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Goed stoken
Goed stoken is efficiënt en emissiearm stoken. Een vuurtje stoken kan iedereen. Goed stoken vereist
kennis en aandacht, en is een samenspel tussen de volgende 4 factoren:
• Goed toestel
• Goede installatie
• Goede brandstof
• Goed gedrag stoker
Pas als aan alle 4 van bovenstaande factoren voldoende aandacht wordt gegeven, kan men als
optelsom spreken van “goed stoken”.

Goed toestel
In de volksmond wordt vrijwel iedere stookinrichting een “open haard” genoemd. Deze
ongenuanceerde benaming zet moderne gekeurde houtverbrandingstoestellen vaak onterecht in een
kwaad daglicht. De branche distantieert zich daarom nadrukkelijk van “middeleeuwse
verbrandingstechnieken”, zoals open stookinrichtingen, vuurkorven, en tuinhaarden die niet volgens
het Bouwbesluit zijn aangesloten.
De branche is voorstander van het vervroegd invoeren van de ECODESIGN richtlijn (2005/32/EC), zodat
we ook in Nederland erop kunnen toezien dat nieuwe houttoestellen volgens aangescherpte
normering veel minder emissies bij verbranding geven. Ook het al dan niet verplicht inruilen van oude
toestellen zal een verantwoorde bijdrage kunnen geven aan het hernieuwbaar stoken.

Goede installatie
Over de installatie van een haard of kachel wordt in onze samenleving te simpel gedacht. Het ‘even’
aansluiten van een toestel op een bestaand rookkanaal blijkt regelmatig te leiden tot onwenselijke
situaties. Gevolgen variëren van overlast tot ronduit onveilige situaties. Kortom, een haard of kachel
mag niet worden gekwalificeerd als een op zichzelf staand toestel, maar is onderdeel van een goed
advies tot en met installatie en nazorg.
De Nederlandse Haarden- en Kachelbranche (NHK) beschikt over een eigen, door de overheid
geaccrediteerde, vakopleiding. Met de Vakopleiding Installateur Haarden, Kachels en Rookkanalen
voldoet de branche op eigen initiatief aan de Europese Richtlijn RES2009/28, die voorschrijft dat
lidstaten beleid moeten ontwikkelen om de kennis en kwaliteit van installateurs voor Duurzame
Energie (DE) installaties te bevorderen. Installateurs die beschikken over het diploma kunnen zich als
gecertificeerd DE installateur inschrijven in het persoonsregister, gekwalificeerde bedrijven staan
ingeschreven in het DE bedrijvenregister.
De branche is dan ook voorstander van het handhaven van de Europese Richtlijn RES2009/28 door de
Nederlandse overheid.
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Brandstof
Goede brandstof bepaalt mede de uitstoot. Gebruik daarom uitsluitend toegestane brandstoffen
volgens opgave fabrikant (hout, houtbriketten, pellets, en dergelijke). Onterecht wordt bij een haard
of kachel door sommigen uitgegaan van de term ‘allesbrander’. Dat suggereert dat ‘alles wat maar kan
branden’ in de haard of kachel gestookt kan en mag worden. Dat is nadrukkelijk niet het geval!
Zorg voor juiste vochtigheidsgraad van het stookhout. Vul de haard conform opgave van de fabrikant.
De branche onderschrijft het belang van een goede brandstof en is voorstander van regulering van
geschiktheid en herkomst voor houtige biomassa als duurzame brandstof.

Goed gedrag stoker
Vuurtje stoken kan iedereen. Efficiënt en emissiearm stoken in een haard of kachel moet je leren. De
branche is overtuigd dat een aanzienlijke vermindering van emissies kan worden behaald door
instructie op het gebied van het stoken van (gekeurde) haarden en kachels.
Tijdens een instructie wordt de stoker geleerd welke ontstekingsmiddelen en welke
ontstekingsmethode (Zwitserse methode) het beste gehanteerd kunnen worden. Daarnaast is er
aandacht hoe de stoker gedurende het stookproces de brandstoffen zo efficiënt mogelijk kan laten
branden. Ook de laatste fase van het branden, het emissiearm doven en stoppen is een belangrijk
onderdeel van de instructie.
De branche heeft veel kennis op het gebied van stooktechnieken en ‘fout’ stookgedrag. Deze kennis
deelt de branche al op eigen initiatief via websites en leaflets. De NHK stimuleert daarnaast sinds 2014
het geven van stooktrainingen aan eindgebruikers.

Bijlage I Branche Convenant Groen Stoken is een beleidsdocument van de Stichting Nederlandse
Haarden- en Kachelbranche (NHK). Publicatie hiervan of onderdelen hiervan is uitsluitend
toegestaan na schriftelijke toestemming van het bestuur van de NHK.

