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Je woning verwarmen op hout

Hoe verantwoord stoken?
Aan de slag!
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Aan de slag

1. Vóór het stoken:
• Isolatie van je woning optimaliseren
• Soorten verwarmingstoestellen
• Schoorstenen
• Brandstof
• Weer

2. Het stoken zelf
3. Na het stoken

Wat voor het stoken?
Aan de slag!



12/6/2019

3

• Type kachel of haard
• Schoorsteen
• Brandstof
• Weer

Voor het stoken

Waarmee verwarmen jullie?

Voor het stoken: type kachel of haard



12/6/2019

4

Met welke houtkachel verwarmen jullie? 
Open of gesloten systeem?

Voor het stoken: type kachel of haard

Gesloten systeem Open systeem

• Kies je kachel op 
basis van de ruimte 
die je moet 
verwarmen

Voor het stoken: type kachel of haard
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• Kies je kachel op basis 
van de ruimte die je 
moet verwarmen

Voor het stoken: type kachel of haard

• kW op overschot: fijn stof omhoog bij een zelfde ruimtevolume dat moet 
verwarmd worden

• ‘afname van -300%’ = toename PM10 met 300% bij kachel met vermogen van 
ongeveer 30kW (dubbele negatie => +)

• ‘afname van (+)50% = afname van 50% bij vermogen van 5kW

Voor het stoken: type kachel of haard

AFNAME TOENAME

Reden: teveel 
stoken ‘met de 
rem op’ = 
gesloten kachel

Kies je kachel op basis van de ruimte die je 
moet verwarmen. 
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• Open systeem
• Veel gezelligheid
• Aanvoer verbrandingslucht 

niet regelbaar
• Rendement 10-15% tot 

negatief!
• Enkel bijverwarming

Soorten verwarmingstoestellen op hout: 
Open systeem: haard

• Open systeem
• Vrij goedkoop toestel
• Regeling luchttoevoer vrij 

primitief
• Rendement 40-50%
• Enkel bijverwarming

Soorten verwarmingstoestellen op hout: 
Open systeem: kachel
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• Opgelet met open verbrandingstoestellen zoals open haard, 
gewone kachel

• Lucht uit de kamer waar ze staan ventilatie en verluchting!

Soorten verwarmingstoestellen op hout: 
Ventilatie en verluchting

Gesloten systeem
• Lucht van buiten de woning
• Verbrandingsgassen via 

schoorsteen
• Meest veilige type
• Hoger rendement

Kies voor een moderne houtkachel of pelletkachel
in een gesloten systeem
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• Gesloten systeem
• Optimale verbranding door 

goede luchttoevoer
• Meer warmte met minder 

hout
• Rendement 60-80%

Soorten verwarmingstoestellen op hout: 
Hoog rendement houtkachel

• Gesloten systeem
• Autonomie door 

ingebouwde pelletvoorraad
• Koppeling 

kamerthermostaat mogelijk
• Rendement 90%

Soorten verwarmingstoestellen op hout: 
Pelletkachel
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open haard; 10

gewone houtkachel; 
40

hoogrendement 
kachel; 80

pelletkachel; 88

mazoutketel; 92

Aardgasketel; 104
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Pelletketel; 

Condenserende 
pelletketel; 107

Kies voor een moderne houtkachel of pelletkachel

Ter vergelijking: Pelletketel 10 g/GJ en condenserende pelletketel 5 g/GJ

Kies voor een moderne houtkachel of pelletkachel
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• Minimale rendementseisen
• Maximale emissieniveaus
KB vaste brandstoffen

Nieuwe kachels moeten voldoen aan de eisen 
van het KB verwarmingsapparaten

Nieuwe kachels moeten binnenkort voldoen aan de 
Europese normen

Ecodesign ‐ verordeningen 2015/1185 (kachels) en

2015/1189 (ketels) → Europees, zal KB overrulen
- 01/01/2020 voor ketels, 01/01/2022 voor kachels
- Minimum voorwaarden rendement en emissie CO, PM, VOS, NOx
- Energielabel verplicht

