
Goten en afvoerpijpen behoren tot de meest onderhoudsgevoelige delen van onze 
gebouwen. Ze moeten het hemelwater zo snel mogelijk wegvoeren voordat het 
schade kan berokkenen. Het hele afwateringssysteem moet dan ook goed functio-
neren. Vervuiling is bij deze elementen één van de grootste schadeoorzaken. Een 
goed en regelmatig onderhoud is daarom zeer belangrijk.  

Zorg voor een vlotte regenwaterafvoer en vermijd verstoppingen 

Regelmatige inspectie en reiniging voorkomen verstoppingen en de daarop volgen-
de waterschade.  

• bladvangers kunnen het vuil tegenhouden, maar moeten regelmatig nageke-
ken en proper gemaakt worden. Wees alert voor lekken of overlopende goten.  

• snoei klimplanten tegen de gevel regelmatig bij tot een halve meter onder de 
goot of naast de afvoerpijp zodat ze niet in de goot groeien of afvoerpijpen af-
knellen; 

• leg geen kabels of andere dingen in de goten die een vlotte afvoer verhinderen 
of de vervuiling vasthouden; 

• mossen op bovenliggende daken kunnen de goot vervuilen en kunnen in dat 
opzicht preventief verwijderd worden. Doe dit manueel of kies de producten 
zorgvuldig uit. Verschillende antimosmiddelen bevatten koperzouten die zinken 
goten kunnen aantasten.  
Opgelet! Vezelcementleien of golfplaten kunnen asbest bevatten. In dat geval 
is het verboden de daken te ontmossen of te reinigen omdat daarbij asbestve-
zels vrijkomen die schadelijk zijn voor de gezondheid. Probeer de dakbedekking 
op korte termijn te vervangen. 

Door afval blijft de goot langer vochtig. Dat kan het metaal sneller doen corroderen, 
eventueel versterkt door agressieve deeltjes in het vuil. Duivenmest is corrosief en 
veroorzaakt – naast verstoppingen - een snellere verwering van het metaal. 

Controleer of alle beugels en bevestigingselementen goed vast zitten, zodat de 
goot niet gaat doorbuigen of afvoerbuizen los komen.  

Pas zo nodig de goten aan bij herstel of vervanging  

Een correcte dimensionering van goten en afvoeren is belangrijk om een vlotte af-
voer te garanderen. Zo moet een goot: 

• voldoende breed zijn (hangt af van de gootvorm en de dakoppervlakte); 

• voldoende uitzetmogelijkheden hebben; 

• de binnenopstand (kant van het gebouw) moet hoger zijn dan de buitenopstand;  

• voldoende afschot (helling) hebben in de richting van de tapbuis. Idealiter be-
draagt het afschot zo’n 0,5% of een halve centimeter hoogteverschil per lopen-
de meter; 

Bij voorkeur worden aan de goot ook spuwers/verklikkers voorzien die waarschu-
wen bij verstoppingen. Vergelijkbare richtlijnen gelden voor afvoerbuizen. 

Bereikbaarheid verbeteren 

Om goten goed te kunnen reinigen, moeten ze in de eerste plaats gemakkelijk en 
veilig bereikbaar zijn. Voor meer informatie over toegankelijkheid, zie onze onder-
houdsbrochure. 

• Afhankelijk van de omringende begroeiing worden goten (en platte daken) best 
een- of tweemaal per jaar (in de lente en de herfst) schoongemaakt. Volgende 
indicaties kunnen om meer reiniging vragen: 

 duivenoverlast; 

 boomrijke omgeving; 

 storm; 

 slecht afschot of een te lage binnenopstand. 
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DAKWATERAFVOER REINIGEN 

DAKWATERAFVOER 

Overlopende goot 

WAT DOEN?   

WANNEER / HOE VAAK? 

Controleer of de (scharnier-)
beugels goed vast zitten. Een 
neus voorkomt dat onderdelen 
van de afvoerbuis verzakken. 

Bladvangers dienen regelmatig 
proper gemaakt te worden om 
verstoppingen te voorkomen. 



• Controleer minimaal tweemaal per jaar de afvoeren op verstoppingen, deze kan 
men herkennen door langslopend water. Bekijk ook de bevestiging: controleer 
op losse beugels en zet deze indien nodig vast. 

• Controleer jaarlijks de afvoerputjes op vervuiling en verstopping en maak ze 
indien nodig proper.  

• horizontale elementen: hanggoten, bakgoten, zakgoten, Keulse goten 
(binnengoten), zalingen... 

• verticale elementen: regenwaterafvoeren, tapbuizen, vergaarbakken en stand-
pijpen; 

• spuwers; 

• toezichtputjes. 

Goed bereikbare goten (en platte daken) kunnen door de eigenaar/beheerder zelf 
gereinigd worden. Indien goten moeilijk bereikbaar zijn voor reiniging is het aange-
raden beroep te doen op vakmensen. Aangezien het reinigen frequent herhaald 
moet worden, is het raadzaam om hiervoor een onderhoudscontract af te sluiten bij 
een dakwerker.  
 
Voor het reinigen van goten kan u veelal ook terecht bij maatwerkbedrijven (sociale 
tewerkstellingsprojecten). Zij hebben het nodige materiaal (beveiliging) en voeren 
deze werken uit aan gunstige tarieven. 

Vermijd (in de ontwerpfase): 

• een goot met verkeerd afschot of een goot die doorzakt; 

• haakse bochten en knikken in de afvoerpijpen;  

• dicht tegen de muur bevestigde afvoerpijpen, ook de achterzijde moet gecontro-
leerd kunnen worden. Bovendien moet de overlangse naad zichtbaar blijven (bij 
voorkeur naar voren geplaatst); 

• afgesloten vergaarbakken zonder wegneembaar rooster. 
 
Let op 

• afbladderend schilderwerk aan een houten gootconstructie. Dit vormt vaak een 
eerste aanwijzing voor lekkages aan de goot; 

• ook mosvorming op het muurwerk kan wijzen op een lek; 

• vochtkringen op de stoep of opgespatte aarde tegen de plinten kan eveneens 
duiden op een defect aan het afwateringssysteem; 

• bij het reinigen van goten onder asbesthoudende daken. Neem voldoende voor-
zorgen! 

Onderhoudsbrochure Monumentenwacht 

• Toegankelijkheid van zolders, kapruimtes, daken en goten 

• Onderhoud van hemelwaterafvoer 

Wet- en regelgeving 

Voor sommige aanpassingswerken aan het afvoersysteem hebt u in principe een 
vergunning nodig. Vraag na bij uw gemeente of voor de voorziene werken een 
melding volstaat of er een vrijstelling geldt. Wend u tot het agentschap Onroerend 
Erfgoed voor informatie en premiemogelijkheden bij werken aan beschermd erf-
goed. 

i.v.m. asbesthoudende daken: zie https://www.vlaanderen.be/asbest-verwijderen 
voor verplichtingen en voorzorgsmaatregelen. 
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WIE?   

WAT VERMIJDEN? WAAROP LETTEN?   

MEER INFO:    

WELKE ELEMENTEN? 

Het afbladderend schilderwerk en 
de mosvorming wijzen op een 
lek. 

https://www.monumentenwacht.be/publicaties/veiligheid-en-toegankelijkheid-van-zolders-kapruimtes-daken-en-goten
https://www.monumentenwacht.be/publicaties/onderhoud-van-hemelwaterafvoer
https://www.vlaanderen.be/asbest-verwijderen

