


Handleiding Jong Design Houtkachel 
 
 
Wij feliciteren u met de aanschaf van uw Jong Design houtkachels.  
Met deze handleiding willen wij u informeren over een juist gebruik en de kunst van goed stoken. 
Leest u, voordat u gaat stoken, eerst de tekst over het instoken goed door. 
Deze stookinstructie is van toepassing op de Jong Design houtkachels en is bedoeld als richtlijn.  
Uw houtkachel zal zich namelijk op elke andere plek anders gedragen, simpelweg omdat de 
omstandigheden anders zijn. Het rookkanaal, het weer, de kwaliteit van het hout en de 
luchthuishouding in huis bepalen het stookgedrag van uw kachel. Op den duur ontwikkelt u uw 
eigen gebruiksaanwijzing, met deze stookinstructie als basis. 
 
Wat moet u weten over de Jong Design houtkachel 
 
De Jong Design voorzet -, inzet- en hanghaarden zijn echte hoogrendement houtkachels.  
Deze Jong Design heeft een doordacht verbrandingssysteem en is eenvoudig te bedienen.  
De Jong Design houtkachels hebben geen rooster met asla en de brandkamer is voorzien van een 
vuurvaste bemanteling. 
 
Om een zo hoog mogelijk rendement te halen, is het van belang dat de in deze handleiding 
vermelde instructies goed opgevolgd worden. 
 
De opkomst van de CV haarden  
 
Al meer dan 30 jaar geleden kwamen de eerste houtkachels op de markt. Hiermee werd veel 
geëxperimenteerd. Ook de oliecrisis was daarvan een oorzaak. Vaak door er een buizensysteem 
aan te koppelen zodat het water van een bestaand CV systeem kon worden opgewarmd. In 
Nederland zijn er in die periode regelmatig problemen opgetreden omdat er geen rekening 
gehouden werd met een beveiliging tegen overdruk of oververhitting. Door deze problemen en het 
slechte imago is de CV haard lange tijd in de vergetelheid geraakt. Ook de beschikbaarheid van 
aardgas heeft daartoe bijgedragen. Echter in andere Europese landen is de ontwikkeling daarvan 
wel doorgegaan wat ertoe heeft bijgedragen dat er steeds meer goede en veilige CV haarden op 
de markt zijn gekomen. 
 

De primaire en secundaire verbranding van de Jong Design  

De Jong Design houtkachel is voorzien van een primaire en secundaire luchttoevoer om te 
zorgen voor een maximaal rendement door de meest efficiënte verbranding. Er moet zo min 
mogelijk kostbare brandstof verbruikt worden en verloren gaan in de schoorsteen. Door het goede 
verbrandingssysteem stookt u met de Jong Design gegarandeerd energiezuinig. Maar waar zitten 
nou die luchttoevoeren in de houtkachel, wat doen ze precies en hoe kunt u ze het beste 
gebruiken? 

De primaire luchttoevoer zit aan de onderkant van de glasdeur. U kunt de luchttoevoer eenvoudig 
regelen met de schuif, maar u laat deze bij voorkeur altijd open staan. De luchtstroom gaat van 
onderen naar boven langs de ruit en houdt meteen de ruit extra schoon omdat het laagje lucht als 
het ware een buffer vormt tussen de vuile aanslag en de ruit. Dit noemt men ook wel een 
schoonglassysteem. Uiteraard werkt dit systeem alleen maar als er goed gestookt wordt met 
droog hout. 

De secundaire luchttoevoer zit aan de zijkant van de Jong Design en zorgt voor het zogenaamde 
‘turbo effect’, wat wil zeggen dat het zorgt voor de explosieve verbranding van de brandstof. Als 
de knop aan de zijkant van de kachel uitgetrokken wordt, wordt er meer lucht toegevoerd. 
Beweegt u de knop naar de kachel toe, dan wordt het vuur in de kachel getemperd. Als er meer 