Energielabel ‐ verordeningen 2015/1186 (kachels) en 2015/1187 (ketels) 
sinds 01/04/2017 ketels en 01/01/2018 kachels
A-label komt overeen met KB 12/10/2010

Ecolabel besluit 2014/314 (ketels) – niet verplicht
Extra strenge minimum voorwaarden rendement 
en emissie CO, PM, VOS, NOx
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1. Kies je kachel op basis van de ruimte die je moet 
verwarmen

2. Kies voor een gesloten toestel
3. Vervang je oud exemplaar door een nieuwe 

kachel, of stap af van hout verbranden. 

Soorten verwarmingstoestellen:
De drie aandachtspunten

• Geen wetgeving, wel NBN normen (technische 
specificaties door Bureau voor Normalisatie)

Waar schoorsteen wel/niet plaatsen? 

Voor het stoken: 
De schoorsteen

• Zone 1: geen nadelige invloed van de 
wind
• Zone 2: gevaar voor valwinden -

statische afvoerkap voorzien

• Zone 3: uitmonden van de schoorsteen 
is niet toegelaten
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•Rekening houden met naburige hindernissen

Voor het stoken: 
De schoorsteen

•Rekening houden met je eigen veiligheid (CO!)

Voor het stoken: 
De schoorsteen
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Code van goede praktijk dampafvoer commerciële keukens 
toegepast op hout verbranding:

• Lucht wordt bij voorkeur ongehinderd verticaal
afgevoerd.

• De schouwmond komt bij voorkeur min. 1 meter 
(zadeldak) en min. 2 meter bij plat dak boven de nok

• Min. 1 meter boven de nok van omliggende gebouwen
• Ligt hoger dan omliggende ‘aanvoerpunten’ vb. vensters, 

deuren, …
• De positie van de schouwmond zodat hinder bij 

overheersende windrichting (Z-ZW) minimaal is.

Voor het stoken: 
De schoorsteen

Contacteer dienst stedenbouw of de milieudienst 
van je gemeente voor de specifieke bepalingen.

Voor het stoken: 
De schoorsteen
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Voor het stoken: 
Stof afvangen? 

Nageschakelde technieken
• Katalytische conversie (katalysator): kraken van chemische verbindingen, maar 

afhankelijk van ideale werkomstandigheden. 
• Secundaire verbranding: verbrandingslucht wordt opnieuw de 

verbrandingskamer ingeleid. 
• Fijnstoffilter (elektrostatische precipitatie): 

Katalysator Fijnstoffilter Naverbranding

Op vandaag katalysator en fijnstoffilter te weinig getest, behoorlijk duur en effecten op secundair fijnstof en gasvormige emissies? 

Voor het stoken: 
De brandstof

Welk hout gebruiken jullie?
• Wie koopt gedroogd brandhout? Welk?
• Wie koopt vers hout en hakt/klieft zelf?
• Wie hakt, klieft en droogt zelf? 
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Voor het stoken: 
De brandstof

Droog en zuiver hout. Da’s alles.

2 / 2
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Mag wel Mag niet

Stukhout en onbehandeld 
houtafval (max 20% 

watergehalte)

Samengesteld hout (triplex,
vezelplaat, OSB,…)

Gecertificeerde houtpellets Geverfd en behandeld hout
Zaagsel, krullen, schaafsel, stof 

en spanen
Papier en karton

Ander afval

Voor het stoken: 
De brandstof

Vuistregels
• Minimaal 2 jaar laten 

drogen
• Onder afdak
• Weg van de grond

Voor het stoken: De brandstof
Hout drogen / opslaan

Klieven: Bij een gemiddelde kachel moet de dikte van een blok hout moet tussen 6 
en 12 cm bedragen (omtrek ca 20-30 cm). Kijk hiervoor in de handleiding. 
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Droog hout?
1. Scheuren in het hout 
2. Makkelijk loslatende schors 
3. Droog hout weergalmt als je twee

stukken tegen elkaar staat (vs. dof)
4. Hoger rendement 

(stookwaarde 2,5 x vers gekapt hout)

