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KACHEL 
 
Het ziet er wellicht wat ingewikkeld uit maar met een beetje 
oefenen en beleid is de kachel goed te reguleren. Het gaat het 
beste als volgt.  
 
* Kleine houtjes met aanmaakblokje of vloeistof in de kachel doen. Er 
ligt meestal een voorraadje aanmaakhoutjes klaar. Begin met 
aanmaakhoutjes, dan iets groter hout en vervolgens de grote blokken.  
 

 
* Hendel achter aan kachel open zetten, 
dwz helemaal uittrekken, daarmee wordt 
de afvoer via de schoorsteen opengezet. 
Wilt je extra trek dan kun je daarnaast 
ook het kleine hendeltje openzetten 
waarmee luikje onderaan wordt geopend 

 
 
* Regelaar voor aan kachel (zie foto) open zetten, 
dwz volledig naar rechts.  

 
 
 
 

 
* Als de kachel goed brandt moet je de 
achterste handel sluiten, dwz weer naar 
links (anders jaag je het hout er in no-
time doorheen :).  
Ook het kleine hendeltje weer dichtzetten 
anders blijft het vuur hoog branden.  
Dus als kachel eenmaal brandt, beide 
regelaars aan zijkant kachel sluiten.  

 
Mocht het vuur bijna uit zijn maar nog wel smeulen dan kun je  
de asla even openzetten waardoor het vuur weer wordt 
aangejaagd. Werkt erg goed. Vergeet niet het deurtje 
vervolgens weer dicht te doen, anders gaat het hout wel heel 
erg snel in rook op…:) 

 
* Schuifje met grote/kleine gaatjes voor aan 
kachel gebruiken om vuur te dimmen of op te 
stoken. 
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* Omdat de warmte in het huis te regelen, is het handig om de 
tussendeuren te sluiten dan wel juist open te zetten  
 
* Wij verrekenen het gebruikte brandhout tegen kostprijs. Een volle 
mand, die naast de kachel staat, kost €10,=  Je kunt het hout vinden 
in de berging voor en naast de ‘Refuge’, naast het huis. Als de kachel 
eenmaal brandt dan alleen de grote stukken hout gebruiken. Als je ons 
laat weten hoeveel manden je verbruikt hebt, kunnen wij dat 
verrekenen met de borg.  
 
 
(zie voor meer details ook verderop: Warmte in koude dagen…)  