lucht toegevoerd wordt, wordt de brandstof sneller verbrand en is het rendement en ook het 
vermogen lager. Daarom staat de secundaire luchttoevoer alleen maximaal open bij het 
aansteken van de kachel. Als de kachel eenmaal goed brandt, dan wordt de knop weer naar 
binnen toe bewogen (bij Jong Design cv het vuur niet geheel temperen om het cv water op 
temperatuur te houden van minimaal 60gr.)het vuur een beetje te temperen en zodoende een 
goed rendement te behalen en meer vermogen op te bouwen. Als de Jong Design bijgevuld moet 
worden, dan wordt de knop weer open gezet zodat het nieuwe hout weer goed vlam kan vatten. 
De secundaire luchttoevoer wordt daarna weer zo snel mogelijk dichtgezet zodat er weinig warmte 
verloren gaat naar de schoorsteen. 

Een optimale afstemming tussen de beide luchttoevoeren is belangrijk. De wervelingen die 
ontstaan tussen de primaire en secundaire toegevoerde luchtstromen zorgen namelijk voor de 
meest efficiënte verbranding van de vrijgekomen gassen. Een hoog rendement kan alleen behaald 
worden door een optimale verbranding en een lage luchtstroom door de schoorsteen. Het is een 
kwestie van oefenen en uitproberen wat bij uw Jong Design en uw rookkanaal het beste 
functioneert. 

Verwarming met hout 
 
Hout is al een eeuwenoude verwarmingsbron. In Nederland wordt er nog steeds veel gestookt met 
hout. Zeker nu sinds de laatste jaren de houtkachels beter worden en er meer design modellen 
verkrijgbaar zijn. Naast de kosten voor het stoken kan ook een milieuoverweging ten grondslag 
liggen aan de aanschaf van een houtkachel. Indien juist gestookt komt er minder CO2 vrij dan bij 
aardgas. 
 
Overal wordt hout aangeboden, ook is het vaak mogelijk om hout zonder kosten te verkrijgen. Ook 
bij houtfabrieken zijn er vaak vele partijen hout te verkrijgen. Echter in dit rekenvoorbeeld gaan we 
uit van de kosten van hout € 80,- per kuub van gemiddeld 650 kg. Een kilo hout zal 3,5 KW 
kunnen leveren. In deze vergelijking wordt een vermogen van 17.781 KW gevraagd ( gebaseerd 
op 1820 m3 aardgas). De kosten voor het stoken op hout komen dan neer op € 652,- per jaar. 
 
De drie basisregels voor goed stoken zijn: 
 
1. Stook droog en schoon hout. 
 
De Jong Design houtkachel is geschikt voor het stoken van zogenaamde ‘stapelbare 
brandstoffen’: hout en briketten. 
 
We gaan er van uit dat u alleen droge brandstoffen gebruikt. Dat geldt dus ook voor het 
aanmaakpapier. Lichte houtsoorten zoals berk, els, wilg en populier kunnen na 1-1,5 jaar gestookt 
worden. Eiken en andere harde houtsoorten moeten minimaal 3 jaar drogen. Indien u droog hout 
stookt is er bijna geen afzetting van teer (zgn. “creosootvorming”) in de schoorsteen, zodat deze 
schoner blijft. 
Natte brandstof kost extra energie, geeft aanslag op het glas en vervuilt het rookkanaal. 
 
2. Stook niet te getemperd. 
 
Geef de Jong Design houtkachel tijd om op temperatuur te komen (blijf erbij in dit stadium) en 
temper het vuur niet te snel. 
Onthoud deze regel: u kunt een kachel pas temperen als deze op temperatuur is. 
De Jong Design cv moet heter gestookt worden ivm het op temperatuur houden van het water in 
de warmtewisselaar. (min. 60gr.)  
 
3. Zorg altijd voor voldoende verse lucht. 
 



De huidige woningen zijn vaak kierdicht gemaakt. Een roostertje of klapraampje openen zorgt voor 
voldoende verse lucht.  
Bij het aanmaken is het hoofdzaak dat het rookkanaal en de kachel op temperatuur komen.    
 



Houtverbruik 
 
Het houtverbruik is geheel afhankelijk van de hoeveelheid warmte die men wenst. Net als bij een 
gas CV ketel. Echter bij een gasgestookte CV ketel ziet men vaak niet zo snel dat er veel gas 
doorstroomt in koude tijden. Bij een houtkachel ziet men dit wel. 
 