Vochtig hout?
1. Moeilijkere verbranding, lager rendement (E => verdampen H20)
2. Sist bij verbranden
3. Indien beschimmeld => schimmels binnen + gezondheidsrisico
4. Indien rot => lage energiewaarde

Voor het stoken: De brandstof
Hout drogen / opslaan

Wettelijke eisen
• Chemisch onbehandeld
• Max.10% vocht
• Verbrandingswaarde min 16,3 MJ/kg
• Dichtheid min 600kg/m3

• Maximaal gehalte zwavel, chloor, 
arseen, lood, … 

• Keurmerk: ENplus A1

Voor het stoken: De brandstof
Pellets
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Hou het weerbericht in het oog:  
CO‐gevaar /temperatuursinversie

Windstil of mistig weer: trek schoorsteen niet optimaal
meer rook en schadelijke stoffen

Voor het stoken: Het weer

Vuur aanmaken en het 
verbrandingsproces

Aan de slag!
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Lees eerst de 
gebruiksaanwijzing

van je 
verbrandingstoestel

Aan de slag!

4 fases van het verbrandingsproces 
1. Drogen
2. Chemisch ontbinding
3. Vrijkomen en verbranden van gassen
4. Verbranding van de koolstofhoudende stoffen – mineralen = as

Het vuur
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Ingrediënten: enkele stukken droog hout (8 tot 
12 aanmaakhoutjes),  duurzame 
aanmaakblokjes, lucifers.
Niet overladen! 2,2 kg/u voor houtkachel 8W 
1. Zet alle ventilatiegaten in de kachel open. Leg de houtblokken op 

de bodem van de kachel. 
2. Voeg aan de grote houtblokken een laag kleine blokken van 

ongeveer 4 cm toe en vervolgens een of twee lagen aanmaakhout. 
Denk eraan dat voldoende lucht essentieel is. Houd daarom een 
afstand aan van zo'n 1 cm tussen de houtblokken.

3. Leg een aantal aanmaakblokjes op het aanmaakhout en steek deze 
aan.

4. Als de voorbereidingen zijn gelukt, hoeft u alleen nog maar de 
deur te sluiten! Bij sommige schoorstenen duurt het even voordat 
ze goed beginnen te trekken. In dat geval helpt het als u de deur 
van uw kachel op een kier zet tot het vuur naar behoren brandt. 
Zorg voor frisse lucht door een raam open te zetten als uw woning 
grondig is geïsoleerd. 

Vuur in vier stappen

Aanmaken: Het ‘omgekeerde vuur’?
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Aanmaken: Het ‘omgekeerde vuur’?

• Aandachtspunten
• Voldoende snelbrandend materiaal gebruiken
• Soms lijkt het vuur uit, maar schiet hij goed in gang
• Onderste houtblokken niet vlak tegen elkaar leggen, beetje 

ruimte tussen
• NIET OVERLADEN!!! 

2,2 kg hout/uur voor houtkachel met vermogen 8W
• Gebruik voldoende gekliefd hout

Aanmaken: Het ‘omgekeerde vuur’?

Voordelen
• Minder rook bij opstart
• Minder hout brandt onvolledig
• Minder schadelijke stoffen komen vrij
• Het vuur zal niet instorten en zichzelf ‘smoren’
• Je moet niet steeds bijvullen, kan langer op zich
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1. Lucht toe- en afvoer helemaal open 
2. Controleer de trek
3. Voldoende ventilatie

Luchttoevoer in 2 fasen
• Helemaal open bij de opstart
• Verminder de toevoer een beetje als hij 

goed brandt

Sluit de toevoer nooit helemaal af bij te 
veel warmte: onvolledige verbranding 
CO en andere giftige stoffen!

