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WARMTE IN KOUDE DAGEN…  
 
Als de dagen koud zijn en je ook overdag behoefte hebt aan (veel) extra 
warmte dan zijn er in de Fermette aan aantal mogelijkheden om het 
behaaglijk warm te krijgen.  
 
* De houtkachel is de voornaamste energiebron. We hebben je eerder 

uitgelegd hoe je de kachel het beste kunt gebruiken. 
Komt er op neer dat je, zodra de kachel brandt, alle 
schuiven dichtzet en daarna met het schuifje aan de 
voorkant de hoogte van het vuur regelt: richting kleine 
gaatjes - lager vuur en richting grote gaatjes - hoger 
vuur. Zo simpel is het… 

 
Mocht het in de Fermette te koud zijn dan kun je de houtkachel in de stal 
stevig opstoken. Al naar gelang de warmtebehoefte in de rest van het huis 
de deuren beneden dicht houden of juist open doen. Hou er rekening mee 
dat de warmte naar boven trekt.  
 
Probeer voor het slapen gaan nog een (paar) flinke stukken hout in de 
kachel te leggen. Als je de kachel dan op de laagste stand zet dan is er de 
volgende ochtend waarschijnlijk nog steeds (smeulend) vuur. Als je er dan 
weer nieuw brandhout oplegt en even de aslade open doet dan wakkert het 
vuur weer flink aan. Niet vergeten de aslade dan weer te sluiten anders jaag 
je het hout er wel erg snel doorheen…  
 
Overigens, je kunt het beste de aslade en het rooster niet helemaal leeg 
maken. Als het hout in de as kan blijven liggen, blijft het brandhout langer 
smeulen, zo is onze ervaring. Als de kachel op de laagste stand staat, wordt 
de ruit vrij snel zwart. Dat heeft verder geen invloed op de verbranding. 
 
* We hebben in de Fermette ook een zogeheten Warmtepomp die energie 
uit de buitenlucht haalt. De installatie werkt op elektriciteit. Het is te 
vergelijken met een omgekeerde koelkast die de warmte binnen afgeeft. 
Buiten staat de unit die warmte uit de lucht haalt en dat naar een 
warmtevat binnen doorsluist. De installatie is er voor om het huis in koude 
dagen op een basistemperatuur van ongeveer 17 graden te houden. Wil je 
het warmer hebben dan kun je het beste de houtkachel opstoken. (zie 
hierboven).  
 
De Warmtepomp is via een thermostaat aangesloten op de vloerverwarming 
onder de tegels.  
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De thermostaat van de vloerverwarming hangt aan de wand in de 

eetkamer en staat standaard op 17C. Daarmee zorg je voor 
een behaaglijke basistemperatuur. Mocht je het met de 
houtkachel echt niet warm genoeg krijgen dan kun je 
eventueel de temperatuur-instelling (tijdelijk) iets hoger 
draaien. Wees er wel van bewust dat de installatie –hoewel 
energiezuinig- wel de nodige elektriciteit verbruikt. Vergeet 
daarom vooral niet de temperatuurinstelling daarna weer 
terug te zetten.  
Mocht het in slaapkamers wat kouder zijn dan kun je het 

beste de houtkachel hoger zetten, de deuren beneden en de deuren van de 
desbetreffende slaapkamer open zetten zodat de warmte zich verspreidt.  
 
De radiatoren zijn –zoals eerder beschreven- door een defect ivm 
blikseminslag helaas niet inzetbaar.  
 

* In de badkamer is een elektrische vloerverwarming. De 
gebruiksaanwijzing staat achterin in het Gastenboek. Eerlijk 
gezegd is het nogal ingewikkeld en kun je ook hier beter de 
warmte regelen door de houtkachel op te stoken en de deur 
van de badkamer open te zetten.  
Mocht je de elektrische vloerverwarming aanzetten vergeet 
dan vooral niet hem later weer uit te schakelen zodat je 
geen onnodige stroom hoeft te verbruiken ;)  
 

Mocht het ’s avonds / ’s nachts koud worden dan is het handig om de luiken 
de sluiten en de gordijnen dicht te doen zodat de warmte binnen blijft. 
Overdag kunnen ze weer open zodat licht en warmte weer binnen kunnen 
komen.   
 
Resumerend:  
* houtkachel is de voornaamste warmtebron 
* warmtepomp zorgt voor basistemperatuur van 17 C 
* eventueel elektrische vloerverwarming in badkamer inschakelen 
 
Tot slot:  
In de linkerslaapkamer liggen ’s winters elektrische dekens in het bed. 
Verder liggen er twee elektrische dekens op het rek in de technische ruimte 
naast de badkamer. Die kunnen op het gewenste bed geplaatst worden. 
 
- Bij voorbaat excuses als de uitleg wellicht wat ingewikkeld is maar 
eenvoudiger kunnen we het helaas niet bedenken. Mocht je nog suggesties 
hebben dan horen we het graag ;)   
En als er iets ondanks de handleiding niet lukt, laat het ons vooral weten, 
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via telefoon en/of mail. Dan kunnen we in overleg kijken hoe we toch voor 
een behaaglijke temperatuur kunnen zorgen.  