Stoken met hout is ruimschoots goedkoper dan het stoken met aardgas, propaan of olie. Ook al 
koopt men gedroogd hout en laat men dit aanleveren. Koopt men hout in voor €80,- per kuub, dan 
is het stoken met hout nog 50% goedkoper dan aardgas (prijspeil aardgas 1 januari 2010) in de 
praktijk is hout vaak goedkoper. 
 
Met hout kunt u per kg maximaal ongeveer 4kW vermogen opwekken. Het is dan ook van belang 
om voldoende hout te gebruiken om het gewenste vermogen te bereiken. Wilt u 20 kW warmte 
genereren dan dient u rekening te houden dat u elk uur 5 kg hout moet bijvullen. 
 
Afhankelijk van het gekozen model is er een bepaalde hoeveelheid hout nodig dat men verstookt 
om het aangegeven nominale vermogen te bereiken. 
 
 
Warmte afname 
 
Bij een CV haard is het van belang dat alle opgewekte warmte ook wordt afgenomen. Indien de 
warmte niet word afgenomen zal de CV watertemperatuur sterker stijgen. Indien dit uiteindelijk niet 
wordt afgegeven kan dit leiden tot oververhitting of tot een te grote druk. In tegenstelling tot een 
normale CV ketel welke stopt zodra er geen warmte wordt afgenomen zal een houtkachel net 
zolang warmte afgeven als er hout wordt ingegooid. Bij een sterk stijgende temperatuur is het 
zaak te stoppen met het aanvullen van hout. 
 
Om oververhitting te voorkomen zijn er verschillende oplossingen op de markt waarbij de 
luchttoevoer gesmoord wordt en de verbranding wordt vertraagd. Dit heeft als voordeel dat de 
klant zelf weinig invloed heeft en dat het systeem ingrijpt. Een groot nadeel van dit systeem is het 
probleem dat er een sterke smoring plaatsvindt. Het gevolg is dat de kachel en schoorsteen sterk 
vervuild. Ook dit extra overlast naar buren kunnen opleveren. 
 
De juiste manier om oververhitting te voorkomen is ervoor te zorgen dat de afname van warmte 
(vloerverwarming, radiatoren) voldoende groot is. De installateur kan dit verder bekijken. 
 
De installateur kan dit juist inschatten en de afname goed afstemmen op dit vermogen. Er dienen 
dus voldoende radiatoren, of vloerverwarming aanwezig te zijn om deze warmte af te nemen. Ook 
dient men bij thermostaatkranen erop te letten dat deze niet allemaal dichtgaan als de radiatoren 
warm zijn. De gebruiker zelf kan de afname controleren door een extra thermometer bij de kachel, 
Welke de aanvoertemperatuur van het water meet. Zodra deze richting de 85 graden stijgt, is de 
afname niet meer voldoende en moet men stoppen met het hout toevoegen of dient men extra 
radiatoren te openen. Een eenvoudige oplossing is vaak een extra radiator die een zolder of 
badkamer extra verwarmd. 
 
Ideaal is de inzet van een buffer of boilervat waarin extra warmte langer kan worden opgeslagen. 
Een dergelijk vat heeft diverse voordelen. Er is voldoende warmte afname en bovendien kan de 
warmte langere tijd opgeslagen worden en pas later gebruikt worden. Natuurlijk zijn er ook 
nadelen. De investeringskosten en ook de ruimte dat een dergelijk vat inneemt. Om de grootte van 
een buffervat te bepalen is de volgende stelregel van toepassing. 
 
Inhoud buffervat: tenminste 50 ltr per kW afgegeven vermogen  
 
Dit geldt indien er geen afname is. Wordt er voldoende afgenomen dan is een buffervat niet nodig. 



Een buffervat is ideaal om extra warmte op te slaan dat over is nadat het cv systeem is verwarmd. 
 
 
Instoken, een goed begin. 
 
