
Werk mee aan een betere 
LUCHTKWALITEIT 

Lokaal bestuur Wuustwezel en Stad Hoogstraten lieten een studie uitvoeren over de luchtkwaliteit. Die 
toont aan dat houtverbranding bij ons een belangrijke bron van fijn stof is. Correct stoken kan een 
MERKBARE VERBETERING VAN DE LUCHTKWALITEIT opleveren. We hebben de kwaliteit van de lucht die 
wij dagelijks inademen dus zelf mee in de hand. We geven je graag enkele tips om bij te dragen aan 
een betere en gezondere luchtkwaliteit in onze regio. 

HOE maak je de

Als je de kachel correct aanmaakt, 
komen er

 MINDER 
ROOKGASSEN vrij

In de meeste kachels is de 

ZWITSERSE METHODE 
de beste manier om het vuur aan te maken.

Bij sommige kachels wordt de  
verbrandingslucht van boven aangezogen en worden de 

ROOKGASSEN LANGS ONDER
 afgevoerd. In dat geval kan je het vuur op de traditionele manier aanmaken.

Plaats het aanmaakhout en de natuurlijke aanmaakblokjes of ander  
makkelijk brandbaar materiaal onder de grote blokken hout en steek deze vervolgens aan.

Wanneer het vuur goed brandt, verminder je de luchttoevoer. Let er op dat de vlammen niet kleiner worden.

1 Plaats dikke blokken 
hout onderop en plaats 
er kruislings dunnere 
blokken op.

2 Leg bovenop het hout 
kruislings enkele 
dunne aanmaakhoutjes, 
ecologische aanmaak
blokjes of ander natuurlijk 
materiaal en steek deze 
aan.

3 Sluit de deur van de 
kachel zo snel mogelijk. 
Het vuur trekt langzaam 
naar beneden en laat de 
grotere blokken branden.

KACHEL AAN?
Controleer of de schoorsteen 
voldoende trek veroorzaakt.

Laat een dun laagje as op  
de bodem liggen.

Zorg voor een goede regeling van 
de luchttoevoer. Meestal zet je de 
luchttoevoer volledig open als je  

het vuur aanmaakt.

Maak het vuur aan met aanmaak
hout of natuurlijke aanmaakblokjes. 

Gebruik geen krantenpapier of  
karton, want dat is bedrukt.  
De inkt brandt mee op en  

daardoor is de rook ongezond.


