
Stookadviezen voor de kachel in de hofkamer 

 Gebruik alleen drooghout wat naast de kachel ligt of uit de berging naast de Hofkamer. 

 Zorg dat de houtblokken niet dikker dan vuistdik zijn, gebruikt evt. hakbijltje om de blokken op maat 

te hakken 

 Aanmaakhout, kleine houtjes van tussen de 1 en 2 cm dik, moeten ook droog zijn. Ook deze zijn te 

hakken met het hakbijltje. 

 Maak de kachel aan met de “Top down“ methode, ook wel omgekeerd stoken genoemd. Je maakt 

een stapel hout van groot, onder, naar klein, boven. Het 

kleinste hout is het aanmaakhout en bovenop leg je 1 of 

2 aanmaakblokjes. De stapel mag ook hoger zijn, je kan 

meer dikkere blokken onderop leggen als je langer wilt 

stoken of niet wilt bijvullen. 

 Doe de beide luchthendeltjes, onder het stookraam, 

open door ze naar buiten te bewegen (de linker naar 

links en de rechter naar rechts) 

 Laat de hendels zo staan zolang er vlammen zijn. 

 Zet de hendel van het roetfilter bij het opstoken in de 

“bijpass stand” de hendel moet dwars staan. Er is dan 

meer trek in de schoorsteen. 

 Steek het aanmaakblokje aan en sluit de deur. 

 Als de temperatuur op de thermometer boven de 350 

graden aangeeft, zet dan de roetfilter in de “bedrijfsstand” met de hendel naar beneden.  

 Mocht de kachel niet voldoende 

trek hebben, zet dan de roetfilter 

tijdelijk in de “bijpass stand” 

 Vul, als je de kachel wil laten 

branden, tijdig bij met vuist dikke 

blokken. Liefst minimaal twee per 

keer zodat de lucht en vlammen 

tussen de blokken door branden. 

 Laat de kachel uit gaan als je niet 

langer wilt stoken. 

 Aslade alleen legen als de kachel 

afgekoeld is. 

 Glas van de deur reinigen, als de 

kachel koud is (dus voor je gaar 

stoken), met vochtig 

keukenpapier. Bij hardnekkige 

vlekken het vochtige papier in as 

“dopen” en hiermee boenen. 

  Als je deze stookadviezen niet, of 

niet helemaal snapt, vraag dan 

hulp en ga niet zelf uitproberen. 

 Bij mistig en windstil weer niet 

stoken, dit geeft, ondanks het roetfilter, overlast aan de omgeving. Bovendien is er dan te weinig trek 

in de schoorsteen om goed te kunnen stoken. 

 Veel stook plezier en gezellige warmte toegewenst. 

 


