
1     Isoleren van  
binnenuit

Een schuin dak met houten beschot en dakpannen aan de 
buitenkant is eenvoudig te isoleren door aan de binnenzijde 
een houten of metalen raamwerk te maken waartussen het 
isolatiemateriaal komt. Een dampremmende laag (meestal 
een folie) is altijd noodzakelijk. Deze wordt aan de warme 
zijde aangebracht, dus op het raamwerk. Let op naden en  
kieren; daar moet de dampremmende laag ook sluitend zijn!
Afwerken met gipsplaat is het meest gebruikelijk. Sommige 
isolatiematerialen zijn al voorzien van een afwerklaag en een 
dampremmende laag. Een aparte dampfolie is dan niet nodig. 

2     Isoleren van  
buitenaf  

Een schuin dak aan de buitenkant isoleren is meer ingrijpend. 
Het dak wordt hoger, waardoor soms de goten aangepast 
moeten worden of de aansluiting met het dak van eventu-
ele buren. Aan de buitenkant isoleren is te overwegen bij 
groot onderhoud, bijvoorbeeld als de dakpannen vervangen 
worden. Gaat u bij de renovatie ook het dakbeschot renove-
ren, dan kunnen op de bestaande dakbalken kant-en-klare 
geïsoleerde dakpanelen worden gelegd. Daarop komen dan 
de panlatten en dakpannen.

TIPS
De warmtebeeld-
foto’s van uw 
eigen woning 
geven mogelijk 
een beeld van het 
warmteverlies via 
uw dak. Hebt u 
geen warmtescans 
(meer)? Neem dan 
contact op met de 
gemeente.

Ongeveer 20% 
van alle woningen 
heeft nog geen 
dakisolatie. De 
overige 80% heeft 
wel isolatie, maar 
dat is vaak een 
dunne laag. 

Er is ook isola-
tiemateriaal dat 
onder dakpannen 
wordt gespoten. 
Dit is werk voor 
specialisten. 

Dakisolatie 
Een huis verliest de meeste warmte via het dak. Dakisolatie 
is dus belangrijk! Schuine en platte daken kunnen vaak  
prima geïsoleerd worden. Pas wel op voor vochtproblemen. 
Hoe pakt u het aan? 

Schuin dak verwarmde zolder

Gebruikt u de zolder van uw huis als woon-, werk- of 
slaapruimte? Dan is isoleren van het dak een goed idee.  
Dit kan van binnenuit (1) en van buitenaf (2). Als er al oude 
isolatie aanwezig is, kan het de moeite waard zijn om nieuwe 
en betere isolatie aan te brengen. 

Schuin dak onverwarmde zolder

Gebruikt u de zolder alleen als opslagruimte en kunt u hem 
afsluiten met een luik of deur? Dan kunt u ervoor kiezen 
om de zoldervloer te isoleren in plaats van het dak. Dat 
gaat vaak gemakkelijker en is ook goedkoper. Gebruik 
isolatieplaten waar op gelopen kan worden, of breng isola-
tiemateriaal (bijvoorbeeld glaswol of steenwol) aan tussen 
de vloerbalken en plaats daarop planken of vloerplaten. 
Zorg ook hier voor een dampremmende laag aan de war-
me kant, in dit geval dus ónder het isolatiemateriaal.

vloerisolatie

Schuin dak met 
bitumen dakbedek-
king? Lees meer 
op pagina 18.

dakpannen

panlatten
isolerende dakpanelen

dakbeschot

afwerking

dakpannen

panlatten
dakbeschot

isolatie/raamwerk

dampremmer

afwerking

DAKBESCHOT
Dakbeschot, 
ofwel dakbe-
bording, is de 
bovenste laag 
van de dakcon-
structie van een 
woning. De dak-
bedekking ligt 
hier bovenop.
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Dakisolatie - Plat dak
Hebt u een plat dak of een dakkapel? Dan vraagt isolatie om 
extra aandacht. Een plat dak is namelijk niet ademend aan de 
bovenzijde (dit geldt ook voor een schuin dak met bitumen 
dakbedekking). Om vochtproblemen te voorkomen, kunt u 
isolatie het beste aan de buitenkant aanbrengen.

Er zijn twee manieren om een plat dak te isoleren: met het 
isolatiemateriaal onder een nieuwe laag dakbedekking (1)  
of met het isolatiemateriaal bovenop de bestaande dak-
bedekking (2). 

Van binnenuit: geen aanrader

Een plat dak isoleren vanaf de binnenzijde lijkt makkelijker 
dan vanaf de buitenzijde. Toch raadt MilieuCentraal het 
isoleren van platte daken vanaf de binnenzijde af. Vochtop-
hoping (aan de binnenzijde van het dak) is namelijk moei-
lijk te voorkomen en kan leiden tot schimmel en houtrot. 

1   Onder de dakbedekking (‘warm dak’)

De beste isolatie ontstaat door de bestaande dakbedekking 
weg te halen. Op het platte dak komen dan eerst een damp-
remmende laag en daarna de isolatieplaten. Daar boven op 
komt een nieuwe laag dakbedekking (bijvoorbeeld bitumen of 
EPDM). Het kan zijn dat de dakrand hierna opgehoogd moet 
worden (om te voorkomen dat regenwater over de dakrand 
stroomt of waait).

2   Op de dakbedekking (‘omgekeerd dak’)

Een tweede mogelijkheid is dat het isolatiebedrijf drukvaste, 
waterbestendige isolatieplaten bovenop de dakbedekking 
legt. Daarbovenop een laag grind of tegels, om te voorkomen 
dat de platen wegwaaien. De bestaande dakbedekking moet 
bij deze aanpak wel in goede staat zijn, want die blijft zitten. 
De uiteindelijke isolatiewaarde is iets minder goed. Ook hier 
geldt dat de dakrand soms opgehoogd moet worden.

leefvocht
(o.a. koken, 

wassen,  
douchen)

bestaande dak-
bedekking eraf

Professioneel isolatiebedrijf

Let op: bij een plat dak is het risico op vochtproblemen en rottend dakhout of 
schimmel groter dan bij een schuin dak met dakpannen. Geadviseerd wordt 
om bij twijfel een professioneel isolatiebedrijf in te schakelen. 

nieuwe dakbedekking
isolatieplaten
dampremmende laag
dakbeschot

laag grind of tegels
drukvaste isolatieplaten
huidige dakbedekking (= dampremmend)
dakbeschot

Kies bij dakisolatie 
minimaal een iso-
latiewaarde van  
Rd 3,8. Ga je het 
dak vervangen? 
Kies dan voor  
Rd 5,8. Lees meer 
over isolatiewaar-
den op pagina 27.
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