiëntie en
het gebruik van uitsluitend de beste materialen. Het rietdekkers -
bedrijf gebruikt dan ook bij vrijwel uitsluitend Nederlands riet dat
speciaal voor Kloosterman gereserveerd wordt door een rietteler
uit het Overijsselse Dwarsgracht. Kloosterman: ‘Bij buitenlands
riet moet je altijd maar afwachten wat je krijgt. Veelal is de kwali-
teit onder de maat. Nederlands riet is misschien wel iets duurder,
maar op de lange termijn voordeliger. Goede kwaliteit leidt tot
minder schade- en slijtageproblemen en een langere levensduur.’
Turks riet wordt door Kloosterman ook nog wel eens gebruikt, 
vanwege de specifieke eigenschappen. ‘Het is groffer en daardoor
geschikt als grondlaag of het gebruik in veestallen, want dan 
ven tileert het rieten dak beter.’ Wanneer een klant expliciet vraagt
om het gebruik van bijvoorbeeld Chinees riet dan zal Kloosterman
dat afraden. ‘Het is goedkoper, maar met een reden. Maar als 
een klant het echt wil, nou vooruit dan maar.’ Hij glimlacht: 
‘Wat betert kaars of bril, als den uil niet zien wil.’

Nieuwbouw, renovatie en onderhoud
Rietdekkersbedrijf Kloosterman & Van Raalte is actief in de nieuw-
bouw, maar ook in de renovatie. Bij renovatie kan desgewenst een
dakraam of dakkapel worden geplaatst. Volgens Kloosterman is het
verschil in investering voor een rieten- of een pannendak minimaal.
‘Bij een pannendak heb je dakpannen nodig, isolatiemateriaal en
dakgoten. Een rieten dak vergt weliswaar meer aandacht in onder-

Inmiddels staat de vierde generatie Kloosterman aan het roer van
het rietdekkersbedrijf. En de vijfde generatie - zoon Herwin - is
ook reeds werkzaam in de onderneming. In 1985 is Henk van
Raalte - zwager van Jan Kloosterman - in het bedrijf ingestapt.
Ook zijn zoon Dirk zal vanaf volgend seizoen meewerken. 
Met de ervaring van meerdere generaties hoef je Jan Kloosterman
niets meer te vertellen over het gebruik van riet als dakbedekking.
Kloosterman zit vol verhalen en anekdotes over zijn werk en 
kan er prachtig over vertellen. ‘Je maakt wat mee in 35 jaar.’ 
De 55-jarige rietdekker is al sinds 1973 in het bedrijf werkzaam
en voorlopig gaat hij nog wel even door. Hij lacht: ‘Het zal wel
moeten, als je de kranten leest.’ Om eraan toe te voegen dat hij
nog steeds veel plezier heeft in zijn werk. ‘Het is gezond buiten-
werk en je ziet een woning of schuur onder je handen opknap-

Van links naar rechts: Henk van Raalte, Herwin Kloosterman en Jan Kloosterman.

Rietdekkersbedrijf Kloosterman & Van Raalte:
vertrouwd onder dak

I

Voor het aanbrengen van een goed rieten dak is Rietdekkersbedrijf Kloosterman & Van Raalte de
aangewezen partij. Het ambachtelijke bedrijf gaat terug tot 1890 en kan zodoende bogen op
een schat aan kennis en ervaring. Of het nu nieuwbouw, renovatie, onderhoud of reparatie
betreft. Eigenaren Jan Kloosterman en Henk van Raalte: ‘De levensduur van een rieten dak staat
of valt met de ervaring van de rietdekker en de kwaliteit van het gebruikte riet.’
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houd, maar kan ook heel lang meegaan. Laatst waren we bij een
woning, waar het rieten dak al 60 jaar op lag en het was nog lek-
vrij.’ Onderhoud behelst onder meer het afscheren van een door
algen of mos aangetaste bovenlaag. Daarna volgt een formaldehyde
behandeling om ook af te rekenen met de wortelvertakkingen van
het mos. Maar ook bij zaken als hagelschade, slijtage en vogel-
schade kunnen Kloosterman & Van Raalte een dak weer piekfijn
opknappen. Kloosterman: ‘We hebben zelfs eens iemand gehad
met een steenmarter in het dak. Het beest maakte er een grote rot-
zooi van en de bewoner was behoorlijk overstuur.’

Advies en offerte
Klanten vindt Rietdekkersbedrijf Kloosterman & Van Raalte in een
grote regio, met name in de Kop van Overijssel en op de Veluwe.
Elke opdracht begint voor het rietdekkersbedrijf met een inven -

tarisatie van het werk en een
deskundig advies aan de klant.
Hieruit volgt dan een trans -
parante offerte. Kloosterman:
‘Riet als dakbedekking is 
eeuwenoud. Traditioneel wordt
het riet op de open constructie
van de daklatten gebonden.
Voor een rieten dak is dat ide-
aal. Riet moet ventileren. 
Dat verlengt de levensduur
aanzienlijk. Bij de gesloten
constructie (een schroefdak)
wordt het riet op de gesloten
onderconstructie bevestigd.
Dat ventileert een stuk minder.’

Garantie voor kwaliteit
Rietdekkersbedrijf Kloosterman
& Van Raalte is aangesloten 
bij de Vakfederatie Rietdekkers.
Een extra garantie voor klanten.
Als een klant dat wenst, kan
een uitgevoerd werk gekeurd

worden volgens de richtlijnen van de Vakfederatie. ‘Geen pro-
bleem’, zegt Kloosterman, die naar eigen zeggen een belangrijk
uitgangspunt hanteert bij elk project. ‘Je moet elk werk aanpakken
alsof het je eigen woning betreft…’


