
 

 

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

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 (jawel :) richting 

grote gaatjes - hoger vuur.  
 
Mocht het in Grange te koud zijn dan kun je de houtkachel 
stevig opstoken. Al naar gelang de warmtebehoefte in de rest 
van de korenschuur de deuren boven en 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. Wil je 
dat voorkomen dat moet je het schuifje iets meer ‘open’ zetten.  
 
* We hebben zowel in de keuken als in de badkamer elektrische 
vloerverwarming. Je kunt die aanzetten door het knopje in te 

drukken en de temperatuur in stellen. De elektrische 
vloerverwarming verbruikt relatief veel stroom. Vergeet 
daarom vooral niet de thermostaat weer uit te zetten 
als de gewenste temperatuur is bereikt.  
Wij zetten bij flinke kou ’s ochtends soms de elektrische 
verwarming even aan om de ergste koude van de vloer 
te krijgen. Daarna zetten we hem weer uit.  


