
 

 

 
 

Informatie over de dakgoten 
 
De werkgroep heeft gemerkt dat er vragen zijn over de plannen voor de dakgoten. We hebben 
ervoor gekozen om onze antwoorden op papier te zetten en rond te sturen aan iedereen. Ook 
aan degenen die nu niet hun dak kunnen of willen vervangen, of die dat al gedaan hebben. 
 
 
Waarom is het nodig om de dakgoten te vervangen, ook als ze nog goed zijn? 
 
Om te beginnen: de isolatie van onze huidige daken voldoet niet meer aan de huidige normen.  
Daardoor is er nu extra energie om het 
huis te verwarmen (gemiddeld 30% van 
de warmte verlaat huis door het dak), en 
loopt de temperatuur in de zomer op de 
bovenverdieping hoog op. Daarom willen 
we de dakbedekking vervangen door 
goed geïsoleerde sandwichplaten. 
 
Maar: ook onze dakgoten geven warmte 
en koude door van binnen naar buiten en 
andersom. Dat komt door hoe de goten 
deel uitmaken van de (dak-)constructie 
van de daken, zie figuur 1 (waarin het dak 
al geïsoleerd is). 
Dat betekent dat we ook de goten moeten 
isoleren. Als we dit niet zouden doen, 
gaan ze zich gedragen als zogeheten 
‘koudebruggen’. Dat zijn delen van het ge-
bouw die in contact staan met de 
buitenlucht en daardoor in de winter kouder zijn dan de rest van het huis. Op deze koude plek-
ken condenseert het vocht dat in de binnenlucht zit, net als op een enkelglas raam. Als dit op 
een plafond of muur gebeurt, heeft dat vaak schimmelvorming tot gevolg. Zie figuren 2 en 3. 
(blauw in figuur 3 is kou) 
 
 
 

 
 

Figuur 1 

Figuur 2 en 3 



 

 

Op figuur 4 is te zien, hoe de aan-
nemer de nieuwe goten zal isoleren. 
Het isoleren van een bestaande 
goot is praktisch onmogelijk en zou  
veel meer tijd en dus geld kosten 
dan het vervangen van de goot. 
 
 
Waarom hebben we op dit mo-
ment dan geen vochtproblemen 
door condensatie?  
 
De huidige dakbedekking van golf-
platen houdt het vocht uit de bin-
nenlucht niet tegen. Daardoor ont-
snapt het uit vocht uit ons huis. Het 
condenseert pas als het buiten is, 
tegen de onderkant van de golfpla-
ten. En daarna verwaait en/of ver-
dampt het. Zie figuur 5. 
 

  
 
Wat als de ene buurman/vrouw het 
dak wel vervangt en de andere niet?  
 
Onze dakgoten lopen van de voorgevel 
naar de achtergevel, over de tussen-
muur tussen twee huizen heen. Daar-
door zijn de goten steeds van twee bu-
ren samen – uitgezonderd de buitenste 
goot van een hoekhuis, natuurlijk. Dat 
geeft een gedeelde verantwoordelijk-
heid. 
 
Ook als een van beide buren het dak 
niet vervangt, zou het het beste zijn als 
de goot geheel geïsoleerd kan worden, 
op dezelfde manier als bij de andere 
huizen. Dan kan ook de buurman/vrouw 
die het dak op een later moment ver-
vangt – of al vervangen heeft – nooit last krijgen van een koudebrug.  
 
Maar: als er nog asbest op een dak ligt, dan kan aan die kant de goot niet vervangen worden 
door een goot met hogere rand. Om de hogere geïsoleerde goot aan te brengen moet de dakbe-
dekking namelijk opgetild of opgeschoven worden. En dat mag niet omdat het asbest nog niet 
gesaneerd is. 
 
Wat is het alternatief? 
 
Er wordt nu bekeken of een 2cm isolatie onder de gootbodem aan de kant van de bewoner 
waarvan het dak vervangen wordt eenvoudig gemaakt kan worden. Deze oplossing zal echter 
kwalitatief nooit zo goed kunnen zijn als de standaardoplossing die nu geboden wordt, de kosten 
zullen wel vergelijkbaar zijn. In een bestaande goot die niet al te lang geleden is vervangen kan 
ook geen isolatie worden aangebracht en is de kans op vocht- en schimmelproblemen groot. Het 

 

 

Figuur 4 

Figuur 5 

 



 

 

lijkt dan ook verstandig om iedere bestaande goot te vervangen door een geïsoleerde goot als 
er een geïsoleerd dak wordt aangelegd. 
 
Mocht een van de buren die nu niet meedoen, later alsnog hun dak willen vervangen, dan kan 
de goot op dat moment alsnog aangepast worden.  Daarbij moet helaas de nieuw gelegde alter-
natief geïsoleerde goot (aan beide zijden) verwijderd worden. De kosten van dit alles lijken dan 
voor de bewoner te zijn die zijn dak later wil vervangen Om dergelijke problemen en extra kos-
ten te voorkomen adviseren we de buren die het betreft met elkaar in overleg te gaan. 
 
 
Conclusie: een geïsoleerde goot de beste oplossing 
 
We hopen op deze manier duidelijk gemaakt te hebben wat het belang is van het vervangen van 
de dakgoten.  

 Doen uw buren mee met de dak vervanging dan altijd ook de goten van de woning ver-
vangen, ook al zijn die onlangs vernieuwd 

 Doen uw buren niet mee ga dan voor het alternatief of praat nog eens met uw buren of u 
ze kan verleiden toch me te doen 

 Doen uw buren nu niet mee omdat ze er een verdieping boven op willen zetten of het 
straks door een andere aannemer willen laten doen dan zijn er twee mogelijkheden. 
Gaat de verbouwing bij de buren op korte termijn gebeuren dan kan u de goot voorlopig 
handhaven en straks bij de verbouwing bij de buren aanpassen. Gaat het nog jaren du-
ren raden wij u aan het alternatief te overwegen  

 
Mocht u hier vragen of opmerkingen over hebben, dan horen wij dat graag. 
 
Mocht de financiering een probleem zijn: de overheid heeft verschillende regelingen opgezet 
voor eigenaren die hun woning willen verduurzamen: 
 

 De duurzaamheidslening, die in 10 jaar terugbetaald moet worden. De maandlasten zullen 
naar schatting tussen de €80 (schuur niet doen) en €110 bedragen.  
 

 De verzilverlening, uitsluitend voor mensen die alleen of beiden binnen 10 jaar van de aow-
leeftijd zijn. Deze leidt niet tot hogere maandlasten; na verkoop van het huis moet de lening 
inclusief rente in een keer worden afgelost. 

 
Ook voor vragen over deze financieringsregelingen kunt u met ons contact opnemen. 
 
 
Vriendelijke groeten, 
 
Paul Triepels, Energie-N,          tel. 0630448172 
Frits Jongbloets    Kuifduiker 1,            tel. 030-6031280 
Roel Hodes    Kuifduiker 18     tel. 06-34827646 
Hans van den Heuvel   Zwanensingel 6    tel. 030-6045129 