Het instoken vereist wat extra tijd en aandacht en een aanpak die we hieronder in stappen voor u 
hebben omschreven. 
Het instoken zal 3 á 4 uur in beslag nemen. Bij het instoken komt er een blauwe damp van de 
kachel als deze heet wordt. De kachel bereikt een bepaalde temperatuur en de hittebestendige 
verf gaat inbranden. Het inbranden kan enkele uren duren, na deze periode wordt de verf minder 
gemakkelijk beschadigd. Voordat de kachel ingebrand is moet u niet teveel aan de kachel zitten 
anders beschadigt deze gemakkelijk (dus geen vlekken wegpoetsen en zo min mogelijk 
aanraken). Tijdens dit proces is het belangrijk dat het eerste uur de deur om het kwartier geopend 
wordt en na ca. 1 minuut weer wordt gesloten. Dit is nodig om te voorkomen dat de keramische 
deurpakking aan de kachel vastplakt, voordat de hittebestendige lak volledig is uitgehard. Maak 
voordat u de eerste keer gaat stoken de kachelruit schoon teneinde eventueel achtergebleven 
vetten te verwijderen (deze branden anders nl. in). De ruiten zijn makkelijk schoon te maken met 
ruitenreiniger voor kachels. 
 
 
Instoken in stappen 
 
1.  Eerst controleren of de vlamplaat (het schuin geplaatste stalen schild dat boven in de 

stookruimte zit) goed geplaatst is volgens tekening. 
2.  De schuif zijkant kachel helemaal uittrekken. 
3. Kleine houtjes luchtig stapelen en deze aansteken met een aanmaakblokje of een stuk 

papier, houd de deur eventueel op een kier. 
4. Als de kleine aanmaakhoutjes goed vlam gevat hebben kunnen er grotere stukken 

opgelegd worden, waarna de deur (indien open) gesloten dient te worden. 
5. Zodra de grotere stukken ook goed vlam gevat hebben kunt u de schuif aan de zijkant van 

de kachel inschuiven. 
 
Plaatsing vlamplaat (dit geld niet voor de Jong Design cv deze heeft geen vlamplaat)  
 
 

 



 
 
 

De Jong Design in de nacht!  

Alleen als u een goed geïsoleerde schoorsteen heeft kunt u de Jong Design houtkachel eventueel 
’s nachts door laten branden. Hiervoor is het belangrijk om de Jong Design goed te vullen met 
voldoende hout en dit hout goed op te stoken door de knop van de secundaire verbranding 
helemaal uit te trekken totdat het hout goed vlam heeft gevat. Vervolgens schuift u deze knop aan 
de zijkant van de kachel weer naar binnen en sluit u voor een deel de primaire luchttoevoer aan 
de onderkant van de deur. De volgende morgen opent u beide luchttoevoeren en vult de kachel 
opnieuw met hout. Als u een nieuw rookgaskanaal heeft, kunt u beter eerst 3 maanden wachten 
voordat u de Jong design ’s nachts door laat branden. U dient er rekening mee houden dat u de 
kachel, het glas en het rookkanaal vaker dient te reinigen als u regelmatig ’s nachts doorstookt.  

De kracht van vuur 
 
Eigenlijk is er maar weinig bestand tegen een echt heet vuur. Ook uw haard kan door 
oververhitting beschadigen. Om dat te voorkomen mag in uw haard niet meer dan 3 kg droog hout 
tegelijk worden verbrand. 3 kg is ongeveer gelijk aan 3 massieve houtblokken, eiken met 15% 
vocht. 
De constructie en gebruikte materialen zijn zo gekozen om een verantwoord vuur te kunnen 
beheersen en weerstaan. 
Stook dus met beleid. 
 

Hoe om te gaan met de ventilator (Jong Design inzet houtkachel) 
• Een ventilator is een optie en kan alleen geleverd worden als onderbouw.  
• Voor men de kachel aanmaakt eerst de ventilator op minimaal aangegeven snelheid  

zetten 
• Wanneer de houtkachel hoger opgestookt wordt dan moet ook de snelheid van de 

ventilator worden verhoogd (dit alleen in combinatie met een dimmer). 
• Bij het beëindigen van het stoken eerst de haard volledig uit laten branden daarna pas 

de ventilator uitzetten. 
 
