Warm en sfeervol stoken op hout
De herfst laat zich van haar koudste en natste kant zien. Het verlangen naar
behaaglijke warmte en gezelligheid in huis wordt weer groot. Een
houtgestookte haard in uw woonkamer zorgt voor beide. ,,Het is heerlijk om op
een kille najaars- of winterdag nog wat houtblokken in de brandende haard te
leggen en te genieten van de dansende vlammen en zalige geur van het
knapperende haardvuur’’, vertelt Gert Kooij, voorzitter van Het
Sfeerverwarmingsgilde. ,,Bovendien is stoken met hout een goedkope en
duurzame manier van verwarmen. Mits u de juiste haard kiest.’’
Besparen met sfeerverwarming
Want nog afgezien van de sfeer en gezelligheid in huis, is stoken op hout op andere
fronten zeer aantrekkelijk, vertelt Kooij. ,,Ten eerste is het aanzienlijk voordeliger dan
stoken op gas, vooral omdat hout relatief goedkoop is. Bovendien is hout een duurzame
energiebron. Dat wordt bevestigd door het Centraal Bureau voor de Statistiek, zoals
onlangs nog te lezen was in de uitgave van de Consumentenbond. In datzelfde artikel
staat dat ook Milieu Centraal erkent dat stoken met hout aardgas bespaart en daarmee
duurzamer is. Dus niet alleen uw portemonnee, maar ook het milieu heeft er baat bij. Als
u stookt volgens de regels en uitsluitend met droog en schoon hout, zorgt dat voor een
optimale verbranding met een minimale schadelijke uitstoot.’’
Altijd warmte, ook bij stroomstoringen
Er is nog een bijkomstig voordeel van stoken op hout, somt Kooij op. ,,Regelmatig zie je
het in het nieuws: delen van Nederland die te maken hebben met een stroomstoring.
Zonder verlichting en televisie is er met wat creativiteit best nog iets van de dag of
avond te maken. Maar wie wil in de kou zitten omdat de cv-ketel zonder stroom niet
werkt? Met een inbouwhaard of houtkachel bent u niet afhankelijk van elektra voor het
verwarmen van uw woning. Zolang u voldoende hout op voorraad heeft, kunt u
onbeperkt stoken.’’
Welk haard past bij u?
Medebestuurslid Dave Ouwerkerk benadrukt dat het voor een optimale financiële en
milieubesparing van belang is dat u de juiste haard of kachel kiest. ,,Een open haard
bijvoorbeeld geeft veel sfeer. Maar bedenk wel: met een rendement van slechts 20
procent geeft deze weinig warmte. Wilt u uw huis verwarmen en duurzaam stoken, dan
heeft u meer aan een afsluitbaar toestel, zoals een inbouwhaard of houtkachel. Deze
kunnen een rendement van meer dan 80 procent behalen. Er zijn diverse klassieke en
moderne uitvoeringen. Net wat past bij uw interieur. Ook de inzethaard geeft een hoog
rendement. Deze wordt kant-en-klaar in de opening van een bestaande open haard of
schouw geplaatst en verspreidt royaal warme convectielucht in uw woonkamer.
Convectiewarmte ontstaat doordat de inzethaard koude lucht aantrekt, die verwarmt en
vervolgens door aparte openingen weer terug in de woonkamer brengt.’’
Gedoseerde warmte
Relatief onbekend is de accumulerende haard, legt specialist Kees van de Bunt uit. ,,Deze
wordt opgebouwd uit vuurvaste stenen of spekstenen en is een echte blikvanger in uw
woonkamer. Hij kan worden gebruikt als moederhaard, dus als verwarmingsbron voor de
hele woning of ter ondersteuning van de bestaande verwarming. Met een paar uur stoken
per dag heeft u 24 uur warmte in huis. U legt er slechts één keer per dag een aantal
houtblokken in en vervolgens geeft de kachel die warmte langzaam en gelijkmatig weer
af aan de omgeving. U krijgt een heerlijk en behaaglijk binnenklimaat.’’
Flink goedkoper
Accumulerende (speksteen)kachels kunnen het grootste deel van uw woning verwarmen,
als deze goed geïsoleerd is, aldus Van de Bunt. De lage energiekosten zorgen hierbij voor
een forse besparing op uw energiekosten. De kosten voor stoken op hout bedragen

ongeveer de helft van stoken op aardgas. Een gezin met twee kinderen bijvoorbeeld dat
woont in een moderne tussenwoning verbruikt gemiddeld 1.600 m3 aardgas per jaar.
Door te stoken op hout kan deze familie zo’n 650 euro per jaar besparen. De investering
van een accumulerende haard heeft zich dus snel terugverdiend.
Verwarming in het hele huis, inclusief warm water
Moet uw haard helpen uw complete woning te verwarmen? En moet hij tevens warm
water genereren? Ook daar heeft Dave Ouwerkerk een oplossing voor. ,,Beide is mogelijk
met de innovatieve cv-haard: de ultieme oplossing voor de moderne, goed geïsoleerde
woningen. De cv-haard gebruikt slechts een beperkt gedeelte van zijn capaciteit om de
ruimte te verwarmen waarin hij staat. De rest kan worden gebruikt voor de centrale
verwarming of voor warm water.’’
Laat u goed adviseren
Als u de sfeer en warmte van een knapperend houtvuur in huis wilt halen, is een
gedegen stook- en haardadvies van de expert dus onmisbaar. In Nederland zijn circa 80
detaillisten aangesloten bij Vereniging Het Sfeerverwarmingsgilde (SVG), een
brancheorganisatie van haarden- en kachelspecialisten. De SVG-detaillist adviseert u
graag bij uw keuze. Hij berekent welke haard of kachel het meest geschikt is voor uw
woning, zodat u optimaal geniet en profiteert van uw sfeerverwarming. Adressen van een
verkooppunt bij u in de buurt vindt u op sfeerverwarmingsgilde.nl.
-----------------------------------------------------------------------------------------------Noot voor de redactie, niet voor publicatie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gert Kooij, voorzitter van het
Sfeerverwarmingsgilde: 06-290 602 14 of info@spelenmetvuur.nl.
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