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'Open	haard	aan?	Gebruik	je	hersens'	
De dagen worden korter, de temperatuur daalt, het vuur knappert weer in de 
open haard. Dat gaat wel eens mis, maandag was er al een schoorsteenbrandje 
in Apeldoorn. ,,Gebruik je hersens'', zegt Rinus Huisman, brandonderzoeker 
van Veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland (VNOG).    
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Rukt	de	brandweer	vaak	uit	voor	schoorsteenbrandjes?		
,,Veel te veel. Vorig jaar waren het er 123 in deze regio. Dat aantal is redelijk stabiel. 
In landelijk gebied zijn mensen eerder geneigd om de houtkachel te gebruiken. Als je 
geluk hebt dan blijft de schade beperkt tot het rookkanaal. Anders is het leed niet te 
overzien. Ik heb oude boerderijen tot de grond toe zien afbranden.''  



Wat	is	de	meest	voorkomende	oorzaak?		
,,Twee zaken springen er uit. Ik begin met de constructie. We zien vaak dat 
de afvoerpijp te dicht op het dakafschot of de houten omlijsting zit. Tja, dan kun je 
wachten tot het misgaat. Het kan dagen, weken of maanden duren, maar er gáát 
brand ontstaan door die hete afvoer. Verder leggen mensen te vaak het verkeerde 
materiaal in de haard. Nat hout, onbehandeld hout, oude bielzen... noem maar op. 
Dat zorgt voor zo veel aanslag in de schoorsteen dat er brand ontstaat.''  

Goed	om	te	weten.	De	manier	van	hout	aansteken	is	ook	
belangrijk	toch?		
,,Ja, wij Nederlanders zijn geneigd het hout op een hoopje te leggen en aan de 
onderkant aan te steken. De Zwiterse methode is beter, daarbij werk je omgekeerd. 
Drie stukken hout op een rijtje, drie stukken daar haaks op en zo bouw je een 
torentje. Je steekt het net onder de bovenkant aan en denkt: dat wordt 'm niet, maar 
het gebeurt wel. Deze methode is milieuvriendelijker en zorgt voor minder aanslag in 
de schoorsteen.''  

Meer	tips?		
,,Ja, je moet er altijd bij blijven. Vuur is ongecontroleerd he. Er kan zomaar een 
vonkje overspringen op de houten vloer of het tapijt. Je loopt ook niet weg als je aan 
het koken bent. Ik zeg altijd: gebruik je hersens. Ik heb mensen gesproken die de 
boel niet op orde hebben en zeggen: het gaat al 40 jaar goed. Dan zeg ik: u heeft al 
40 jaar geluk gehad.''  

Meer info over de Zwitserse methode op www.brandweer.nl.  

Je	las	zojuist	een	Premium	artikel.	
Omdat je abonnee bent, lees je altijd onbeperkt Premium artikelen. 
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