
Het warme hart  

Het was allerminst toeval dat Marc en echtgenote Ilse met hun
kachelparadijs 't Stokertje in het jaar 2000 neerstreken in het
schilderachtige Orvelte. Van huis uit ingenieur kwam Marc via
zijn schoonvader in de kachels terecht. "We woonden toen nog
in het westen van het land. De gemeente Rotterdam ging over
op stadsgas, waardoor er plotseling heel veel tweedehands 
kachels op de markt kwamen. Mijn schoonvader begon daar
voor z'n hobby een handel in en op een goed moment stond
onze tuin vol met kachels. Ik raakte bij de handel betrokken en
kreeg steeds meer gevoel voor datgene wat een echte kachel
onderscheidt van centrale- en vloerverwarming: de beleving van

het vuur dat je ziet én voelt. Toen we besloten om met 't Stoker-
tje te beginnen, kozen we bewust voor Orvelte. Nergens anders
sloot de beleving die we wilden uitdragen, zo perfect aan als bij
dit schitterende museumdorp."

Oerelement

De mens is altijd gefascineerd geweest door vuur. Natuurlijk niet
dat er in elk van ons diep latent een pyromaan schuilt, maar vuur
is onweerstaanbaar. De geschiedenis vertelt ons dat de Griekse
wijsgeer Herakleitos vuur beschouwde als het oerelement waar-
uit alles is voortgekomen. Zijn collega Empedocles nam aan dat
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Wie Orvelte zegt, zegt in één adem sfeer, beleving en authenticiteit. Iets
wat ook zeker geldt voor kachels. Maar dan wel een kachel waarin een
écht vuur brandt. "Aan vloerverwarming ga je je handen niet warmen",
lacht Marc Hoogland, eigenaar van 't Stokertje in Orvelte.
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 van een woning
vuur een van de vier elementen was, naast aarde, lucht en
water. Feit is dat vuur altijd een enorme aantrekkingskracht op
de mens heeft gehad. En waar centrale verwarming en vloerver-
warming de moderne mens een heerlijk comfort verschaffen,
daar mist die mens steeds vaker één facet: het vuur.

"Het is heel tegenstrijdig: we hebben het nog nooit eerder in de
geschiedenis zo warm in onze huizen gehad, maar we beleven
die warmte niet meer. Er zijn maar weinig mensen die, als ze van
buiten uit de kou komen, hun handen gaan warmen aan de 
radiator van de cv of ze op het parket leggen om ze aan de
vloerverwarming weer op temperatuur te laten komen. En wie
gaat er 's avonds gezellig voor de cv zitten met vrienden en een
goed glas wijn of in z'n eentje, diep weggedoken in een fauteuil
met een spannend boek? Niemand toch? Wat we willen en wat
we zoeken is échte warmte. Een warmte die tegemoet komt aan
een oergevoel in ons. Een gevoel van geborgenheid en vertrou-
wen. Van veiligheid, hoe gek dat ook mag klinken in relatie tot
vuur."

Kachelparadijs in Orvelte

Met een showroom van maar liefst 1800 vierkante meter, waarin
honderden kachels en haarden staan opgesteld die allemaal op
écht vuur stoken, schouwen en accessoires, een aanbod in
nieuw en gebruikt, een heus kachelmuseum met onder andere
een presentatie over het ontstaan van vuur, een kachelcafé en
een recent geopende Inspiration Shop, mag 't Stokertje zich 
terecht een 'kachelparadijs' noemen. Marc: "Een rondgang door
't Stokertje moet een beleving zijn. Een avontuur langs het vuur.
Of dat vuur nu ontbrandt in een echte houtkachel gestookt met
houtblokken of pellets, een open haard, een gaskachel met 
imitatiehout, elektrisch of een moderne op ethanol gestookte 
kachel: het zijn allemaal kachels die uiteindelijk bedoeld zijn als

het warme hart van de woning. De vuurplek die in wezen -naast
het geven van warmte- nog dezelfde functie heeft die ze al had
bij onze verre voorouders: het is de centrale plek waar je bij 
elkaar komt."

