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DE KACHEL IN DE GRANGE 
 
Als je de kachel wilt gebruiken, dan gaat het beste als volgt. Het 
ziet er misschien wat ingewikkeld uit maar als je eenmaal de 
slag te pakken hebt, kan de kachel de Grange lekker warm 
houden.   
 
* Kleine houtjes met aanmaakblokje of vloeistof in de kachel doen. Er 
ligt meestal een voorraadje aanmaakhoutjes klaar. Eventueel kun je 
ook zelf kleine houtjes hakken op het overdekte terras of, nog 
avontuurlijker, takjes sprokkelen in het bos. Bij de SPAR zijn eventueel 
ook extra zakjes met aanmaakhoutjes verkrijgbaar.  
 
Begin met aanmaakhoutjes, dan iets groter hout en vervolgens de 
grote blokken.  

 
* Hendel achter aan kachel (zie foto) open zetten, 
dwz helemaal uittrekken  

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

 
 
 
 

 
 
* Als de kachel brandt achterste handel sluiten, 
dwz weer naar links (anders jaag je het hout er 
binnen no-time doorheen… :) . 
Mocht het vuur bijna uit zijn maar nog wel 
smeulen dan kun je de asla even openzetten 
waardoor het vuur weer wordt aangejaagd. 

Daarna het deurtje wel weer op tijd dichtdoen want anders blijf 
je het hout flink opstoken en kan het erg warm worden.  NB 
Houdt er rekening mee dat de warmte opstijgt en dat het boven 
eerder warmer wordt dan beneden.  
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* Schuifje voor aan kachel gebruiken om vuur te dimmen of op te 
stoken. 
NB als je de regelaar op de laagste stand zet (helemaal naar links) 
gaat de luchttoevoer langs de ruit dicht en wordt die sneller zwart. 
Schuif iets open laten helpt om dat te voorkomen.  
Het is handiger om de as niet helemaal uit de kachel te verwijderen. In 
het as blijft het hout beter smeulen, zo is onze ervaring.  
 
* Mocht je een langere periode willen overbruggen, bijvoorbeeld ’s 
nachts, dan kun je dat het beste doen door een aantal blokken hout op 
elkaar te stapelen en het schuifje op de kleinste opening te zetten. De 
kachel laat het hout dan in feite langer smeulen. Het enige vervelende 
is dat het kachelruitje dus wel behoorlijk zwart kan worden maar de 
kachel blijft zo wel langer branden…  
 
Als je vervolgens bij thuiskomst of na het opstaan weer een nieuw blok 
hout op het vuur doet, het schuifje helemaal naar rechts zet en even 
het deurtje van de aslade opendoet, dan kun je het vuurtje weer 
gemakkelijk opstoken. Het vuur wordt dan als een blaasbalg 
aangejaagd. Wel dus eerst het schuifje naar rechts doen zodat de rook 
via de schoorsteen kan ontsnappen. Anders komt de rook de kamer 
in…:) 
 
 
* Wij verrekenen het gebruikte brandhout tegen kostprijs. Een volle, 
grote mand kost €10,=. Je kunt het hout vinden in de houtopslag 
naast de Grange. Let er wel op dat je vooral het goed gedroogde hout 
pakt. Soms is het hout nog wat vochtig door invallende regen.  
 
Je kunt het aantal manden dat je verbruikt noteren op het bordje 
naast de kachel. Als je ons laat weten hoeveel manden je verbruikt 
hebt, kunnen wij dat verrekenen met de borg.  
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