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zonder overlast
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Even voorstellen…

Wijbrand Pauw

Van Chemisch Technoloog naar 

IT architect naar 

Skantiek duurzame houtkachels

Wij besteden veel tijd aan het stookdeel 

omdat we zien dat het daar vaak, door 

gebrek aan kennis, mis gaat. Met als 

gevolg onnodige overlast en uitstoot.



Doel van de cursus

• Je leert wat meer en minder overlast geeft, wat meer en 
minder schadelijke rookgassen geeft.

• Aan de hand van 6 pijlers krijg je veel tips kun je direct 
toepassen in uw eigen houtkachel. Je kunt direct 
beginnen stoken met veel minder stoken!

• Niet alleen de stoker geniet van de houtkachel maar ook 
de buren en buurt is blij dat je veel beter stookt!



Vraag

Wie vindt dat hij/zij 
best goed stookt?



Overlast & Emissie
Waardoor ontstaan de meeste problemen?

Top 4 oorzaken

1. Ongeschikt hout

2. Verkeerd aanmaken

3. Verkeerd bijvullen

4. Te veel smoren



6 pijlers voor 
stoken zonder overlast

1. Goed hout

2. Weersomstandigheden

3. De Zwitserse stookmethode

4. Goed rookkanaal

5. Regelmatige inspectie rookkanaal

6. Houtrook katalysator



Video



Pijler 1: Goed hout 



Gekloofd & Droog hout

• Gebruik klein gekloofd hout, blokken van max 500gr 
(bij 25-30cm lengte)

• Gebruik goed droog hout: 12% is ideaal, 15% kan nog. 
20-25% is veel te veel

• Eiken heeft, nadat hout gezaagd en gekloofd is 3 jaar (!) nodig 
om onder de 15% te komen

• Gedroogd eikenhout wat al een jaar ligt is misschien aan de 
buitenkant 18-20% maar in de kern nog zeker 30%. 
Kletsnat dus!



Ongeschikt hout

1. Te grof, of zelfs helemaal niet, gekloofd

2. Te nat, 20-25% is te vochtig

3. Ongeschikte soorten als wilg, populier (brand veel te 
snel) of kastanje, esdoorn (geeft onprettige geur)

• Behandeld hout stoken is een milieu delict.

• Te nat hout, helaas niet.



Meten is weten

• Maximaal 15% vocht, ook i.v.m

microbiologische afbraak

• Stukhout kan te droog zijn:

Te snelle ontgassing => hogere uitstoot

• Vochtpercentage vaststellen?

• Wegen (gewicht, houtsoort, volume)

• Meten (houtvochtmeter, 3 punten haaks op 

nerf)



Droog hout

• Hout droogt door de wind, niet 
door de zon

• Kopse kant in de zon kan drogen 
vertragen

• Droge winterlucht beter dan 
vochtige zomerlucht

• Meerdere rijen achter elkaar? -> 
Stapels niet tegen elkaar aan!

• Ca. 30cm van de grond

• Snelle droging -> Checken!



Overzicht 
Geschikt & ongeschikt hout



Aanmaakhout

Veel, goed, aanmaakhout:

1. Gebruik liever niet het 
haardhout (bijv. eiken) wat 
fijn gekloofd wordt maar 
droog vuren hout

2. Gebruik veel aanmaakhout, 
echt een flinke bundle van 
zeker 10-15 latjes



Pijler 2: 
Weersomstandigheden



Stookalert

Stookalert RIVM

www.rivm.nl/stookalert

http://www.rivm.nl/stookalert


Stookwijzer

Stookwijzer

www.stookwijzer.nu

http://www.rivm.nl/stookalert


Pijler 3: 
De Zwitserse Stookmethode 



Goed aanmaken

Het allerbelangrijkste is dat de houtkachel zo snel
mogelijk naar 600+ graden gaat, want dan branden
de houtgassen schoon.

1. Dat doe je met veel, goed, 

aanmaak-hout

2. Goed droog (<15%) en goed

gekloofd hout

3. Met een goed aanmaakblokje (liefst

de pijnboomkrullen)



De Zwitserse
methode geeft 
enorm veel minder 
uitstoot en 
rookoverlast. 

Bij serieus veel 
aanmaakhout is er al 
na een paar minuten 
geen rook meer te 
zien!

Zwitserse stookmethode



Verkeerd aanmaken

• Hout geeft veel rook en uitstoot als de temperatuur te 
laag is en brandhout in vlammen ligt.

• Van onderen aansteken geeft ongeveer net zoveel 
uitstoot (en dus overlast) als 3 uur stoken op een goede 
manier. Doe dat dus niet!



Verkeerd aanmaken



Toename emissie 
bij slechte verbranding



Vragenronde



Pijler 4: 
Goed Rookkanaal 



Rookkanaal

1. Trek

2. Temperatuur verschil

3. Glad

4. Zo recht mogelijk

5. Zo min mogelijk warmte verlies

Meeste RVS kanalen hebben teveel trek!



“Er heeft altijd een houtkachel gestaan, 
waarom is het kanaal dan nu niet meer goed….?”

• Open haard heeft rendement van 25%, nieuwste
houtkachels >80%. Kanaal blijft dus veel kouder

• Gemetseld kanaal is 
• vaak 20*20 cm en meer

• niet glad 

• Veel massa



Pijler 5: 
Inspectie rookkanaal



Pijler 6: Katalysator



Katalysator

• Zelfde techniek als in de uitlaat 
van nieuwe auto’s

• Zet veel van de nog aanwezige 
geurstoffen (stank) om in veel 
minder stinkende (en ook minder 
schadelijk!) stoffen

• Geen vrijbrief om verkeerd te 
stoken!



katalysator

Zo dicht mogelijk op kachel

Je moet er bij kunnen ivm regelmatig (om de paar keer stoken) reinigen

Op www.houtrookfilter.nl is meer informatie te vinden

De katalysator is zeer effectief in het verminderen van het zgn
condenseerbare fijnstof. Dit is het fijnstof waardoor het RIVM de 
toename van 10% naar 23% heeft berekend/gemeten.

Goed stoken, goed hout, goede kachel, katalysator  

http://www.houtrookfilter.nl/


Test

⚫ ABCAT getest bij RRF conform “kachelkeuring”

⚫ Vermindering CO: 57%

⚫ Vermindering OGC (oa roet en geur): 51%

⚫ Vermindering (fijn)stof: 64%

⚫ Verhoging rendement: 2%

Dit is een test van een goede ecodesign kachel met 
en zonder ABCAT



Vragenronde



Vraag

Wie vindt dat hij/zij 
best goed stookt?



Dank voor uw 
aandacht!

www.skantiek.nl


