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Doe ’s gek

Je moet ervan houden, maar hij is wel bijzonder deze
‘Vienna’ van La Castellamonte. Hij heeft een keramieken omhulsel en is geschikt voor grote ruimtes.
www.lacastellamonte.it

WONEN OPEN HAARDEN

365 DAGEN TE KOOP

I.S.M.

ZEG NU ZELF, EEN OPEN HAARD IS TOCH DE ULTIEME VORM VAN GEZELLIGHEID?
Zeker een echte open haard, waarin je het vuur lekker kunt opporren en het zelf moet bijhouden.
Op deze pagina een mooie variatie aan houtgestookte haarden en waar je op moet letten bij aanschaf.

Centrum van Breukelen

door Petra Slaats

idden in Breukelen, met prachtig
uitzicht over het
park en op de markt, ligt
het appartement dat Marion Meijer-van Rhijn uit de
nalatenschap van haar
moeder verkoopt. „Zij heeft
er na de oplevering in 2007
maar één jaar gewoond
helaas, maar ze heeft altijd
genoten van het gezellige
dorp, de leuke winkeltjes
en horeca om de hoek, de
grachtjes en de weekmarkt.
Wij kwamen als kind hier
vroeger voor de watersport
en zijn in de buurt blijven
hangen. Toen mijn moeder
hier weer een keer op bezoek was zeiden we; ’waarom kom je hier niet wonen’.” Het appartement
heeft een woonoppervlak
van maar liefst 150 m2.
„Mijn moeder zei altijd;
’mij stop je niet weg in een
aanleunwoning’. Ze was dol
op het terras aan de binnentuin en de saamhorigheid van de gemêleerde
groep bewoners. En ze
heeft zich altijd beschermd
gevoeld, omdat alleen woningeigenaren het complex
kunnen betreden.”

door Petra Slaats

M

IN VUUR EN VLAM
E

r is nogal een verschil tussen een
echte open haard
en een afsluitbaar
exemplaar, aldus
Gert Kooij, voorzitter van
brancheorganisatie
Het
Sfeerverwarmingsgilde
(SVG). „Een open haard
geeft veel sfeer, maar het
rendement is slechts 15 à 20
procent. Met een afsluitbaar toestel stook je je kamer makkelijker warm. Een

Wel of niet stoken?

En hoe aanlokkelijk het
misschien ook is, een mistige
herfstavond is geen goed
moment om te stoken, omdat
de rook dan extra lang blijft
hangen. Om consumenten te
helpen bepalen of het
verantwoord is het vuur aan
te steken, staat op
sfeerverwarming.nl en de
sites van diverse gemeenten
de zogeheten Stookalert.

Schoorsteenbrand

1 Doof het houtvuur met
zand of soda om rook in
uw huis te voorkomen.
2 Gebruik nooit water,
dat kan ontploffingen
veroorzaken!
3 Sluit direct de
schoorsteenklep.

4 Sluit de luchttoevoer af,
dus sluit deurtjes van de
kachel of haard.
5 Waarschuw de
brandweer.
6 Ventileer nadat het
vuur is gedoofd de ruimte,
zodat eventuele
koolmonoxide verdwijnt.

moderne houtkachel heeft
zelfs een rendement van
meer dan 80 procent.”
De capaciteit moet dus afgestemd worden op de woonkamer. Kooij: „Heeft de
open haard of kachel te weinig capaciteit, dan betekent
dat weinig warmte. Bij te
veel capaciteit moet de
haard op halve kracht werken. Dat is slecht voor het
verbrandingsproces
en
daarmee minder goed voor

het milieu. De richtlijn voor
een gemiddeld geïsoleerde
woning is dat je met 1kW
(nominaal vermogen) circa
15 m3 woninginhoud kunt
verwarmen. Gebruik je de
haard of kachel alleen om
bij te verwarmen, dan heb je
genoeg aan minder capaciteit.” Kooij waarschuwt dat
houtgestookte kachels en
haarden geen allesbranders
zijn. „Hoewel de volksmond
anders wil doen geloven, be-

staat de allesbrander niet.
Het is slecht voor uw gezondheid en voor het milieu
om zomaar alles in een
haard of kachel te verbranden. Gebruik schoon en
droog hout, geen geverfd of
geïmpregneerd hout. Naast
het voorkomen van gezondheids- en milieueffecten
wordt met verantwoord
stookgedag ook het risico op
schoorsteenbrand aanzienlijk verkleind.”
Stack Stoves
La Castallamonte Haard
FOTO STACKSTOVES.COM

Trendy

Deze (i)conische Boley haard, gerestyled door
Ewald Bosgoed Openhaarden Ontwerpstudio,
past goed in de metaaltrend van vandaag de
dag. Het hier getoonde prototype is houtgestookt en uitgevoerd met een mantel in gun
metall. Diverse maat- en uitvoeringen mogelijk.
Ook gasgestookt of afvoerloos op bio-ethanol.
Prijs vanaf €6500.
www.ewaldbosgoed.nl

Klein maar fijn

Wat een leukertje is deze
‘Miofocus’ van Focus Creation.
Het is een wandmodel, waarbij de rookuitgang achter de
haard is verstopt.
Zo zie je een mooi, weinig
ruimte innemend haardje.
Richtprijs €3000.
www.focus-creation.com

