
   
 
 
 
Voorwaarden deelname Riet uit de regio  
 
Het project Riet uit de regio wordt uitgevoerd door de boerderijenstichtingen van Overijssel, 
aangevuld met een vertegenwoordiger uit Noordwest-Overijssel, de riettelersverenigingen 
uit de Kop van Overijssel en met professionele ondersteuning van de IJsselacademie en 
Monumentenwacht. Het project is mogelijk gemaakt door de provincie in het kader van de 
subsidieregeling Het Verhaal van Overijssel. 
 
Binnen het project kunnen erfeigenaren uit Overijssel een steuntje in de rug ontvangen bij 
de aanschaf of het herstel van een rieten dak met riet uit de Weerribben-Wieden. Deze 
bijdrage bestaat uit 7,50 euro per m2, met een maximum van 1.500 euro. Voorwaarde is dat 
het dak met riet uit de Weerribben-Wieden wordt gedekt. Om de herkomst van het riet 
optimaal te ervaren, krijgen erfeigenaren die aan het project deelnemen een gratis 
overnachting in een B&B tussen de rietlanden in het hart van de Weerribben-Wieden. In 
totaal kunnen 40 erfeigenaren aan het project meedoen. 
 
Belangstellenden kunnen zich voor 1 juli 2020 aanmelden via het daarvoor bestemde 
opgaveformulier. De aanvraag moet voldoen aan de volgende voorwaarden: 

• Ligging: het rieten dak dient zich in de provincie Overijssel te bevinden. 
• Termijn: het rieten dak dient voor 1 augustus 2021 geplaatst/gerestaureerd te zijn. 
• Doelgroep: de regeling geldt alleen voor particuliere eigenaren die tevens bewoner 

van het erf zijn. 
• Budget: de aanvraag dient realistisch begroot te zijn door een ervaren rietdekker. Er 

mag geen sprake zijn van stapeling van subsidies. 
• Materiaal: het rieten dak moet door een ervaren rietdekker gedekt worden met riet 

uit de Weerribben-Wieden. De erfeigenaar moet aan kunnen tonen dat het riet uit 
deze regio afkomstig is. Het riet kan tegen een voordelig tarief rechtstreeks geleverd 
worden via de deelnemende riettelersverenigingen. Indien de eigenaar dat wenst, 
geeft hij dit aan op het aanmeldformulier. 

• De eigenaar dient waar mogelijk medewerking te verlenen aan een eenmalige 
publieksactiviteit op zijn erf of in de nabijheid ervan. 

 
De aanvraag wordt beoordeeld aan de hand van de volgende criteria: 

• Cultuurhistorische waarde: betekenis van het object in het licht van de regionale 
agrarische geschiedenis, m.n. de herkenbaarheid of de zeldzaamheid van het pand.   

• Bouwkundige waarde: authenticiteit en gaafheid van het pand. Reconstructies zijn 
niet subsidiabel. 

• Ensemblewaarden: relatie van het object tot andere gebouwen en de publieke 
ruimte. 

• Geografie: spreiding van de panden door de provincie Overijssel. 
 
De beoordeling gebeurt door leden van de projectgroep, waarbij de vertegenwoordigers van 
de boerderijenstichtingen/regio’s elk een stem hebben, evenals de IJsselacademie en 
Monumentenwacht. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.  



Positief beoordeelde aanvragen doorlopen de volgende procedure: 
• Monumentenwacht beoordeelt de offerte van de uitvoerende partij op kunde en 

prijsstelling, en stelt het subsidiabele bedrag vast. 
• Monumentenwacht verricht ter plaatse een 0-meting, adviseert over de 

mogelijkheden van aanleg/herstel en controleert met steekproeven de herkomst van 
het riet. 

• De erfeigenaar zorgt, indien nodig, voor een eventuele bouwvergunning en geeft 
opdracht tot de aanleg/restauratie van het rieten dak. 

• De IJsselacademie overlegt met de eigenaar over de mogelijkheden van een 
publieksactiviteit op locatie. 

• Na voltooiing van de werkzaamheden controleert Monumentenwacht het resultaat. 
Bij uitvoering volgens afspraak krijgt de eigenaar het subsidiabele bedrag uitgekeerd. 

• Waar mogelijk vindt een feestelijke oplevering van het vernieuwde rieten dak plaats 
op kosten van de projectorganisatie. 

 
Voor vragen kunt u terecht bij: 
 

Martin van der Linde 
Projectleider stichting IJsselacademie 
mvanderlinde@ijsselacademie.nl 
06-22107871  
 

Ronny Verwoolde 
Adviseur stichting Monumentenwacht 
r.verwoolde@monumentenwacht-ovfl.nl 
06-27046116 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
  

   
    

Vereniging voor rietlandbeheer  
                 De Weerribben e.o. 

       afdeling Oldemarkt e.o. 


