
De discussie sleept al jaren aan en kende de voorbije 
herfst weer een stevige opstoot: hout verbranden brengt 
te veel fijnstof in de lucht en moet aan banden worden 
gelegd. Open haarden en houtkachels worden als 
boosdoeners gebrandmerkt. Als fervente houtstoker 
in een Finoven (Finse tegelkachel) voel ik mij solidair 
met alle bezitters, verdelers en producenten van schone 
houtkachels en aangesproken om de ongenuanceerde 
berichtgeving te counteren. Voor alle duidelijkheid: 
de grote meerderheid van de houtkachels die nu in 
gebruik zijn, vormen wel degelijk een probleem. Ze 
halen weinig rendement en stoten teveel fijnstof uit. 
Dat de overheid daar iets aan wil doen, is volkomen 
begrijpelijk. Maar ze dreigt hiermee het kind met 
het badwater weg te gooien. De betere hout- en 
pelletkachels die nu op de markt zijn, koppelen 
immers een hoog rendement aan een lage uitstoot van 
schadelijke stoffen. In plaats van alle houtkachels op 
een giftige hoop te gooien, zou de overheid beter, net 
zoals in onze buurlanden, de nieuwste generatie hout- 
en pelletkachels promoten. 

Wat is de ideale hernieuwbare energiemix voor 
Vlaanderen, vroeg men zich eind vorig jaar af in de 
werkgroep hernieuwbare energie als voorbereiding 
op de Vlaamse Stroomversnelling. Bij de concrete 
aanbevelingen viel houtverbranding ‘toevallig’ uit het 
energiemandje. De pellet- en houtsector wordt nog 
maar eens opvallend doodgezwegen. Waarom?

De knotwilgen in mijn tuin beschouw ik als een 
kostbaar geschenk van moeder natuur. Deze zonne-
accu wordt zorgvuldig geknot, gekliefd, gestapeld, 
gedroogd en in de best mogelijke omstandigheden 
in een zelf gebouwde Finoven verbrand. Een kortere 
energieketen van duurzame, hernieuwbare groene 
warmte is nauwelijks te bedenken. Het is mijn 
overtuiging dat verwarmen met hout of pellets een 
deel van de oplossing van het klimaatprobleem is. 
Hout verbrandt CO2-neutraal, is lokaal te verkrijgen 
en hernieuwbaar. Hout is een state-of-the-art 
zonnebatterij. Droog hout, dat voldoende gekliefd is, 
is een prima brandstof. 

Moderne houtkachels in combinatie met onder andere 
thermische zonnepanelen en een steeds verfijnder en 
doorgedreven isolatiebeleid, bieden een antwoord op 
de verwarmingsbehoeften van energiezuinige, passief-, 

lage-energie en energieneutrale woningen. Het zou 
een gemiste kans zijn om de recente ontwikkelingen in 
houtverbranding zomaar op de brandstapel te gooien. 
Denk daarbij aan een micro warmtekrachtkoppeling 
(Stirlingmotor) met een condenserende pellet cv-ketel 
en diezelfde combinatie aangevuld met een back-up 
batterij om zich te wapenen tegen black-outs. Ook de 
verdere ontwikkelingen van rook- en stoffiltersystemen 
in de rookkanalen houden nog heel wat in petto. De 
lange weg die afgelegd werd tot het verfijnen van een 
Finoven kan niet zomaar genegeerd worden. Deze 
typische houtkachels zijn een bijzonder waardevol en 
efficiënt gegeven.

In een rijkelijk gedocumenteerde en geïllustreerde 
brochure (40 blz.) benaderen we de kwestie 
‘houtkachels en fijnstof ’ vanuit de verschillende 
invalshoeken. Om de negatieve berichtgeving te 
counteren worden de voordelen van moderne hout- 
en pelletkachels naast de eeuwenoude kwaliteiten 
van massieve kachels, duchtig in de verf zet. Alle info 
en bestellingen doe je best via de contactpagina van 
http://www.zonnearc.be. Ook een (digitaal) recensie 
exemplaar kan je via deze weg aanvragen.
Prijs: 5,00 € (+ 2,00 € verzending België) en 5,00 € (+ 
6,00 € verzending Nederland)
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“Soms lijkt het wel alsof de Vlaamse 
overheid een heksenjacht begonnen 

is tegen de producenten, verdelers en 
eigenaars van houtkachels.” 
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In het ecologische magazine ‘De Koevoet’ publiceren we vier 
maal per jaar bijdrages omtrent zon, regen, wind en biomassa. 
We houden de lezer op de hoogte van de hernieuwbare energie 
ontwikkelingen. 
http://www.dialoog.be/dekoevoet/ 

Uw reacties zijn welkom op onze blog.
https://lowenergybricoleur.blogspot.com
(Blog van donderdag 29 december 2016)

Ontdek het YouTube tv-kanaal van de Zonne-arc vzw 
https://www.youtube.com/user/WillyZonLievens 
In de afspeellijst (playlist) ‘fijnstof en houtkachels’ vind je 
bijeengesprokkelde filmpjes over dit thema.
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