Onderhoud 
 
Wilt u onderhoud uitvoeren aan uw kachel zorg er dan voor dat deze tenminste 24 uur daarvoor 
buiten gebruik is. 
 

- Buitenzijde van de kachel kunt u eenvoudig afnemen met een zachte vochtige doek. 
- Gebruik de asschep om overtollige as in de brandkamer te verwijderen. Let op! Voor 

een optimale verbranding is het nodig dat er een laagje as in de brandkamer ligt, dus 
nooit helemaal leegscheppen. 

- De ruit van de kachel reinigen met ruitenreiniger, verkrijgbaar bij uw kachelspeciaalzaak. 
- Schoorsteen tenminste 1x per jaar vegen, bij voorkeur door een erkende 

schoorsteenveger. 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

 
Beveiliging tegen overdruk  
 
Om uitzetting te voorkomen moet de houtkachel met cv systeem tenminste van een 
drukbeveiliging zijn voorzien, met een veilige, niet afsluitbare afvoer naar buiten, of naar een 
ruimte met atmosferische druk. De afsteldruk van deze temperatuur en druk beveiliging is 3 bar.  
 
Tussen deze veiligheidsklep en CV houtkachel mag geen handbediende of automatisch werkende 
afsluiter of kraan worden aangebracht. 
 
 
Beveiliging tegen oververhitting 
 
Oververhitting zal normaliter niet snel voorkomen zodra het systeem voldoende warmte afneemt. 
Indien in een uitzonderlijke situatie oververhitting zich toch voordoet zal de temperatuurbeveiliging 
zorgen voor het afkoelen van de haard. Deze beveiliging springt in bij een temperatuur van 95 
graden, waarbij koud water door de koelspiraal wordt geleidt. Hierdoor wordt het CV water in de 
kachel langzaam afgekoeld. Dit koelwater staat niet in contact met het CV water. De beveiliging 
zorgt er vervolgens voor dat het koelwater wordt afgevoerd naar het riool. 
 
Buffer en boilervaten  
 
In bijna alle landen in europa wordt er een aparte kelderruimte toegepast. In een nieuwe woning. 
In Nederland zien we vanwege onze gasbel in Slochteren dat dit steeds minder van toepassing is 
aangezien de kleinere CV ketels vaak ergens in een hoek of ruimte werden opgebouwd. Dit heeft 
tot gevolg dat een groot buffer of boilervat over het algemeen veel minder wordt toegepast. In 
combinatie met alternatieve verwarmingsbronnen komt een boilervat al vaak om de hoe kijken 
aangezien hierin opgewarmd water voor een langere periode kan worden opgeslagen. Een 
voordeel daarvan is dat men direct over veel warm water kan beschikken. Bovendien zal een 
houtkachel niet gestookt moeten worden zodra de vraag naar warmte daar is. Men kan deze ook 
op andere tijdstippen stoken en extra warmte opslaan voor een later tijdstip. Daarnaast is een 
boilervat ook ideaal als er meerdere verwarmingsbronnen in een woning aanwezig zijn. 
 
Er zijn vele verschillende buffer of boilervaten. De naam buffer of boilervat wordt nog wel eens 
verwisseld. Een buffervat beschouwen we als een opslagvat zonder enige spiralen welke als 
warmtewisselaar dienen. Een buffer is eigenlijk een grote open verdeler. 
 



  
 
 
Bouwbesluit (oude stoomwet) 
 
In Nederland vallen houtkachels met een warmtewisselaar onder de stoomwet. Keuring door het 
stoomwezen is echter niet vereist omdat deze houtkachels (vanwege het lage vermogen) daarvan 
zijn uitgesloten. Wel dient een CV-installatie te worden uitgevoerd met tenminste een 
drukbeveiliging. Ook mag deze beveiliging nooit afgesloten worden en dient de druk ongehinderd 
afgevoerd kunnen worden. Een CV installatie of houtkachel met CV systeem dat niet aan de eisen 
voldoet en niet uitgevoerd wordt met de juiste appendage`s mag in Nederland niet in werking 
worden gesteld. 
 