Milieu-neutrale warmtebronnen

Het creëren van die ene warme plek in de woning, sluit aan op
een nieuwe ontwikkeling in het stookgedrag. Marc: "We hebben
het dan over 'lokale verwarming'. Dat komt er in het kort op neer
dat je het alleen écht warm gaat stoken, daar waar je zit. Dus
geen ruimtes op een te hoge temperatuur houden als je daar
toch niet bent. Het gemak van cv en vloerwarming maakt echter
dat die verleiding er wel is. En is het niet de verleiding, dan is het

‘t Stokertje

WONEN EN LEVEN IN DRENTHE 5

Project1_Opmaak 1  19-02-16  11:27  Pagina 5



wel dat je er gewoon niet op let om de temperatuur aan te pas-
sen. Met als gevolg een onnodig hoge energierekening. Door de
toepassing van moderne systemen en materialen is het ge-
bruiksgemak en het rendement van houtkachels de laatste jaren
enorm toegenomen. Ook in relatie tot het milieu is er veel verbe-
terd. Daarom valt de nieuwe generatie houtkachels bij goed
stookgedrag onder de milieu-neutrale warmtebronnen.”

Subsidie voor Duurzame Energie

“We zijn blij dat hier in toenemende mate aandacht voor komt
vanuit de overheid en onze branche-organisatie het Sfeerver-
warmingsgilde. Er zijn talloze houtkachels die nu al voldoen aan
de toekomstige eisen van 2022. Daarom hebben fabrikanten en
detaillisten de handen inééngeslagen om versneld de verkoop
van deze hoogwaardige houtkachels te stimuleren met een bij-
drage van maar liefst 250 euro. Bij deze nieuwe regeling wordt
eindelijk ook aandacht besteed aan de kwaliteit van installatie &
rookkanaal. Zo geldt de stimuleringsbijdrage alleen als de kachel
geïnstalleerd is door een DE-erkend installateur (DE staat voor
Duurzame Energie). ’t Stokertje is één van de slechts 46 DE-er-
kende installateurs in Nederland, een select gezelschap vak-
mensen! Voor pelletkachels is een regeling vanuit de overheid
van kracht met subsidie bedragen vanaf 500 euro of zelfs 1400
euro indien de pelletkachel gekoppeld is aan de cv. Kortom, dit
is hét moment om te investeren in milieuvriendelijke en energie-
besparende maatregelen.”

Inspiration Shop & Advies

"Voor elk interieur is wel een passende kachel verkrijbaar. Van
een gezellig nostalgisch model tot een hyper trendy design-
haard. Het is voor ons telkens weer een mooie uitdaging om bij
elke situatie de juiste soort kachel te adviseren." 't Stokertje ziet
het geven van een goed advies als onderdeel van de totaalbele-
ving. In de recent gerealiseerde Dru Inspiration Shop kan men

zich laten adviseren over aspecten als welke kachel voor welk
gebruik het beste is, maar ook over zaken als hoe de kachel of
haard in het interieur in te passen, energiebesparing, installatie
en gebruik. Marc: "Een positief effect van de afgelopen crisis is
dat de mensen kritischer zijn geworden. Ze zijn niet meer op
zoek naar alleen maar een kachel, maar naar een totaalsfeer. In
de Inspiration Shop gaan we in samenwerking met een aantal
partners -waaronder een binnenhuisarchitect- samen met de
klant op zoek naar het beste resultaat. Een kachel staat vaak op
de mooiste plek in huis en het is dan belangrijk dat het in één
keer goed aansluit bij de rest van het interieur. ’t Stokertje bege-
leidt haar klanten graag tijdens het maken van deze keuzes.”

't Stokertje

Dorpsstraat12, Orvelte
(0593) 322 417
www.stokertje.nl
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