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‘O, ’T RUISEN VAN HET RANKE RIET’

 Zo begint dichter Guido Gazelle één van zijn gedichten. Al in 
de 19de eeuw bezong hij de charme van het rietland: de rust 
van de natuur, de houterige geur van riet in het water, de 
vochtige herfstlucht en het goudbruin van de bomen. 

Daar op die rietlanden ligt de basis voor ieder rieten dak. Of 
het nu gaat om een modern of klassiek ontworpen woning: de 
rieten kap begint als natuurproduct aan de waterkant.



BESCHERMD DOOR 
EN TEGEN DE NATUUR  

 
Riet wordt al eeuwenlang als dakbedekking gebruikt. De eerste 
hutjes met riet werden al tijdens de Romeinse tijd neergezet. 
Lang uit pure armoede; tegenwoordig steeds meer om een 
woning een uniek gezicht te geven.

Riet leent zich uitstekend als dakbedekking: het is waterdicht en 
warm. Het isoleert en beschermt tegen alles wat ons 
Nederlandse klimaat te bieden heeft: warmte, kou, wind 
en regen.

Voor 100% een natuurproduct.



   
  
  
 

 

Een authentieke villa in de randstad, een gerenoveerde 
boerderij in het Groene Hart, een pittoreske bungalow in 
lommerrijk Brabant. Rietgedekt, want riet en een klassieke 
bouwstijl gaan hand in hand.

En ook: het gira�enverblijf van Diergaarde Blijdorp, de entree 
van attractiepark De Efteling, appartemententorens in onze 
residentiestad en een moderne vrijstaande woning. Met riet 
op het dak of rieten gevelbekleding. Want ook moderne 
architectuur gaat samen met riet.

Er is zoveel mogelijk met riet. Laat u inspireren: riet maakt 
mooi.

Ontdek de vele 
mogelijkheden van Riet



vakmanschap en 
betrokkenheid  
de rode draad  

in ons werk

 
 

 
 
 

Staat u voor de keuze uw huidige rieten 
dak te vervangen? Of wilt u uw pannendak 
verruilen voor een rietgedekte kap?
Dan staat u aan het begin van een creatief 
proces.

Een proces waarbij we u meenemen door de 
verschillende fases: van ontwerp tot 
uitvoering en van advies tot daadwerkelijke 
oplevering.

Kiest u voor Van den Bergh Rietdekkers, dan 
kiest u voor vakmanschap en betrokkenheid. 
Uw dak is onze zorg.

:





 

 
 

 

Al zo’n 20 jaar leveren wij kwalitatief hoogwaardige daken. 
Daarbij zijn we niet slechts de rietdekker; we zijn ook 
adviseur.

 

 

 

 
.

Het dak groeit 
onder onze handen

Voordat we starten met uw dak, adviseren we waar nodig.
Over aanpassingen aan het dak, bijvoorbeeld, of over de 
nokafwerking.

Tijdens het werk overleggen we regelmatig. 
We zijn er vooral voor u. Samen met u werken we naar het 
beste eindresultaat.

Ook na oplevering houden, we graag contact. In de jaren 
dat u van uw rieten dak geniet, kunt u op ons advies blijven 
rekenen. Bijvoorbeeld over onderhoud.

Ons werk stopt niet bij oplevering; we werken graag aan 
een relatie voor de lange termijn. 



Kwaliteit 
daar staan 
we voor

 

 

 

:

Charmant en robuust, warm en exclusief. 
Modern of klassiek: een rieten dak laat uw 
woning spreken.

Een goed rieten dak moet aan vele voorwaar-
den voldoen. Eén van de belangrijkste is wel 
het riet zelf. Voor ieder dak selecteren we zelf 
eersteklas riet bij riethandelaren met wie we al 
jaren samenwerken.

Riet selecteren is een zorgvuldig proces en 
voor ieder dak weer maatwerk. Niet alleen 
iedere rietsoort heeft specifieke kwaliteiten en 
kenmerken, ook ieder dak is anders. Bouwstijl 
en dakconstructie bepalen voor een groot deel 
de uiteindelijke keuze.



Ambacht is aandacht 

Wij zijn trots op wat we doen. En wat we doen, doen we met 
de grootste aandacht en zorg voor u en uw woning. 
Daarom werken we al jaren met een vast team.

Professionele vakmannen die begrijpen wat u wilt. Die het 
ambacht verstaan. Betrokken ambachtsmannen die 
doorwerken ondanks warmte, wind of kou: één met de 
elementen om u daartegen te beschermen. 





Wiebe van den Bergh
eigenaar Van den Bergh Rietdekkers
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