 
 
Milieu 
 
Er is de laatste jaren steeds meer aandacht voor het milieus en mogelijke, nog onzekere factoren 
welke op korte termijn invloed kunnen hebben op het klimaat. Ook als is de onzekerheid hierin 
groot en veel zaken nog onbekend, het belang ervan dat de consument hieraan hecht is groot. 
 
Vandaar dat het van groot belang is dat een houtkachel op cv gestookt wordt met droog en 
schoon hout. Bovendien is hout, zoals wellicht bekend, geen veroorzaker van extra CO2 uitstoot. 
(Korte kringloop). Verder wordt hout gezien als biomassa wat toch een groene uitstraling heeft. 
Brandhout vormt op het ogenblik nog maar een klein deel van het totale energieverbruik. Het 
ministerie van VROM heeft aangegeven dat er in 2010 zo`n 10% van de brandstoffen uit 
biomassa zou moeten bestaan. Hout vormt een belangrijk onderdeel van deze biomassa. Vanuit 
milieuoogpunt zijn in het verleden vraagtekens gezet bij het stoken van hout vanwege kooldioxide 
die bij de verbranding vrij komt. Uit hout komt echter altijd kooldioxide vrij, niet alleen tijdens het 
verbranden, maar ook als het gewoon wegrot in het bos. Planten en bomen hebben dit CO2 nodig 
om te groeien en zetten het om in zuurstof. Dat wat er aan CO2 vrijkomt door houtverbranding kan 
moeiteloos door de planten en bomen worden verwerkt. Extra CO2 wordt dan ook hoofdzakelijk 
veroorzaakt door de verbranding van steenkool, olie en aardgas (fossiele brandstoffen). 
 
Als er schoon hout gestookt word in een houtgestookte CV-Ketel met de modernste techniek dan 
leidt dit tot optimale verbranding en zeer lage uitstoot van stof, koolwaterstof, koolmonoxide en 
stikstofoxide. 
Het verbranden van hout maakt onderdeel uit van een natuurlijke kringloop waarbij, mits 
verantwoord, geplant, gekapt, gestookt en herbeplant word, een natuurlijk evenwicht ontstaat. 
 
 
 
 
 
 
 
Enkele tips 
 
 

• Stook altijd op een bed van as. Dit is een isolatielaag voor het vuur en tevens een goed 
bed voor de brandstof. 

• Als u de Jong Design houtkachel te vol heeft geladen en de zuurstoftoevoer is maximaal 
(= deur op een kier en beluchtingschuiven open), kan het vuur ‘op hol slaan’. Laat de 
kachel in zo’n geval nooit onbeheerd. U zou de deur gecontroleerd volledig kunnen 
openen, waardoor het vuur wordt gekoeld. 



• U regelt de temperatuur ook door de hoeveelheid en de soort brandstof die u per vulling 
stookt. 

• Verwijder het teveel aan as met een schep of ash-cleaner. As nooit met een stofzuiger 
verwijderen omdat vuur nog dagenlang kan nagloeien. Zorg dat er een laagje as (±3 cm) 
achterblijft om op door te stoken. 

• Bij mistig weer bij voorkeur niet stoken wegens te lage trek in het rookkanaal. 
• De kachel wordt goed gestookt indien de vuurvaste stenen grijs tot licht beroet zijn en 

het raam zuiver blijft. 
                    
 
Garantie 
 
Uitgangspunt voor de garantiebepalingen is dat de kachel gebruikt wordt onder normale 
gebruiksomstandigheden, zoals beschreven in deze handleiding. Op het staal, de lasverbindingen 
en het hang- en sluitwerk geldt een garantietermijn van 5 jaar (warmte wisselaar uitgesloten) .  
 
Fabrikant 
 
Siersmederij Oldeberkoop 
Heerenveenseweg 14 
8421 PJ  Oldeberkoop 
Tel. 0516-451560 
Fax 0516-451918 
 
www.siersmederij.nl 
info@siersmederij.nl  
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