Luchtaanvoer/‐afvoer

Krantenpapier 
=> recycleren:  inkt op het papier 
=> ongezonde gassen (zware metalen,...)

Aanmaakhout, 
berkenschors,

natuurlijke          
aanmaakblokjes

Aanmaken
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• Hou je vuur heet en klein

• Brand “cyclisch”:  meerdere stukken brandhout ineens en 
bijna volledig laten opbranden vooraleer opnieuw te 
laden:

• Start cyclus: leg het hout op houtskoolbed met nog wat vlam
• Einde cyclus: hout is opgebrand tot houtskoolbed met nog wat 

vlam

• Voeg liever minder brandstof toe dan het vuur te moeten 
“smoren”.

• Deur enkele seconden op een kier vooraleer volledig te       
openen

Kijk af en toe wat er uit je schouw komt (en waarheen het vliegt)
Rook = slechte verbranding = slecht rendement = ongezond

Toevoegen hout?

Wat na het stoken?
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Laat het vuur vanzelf uitgaan
• Stop tijdig met laden
• Vermijd de luchttoevoer te moeten afsluiten (schadelijke 

stoffen)

As in de moestuin? 
• Enkel verantwoord in geval van goede verbranding.

• Verbrandingsproces niet optimaal of foute brandstof:
vuilniszak

Roet uit de schoorsteen: nooit in moestuin 
kankerverwekkende stoffen

• Zelf schoorsteen vegen (niet aangewezen) 
=> roet in vuilniszak

• Vakman => wettelijk verplicht het roet mee te nemen.

Na het stoken: wat met as?

Laat je schoorsteen minstens 
één keer per jaar vegen
• Check je verzekeringen
• Bij voorkeur door vakman
• Je voorkomt een schoorsteenbrand
• Regels: www.stookslim.be

Wondermiddelen: 
reinigingsblokken ‐
aardappelschillen? 
=> FABELTJES

Onderhoud installatie
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Factoren die uitstoot negatief beïnvloeden

Slechte installatie 

Te weinig onderhoud

Foute aanmaak

Slechte houtkwaliteit

Slechte luchtregeling

Ongepaste grootte houtblokken

Te nat hout Foute batchgrootte

Slechte stapeling houtblokken

Mistig weer, slechte trek

Officiële uitstootcijfers zijn ondergrens, maar wat is realiteit?
Huidige wetgeving geeft geen zekerheid op schone lucht 

1. Een goede isolatie als uitgangspunt
2. Koop een kachel met het juiste vermogen
3. Pas de aanbevelingen van de fabrikant toe
4. Laat brandhout minstens 2 jaar drogen voor 

gebruik
5. Gebruik juiste aanmaakmateriaal
6. Gebruik de Zwitserse aanmaakmethode
7. Verbrand geen samengesteld of behandeld hout
8. Bij het aanmaken: luchttoevoer open. Eens het 

vuur goed brandt, sluit je de toevoer een beetje. 
9. Vermijd overvolle brandkamer (2,2 kg voor 8 kW)
10. Laat je schoorsteen 1 keer per jaar kuisen

Coda | PH‐moment…
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Green Deal huishoudelijke houtverwarming

Initiatief oud - minister Schauvliege: Green Deal met sector
- Vrijwillige overeenkomst tussen (privé)partners en de 
Vlaamse overheid om samen een groen project te starten
- Milieudoelen én economische groei
- Doorlooptijd idealiter max vier jaar

Wat?
- 50% reductie emissie 2016-2030
- vervangingspremie nieuwe toestellen
- tweedehandsmarkt uitfaseren
- inventarisatie stookinstallaties (via woningpas?)
- betere verwaarding van hout met regionale hubs om hout 
de hoogste toepassing te geven

www.greendeals.be


