Tips & Tricks voor het verstandig stoken van (hout)kachels en openhaarden
Algemeen
• Veroorzaak geen rook- en/of geuroverlast.
Brandstof tips
• “Allesbranders” bestaan niet;
• Gebruik goed en gedroogd hout.
Goed hout is:
• Minimaal 1 á 2 jaar gedroogd;
• Herkenbaar aan de schors die loslaat;
• Herkenbaar aan de kern die open scheurt.
Fout hout is:
• Bewerkt hout, zoals:
- Geverfd of gevernist hout;
- Gebeitst hout;
- Geïmpregneerd hout;
- Verlijm hout;
- Gelamineerd hout.
Gebruik geen huishoudelijk afval als brandstof, zoals:
• (Kranten)papier en karton. Dit veroorzaakt veel schadelijke emissies omdat het papier/karton
vaak drukinkt bevat.
• Textiel
• Kunststoffen en/of plastics

Tips en tricks bij het gebruik van de (hout)kachel of haard en onderhoud
Algemene tips
• Stook liever niet bij mistig of windstil weer;
• Ventileer de ruimte waar uw haard of kachel staat voldoende. De schoorsteen zuigt lucht aan
vanuit binnen. Voorzie de ruimte waar uw haard of kachel staat daarom van voldoende verse
buitenlucht, bijvoorbeeld via een ventilatierooster. Is er niet voldoende aanvoer van verse
buitenlucht? Dan wordt de luchtdruk in de kamer lager dan die in de schoorsteen en kunt u
last krijgen van rookterugslag.
Tips bij het opstarten van uw kachel
• Maak liever gebruik van aanmaak-brikketten (en/of aanmaakhoutjes) bij het opstarten van
de houtkachel. Dit werkt makkelijker dan bijvoorbeeld met proppen krantenpapier.
Tips bij het gebruik van uw kachel
• Controleer regelmatig de kleur van de rook en/of de kleur van de vlam om te controleren of
er een volledige verbranding ontstaat.
• Smoor het vuur bij voorkeur niet. Smoren komt erop neer dat u de zuurstoftoevoer naar het
vuur belemmert. Als gevolg daarvan verloopt de verbanding onvolledig en komen er meer
schadelijke stoffen vrij.
Kleur van de rook
• Witte of kleurloze rook wijst erop dat het verbrandingsproces optimaal verloopt;

•

Grijsblauw, grijze of zwarte rook geeft aan dat het verbrandingsproces niet optimaal
verloopt. U kunt dit vaak verhelpen door de luchttoevoer verder te openen.

Kleur van de vlam
• Als het vuur goed brand, zijn de vlammen helder geel en gelijkmatig.
• Een oranje, instabiel flakkerende vlam duidt op een onvolledige verbranding.
Tips bij het onderhoud van het rookkanaal
• Goed en tijdig onderhoud van uw rookkanaal of schoorsteen is er belangrijk om
schoorsteenbranden te voorkomen. Het advies is om minimaal één keer per jaar het
schoorsteenkanaal te vegen. Gebruikt u vochtig hout of heeft u vaak last van onvolledige
verbranding? Dan is het raadzaam het schoorsteenkanaal vaker te vegen.
Tips om een schoorsteenbrand te voorkomen
• De roetaanslag in de schoorsteen kan brand veroorzaken. Dit merkt u aan een loeiend geluid.
Zet in dat geval direct de regelklep tussen de haard of kachel en de schoorsteen dicht en
doof het vuur met zand of soda. Gebruik in geen geval water. Door de dampvorming die dan
ontstaat, kan uw schoorsteen barsten of zelfs ontploffen. Verlucht de kamer en bel (direct)
de brandweer via 112.
Tips om uw veiligheid nog meer te bevorderen
• Laat het vuur nooit onbewaakt achter;
• Zorg ervoor dat uw haard of kachel stabiel staat;
• Houd als ‘brandblusser’ een emmer met nat zand (of soda) binnen handbereik. Een natte
deken of badhanddoek kan ook.
• Laat de vlammen niet te hoog oplaaien.
Tot slot
Een makkelijke hulpmiddel is het Stook-Alert. Het Stook-Alert alarmeert u bij mogelijke beperkende
(weers)omstandigheden. Het Stook-Alert is te raadplegen via: https://www.stokertje.nl/stookalert.