Combinatie met cv

Het is natuurlijk jammer dat
al de warmte van een houtgestookte haard alleen in de
woonkamer blijft hangen. Er
zijn echter ook hoge rendements houtgestookte haarden en pelletkachels (daarin
gaan kleine geperste houtbrokjes) die aangesloten
kunnen worden op de cvinstallatie. Op de site van
onder andere Nordicfire.nl
kunt u een filmpje zien hoe
dat in zijn werk gaat. Prijzen
pelletkachel op cv vanaf
3500 euro, standaard aansluitpakket voor bestaande
cv-installatie ± 500 euro.
Houtgestookte haard op cv:
kachel zelf vanaf 2500 euro,
aansluitpakket op bestaande
cv-installatie tussen 900 en
1000 euro. Alles excl. montage.

Haardmeubel

‘Sigma Titan’ is een houthaard (inzethaard) die je met verschillende speksteenelementen, die een heerlijke stralingswarmte
hebben, kunt combineren. zodat er een haardmeubel ontstaat.
Richtprijs inzethaard rond 3000 euro. Via www.martsloos.nl

Stoere
bink

‘Dexter’ van
Austroflamm
heeft het
concept van
een haard met
het plaatsingsgemak van
een kachel.
De houtkachel
heeft een
grote verhoogde stookruimte en een
hoekruit. Je
kunt ‘Dexter’
volledig personaliseren met
behulp van
‘bijzetboxen’.
(via fero.be)

Wat vinden wij?

Wie langs de Vecht in de
provincie Utrecht rijdt,
met zijn prachtige buitenplaatsen, komt vanzelf
langs het dorp. De entree
doet niet vermoeden dat
erachter nog een klein

’dorpje’ ligt. Wie de trap of
de lift neemt komt op een
plein waar allemaal verschillende soorten huizen
en appartementen aan
grenzen. Iedereen heeft
een eigen stuk terras, maar
kan ook gebruik maken
van het gezamenlijke stuk
binnenterrein dat aangelegd is als een parkje. Het
appartement is qua bouw
helemaal prima in orde.
Mooie afwerking, Franse
balkons, een hele ruime
woonkamer en drie grote

WAT?
appartement
OPPERVLAK?
150 m2
WAAR?
Keyseryck 7,
Breukelen
PRIJS?
€424.000 k.k.
HOE LANG?
6 jaar

slaapkamers. Er is door de
de moeder van Marion ook
veel aandacht besteed aan
de afwerking van het sanitair, dat tijdloos is, en de
keuken met composiet
werkblad, waarvan de
fronten door de fabrikant
moeiteloos kunnen worden
vervangen als bruin hoogglans niet de smaak is.
Kortom een prachtig appartement, midden in het
centrum van Breukelen.
Voor ouderen, yuppen of
een gezin met kinderen.

ROMMEL OF RIJKDOM? RENÉ COGELS

Vertel me eens

E

en lezer wil graag
weten wat de grandeur van het kastje
op de foto is, dat ooit ergens een woning of werkkamer werd binnengedragen. Wat dat kastje allemaal heeft gehoord en
gezien, zodat wij ook horen
hoe het dagelijkse leven bij
de gegoede burgerij verliep. Misschien, beste lezer,
moeten we dat, los van of
het kan, niet willen. Er
moet toch iets te raden
overblijven. Of de eigenaresse onder het borduren
van de zoveelste kruissteek
met tranen in haar ogen
aan haar minnaar dacht.
Wilt u het weten? Beetje
wel hè! Het naaimeubeltje
waar ik de theoretische
vraag aan stel, is een naaimeubel uit de periode
1920-1930 van de vorige
eeuw. De periode van de
Amsterdamse school. Een
periode in de kunst die
afstand nam van de neostijlen, die vanaf 1850 het
leven van onze voorouders
bepaalden. Neogothiek, neo
wat dan ook. De term Amsterdamse School is bijna
zeker door Jan Gratema
‘uitgevonden’ en kenmerkte zich door grote massieve

Topstuk
uit die
tijd

gebouwen en meubels,
maar wel gekoppeld aan
speelsheid. Mooie voorbeelden zijn scholen, bruggen en andere gebouwen
van bijvoorbeeld Dudok,
Kramer, de Klerk. Ons
eiken meubel van 60 x 60 x
90 cm is een topstuk uit
die tijd. Inlegwerk in verschillende houtsoorten.
Geheime laatjes. Het azuurblauwe zijden speldenkussen in het deksel is heel,
maar als iemand het aanraakt zo verteerd. De waar-

de, zolang de maker niet
kan worden herleid, 500/
1000 euro.
Tien foto’s met stelletjes
met de 12 bijbehorende
bakjes per week in de post
is geen uitzondering en
meestal waard 10 euro. Dit
setje is dan meer bijzonder.
Net als de vaas gemaakt
tussen 1920 en 1940 door
RS in Tillowitz. Topkwaliteit in uitvoering en glazuur. 60/70 euro voor de
vaas van 15 x 15 cm. 30 euro
voor het setje schaaltjes.

