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Verwarm je woning slim! 
 

Hout verbranden is niet gezond voor jezelf en voor de 

buren. Bij houtverbranding komen fijn stof en 

kankerverwekkende stoffen vrij. In de woning en het 

lichaam van mensen, die hout verbranden thuis, meten 

onderzoekers meer vervuiling.  

Houtkachels stoten 50 tot 600 keer meer fijn stof uit dan 

verwarming op gas. Een pelletkachel 10 keer meer. 

Verbrandt dus beter geen hout om je woning te 

verwarmen.  

 

Stook je al op hout? Met deze tips beperk je jouw bijdrage aan de luchtvervuiling. 
• Volg het stookadvies van de VMM bij slechte luchtkwaliteit: stook dan niet op hout, 

tenzij het je enige verwarmingsbron is. 

• Houd rekening met je buren. Hebben ze last van de rook uit je schouw? Controleer of je 
het hout juist verbrandt, of de schoorsteen goed werkt en juist geïnstalleerd is. Een 
schoorsteen moet de juiste diameter hebben, voldoende hoog boven het dak uitsteken 
en voldoende ver verwijderd zijn van ramen en ventilatiesystemen. 

• Kies een recente kachel. Kachels van voor 2000 stoten dubbel zo veel fijn stof uit ten 
opzichte van hun jongere versie. 

• Stook correct: 
▪ Gebruik altijd droog hout (minstens twee jaar gedroogd) 
▪ Kies voor duurzaam geteeld of beheerd hout (bv. hout met  FSC-label) 
▪ Verbrand nooit behandeld hout (geen verf, vernis, impregnatie of pallethout en 

afbraakhout) 
▪ Laat je kachel en schoorsteen één keer per jaar onderhouden door een vakman. 
▪ Gebruik aanmaakhout of natuurlijke aanmaakblokjes, dus geen bedrukt 

(kranten)papier, brandspiritus of paraffineblokjes.  
▪ Pas de kaarsmethode toe: leg het aanmaakmateriaal bovenaan. Zo komt er veel 

minder rook vrij!    
▪ Zet de luchttoevoer enkel volledig open wanneer je de kachel aanmaakt. Van zodra 

het vuur goed brandt, verminder je de luchttoevoer een beetje, maar zet deze niet 
helemaal toe. Als vuur te weinig zuurstof krijgt, is de verbranding slecht en bevat 
de rook meer schadelijke stoffen. Enkel als het vuur volledig gedoofd is, kan je de 
luchttoevoer sluiten om warmteverlies te voorkomen. 

▪ Lang niet gestookt? Controleer met de hand of lucifer of de schoorsteen goed trekt.  
▪ Twijfel je of je goed stookt? Kijk dan naar je schoorsteen. Als de rook uit je 

schoorsteen wit of bijna onzichtbaar is, ben je goed bezig. Donkere rook wijst op 
een slechte verbranding.  

 

Op zoek naar geschikte verwarming voor je woning? 
Verwarmen met fossiele brandstoffen zoals aardgas en stookolie wordt afgebouwd. Er zal 

ingezet worden op goed geïsoleerde woningen, waarbij minimale verwarming gebeurt met 

warmtepompen of met elektriciteit opgewekt met zonnepanelen of windmolens. Of 

verwarming met warmtenetten of middelgrote installaties voor wijken of grote gebouwen.  

 

Meer informatie? Kijk op www.stookslim.be 

 De kaarsmethode  
(bron: www.haarden-vloeren.nl) 
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