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door Heidi Uenk 
Landgoed Beekzicht kent vele gezichten. Wie wonen, werken 
en recreëren er? Maak deze keer kennis met Gerwert Rattink, 
van Rietdekkerbedrijf Rattink.  
 
Vanaf bureau het dak op 
Het is een zonnige herfstdag als één van de collega’s van 
Gerwert behendig over het rieten dak klimt van de 
monumentale schuur bij Erf Middelbeek op de Voorsterklei. 
Het werk zit er bijna op voor Rietdekkersbedrijf Rattink, dat 
voor Landgoed Beekzicht de afgelopen maanden twee 
monumentale schuren van nieuw riet heeft voorzien. De 
veldschuur aan de Watergatstraat van de familie Pardijs en nu 
de schuur van de familie Freriks.  

 
Het riet steekt helder af tegen de strakblauwe lucht als we het fraaie vakmanschap bewonderen en 
Gerwert vertelt hoe hij in dit vak gerold is. “Ik ben opgeleid als accountant, maar van jongs af aan 
was ik vaak bij de buurman te vinden die rietdekker was. Daar leerde ik het vak als jonge jongen. 
Toen ik na mijn opleiding de keuze moest maken waar te gaan werken, besloot ik toch het dak te 
verkiezen boven het werken aan een bureau. Ik vind het een prachtig vak. Je hebt vrijheid en werkt 
met natuurlijke materialen.” 
 
Zoveel mogelijk riet uit Nederland  
“Wij werken het liefst met riet dat uit Nederland komt. Tegenwoordig komt er ook veel riet uit China 
en Turkije, en ook landen als Rusland en Hongarije leveren riet. Wij vinden het belangrijk met lokale 
materialen te werken. Dat is van goede kwaliteit en het is duurzamer omdat het niet van ver hoeft te 
komen”. Op de vraag wat het geheim is van een goed rieten dak is Gerwert duidelijk. “Je moet 
verstand van zaken hebben om een goed dak af te leveren. Riet is niet zomaar riet. We kijken heel 
goed dat de juiste bossen riet op de juiste plek op het dak komen. Als je geen verstand van zaken 
hebt, dan lever je enorm in op de levensduur van een dak. Als je het goed doet kan het zeker 30 jaar 
mee.   

“De ochtend vind ik het mooiste moment van mijn werkdag. 
Bovenop het dak met zicht op vogels en reeën. Fantastisch.” 

 
Prachtig landschap en bijzondere gebouwen 
Als rietdekker breng je het grootste deel van de dag buiten door. “De ochtend vind ik het mooiste 
moment. Zeker op plekken zoals hier op landgoed Beekzicht heb je prachtig uitzicht over de 
landerijen en zie je allerlei wild. Zeker als het mooi weer is, is het echt genieten. Natuurlijk hebben 
we ook te maken met gure dagen en staan we in weer in wind op het dak. Misschien houdt dat ook 
jongeren tegen om in dit vak te gaan. We hadden aanwas via een opleiding, maar die is er bij gebrek 
aan belangstelling helaas niet meer. Terwijl je toch goed je brood met dit werk kunt verdienen. En je 
werkt op de mooiste plekken met de meest bijzondere gebouwen. Zoals hier op het Landgoed met 
de uitdaging van twee oude schuren, waar niks recht aan is en die mede dankzij het nieuwe riet weer 
jaren meekunnen.” 


