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Het Centrum voor Ecologische Technieken 
De Twaalf Ambachten werd in 1977 in Boxtel 
opgericht door Sietz en Anke Leeflang, nadat 
zij hun eerste schepping, de in 1971 opgerichte 
stichting De Kleine Aarde, hadden verlaten. 
 
De Twaalf Ambachten deed onderzoek en 
experimenteerde op het gebied van o.m. ver-
warming (warmtemuren, tegelkachels), nieuwe 
bouwmethoden (o.a. halfondergrondse bouw, 
isolatietechnieken en grasdakconstructies), 
duurzame energie, waterbesparing en water-
zuivering aan huis, droogtoiletten (o.a na de 
vroegere Compact Composteur sinds 2002 het 

Nonolet®), elektrisch vervoer (tot elektrische 
stadswagen omgebouwde auto’s) en zelfbouw-
werktuigen.

Over de verschillende hierboven genoemde on-
derwerpen heeft De Twaalf Ambachten diverse 
regelmatig bijgewerkte technische werkdocu-
menten uitgegeven, vergelijkbaar met de werk-
map die u nu voor u heeft.

In de zelfbouwwerkplaatsen van De Nieuwe 
Ambachterij in Oostburg of van De Weide in 
Boxtel kunt u, met twee tot drie personen, in 
twee dagen tijd, uw eigen Fin-oven, standaard-

Wat doet De Twaalf Ambachten nog meer…

tegelkachel of kleine tegelkachel bouwen. De 
standaard-tegelkachel is nagenoeg hetzelfde 
model als in deze werkmap beschreven.
Deze drie kachels, waarvan de Fin-oven de 
grootste is, zijn in principe houtkachels, maar 
er zijn uitvoeringen die met gas of elektriciteit 
te stoken zijn. De kachels zijn in losse onderde-
len mee naar huis te nemen. Meer weten? Kijk 
bij ‘Stralingswarmte’ op onze website.

Meer informatie over ons werk en over onze 
uitgaven vindt u op onze uitgebreide website:  
www.de12ambachten.nl 
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Inleiding

Deze werkdocumentatie is een uitgave van het 
centrum voor ecologische techniek De Twaalf 
Ambachten. In deze werkmap vindt u de geheel 
herziene omschrijving van twee keramische ka-
chels: de zelfbouw tegelkachel en de zelfbouw 
gemetselde kachel. Naast deze documentatie 
is er ook nog een werkmap voor een zelfbouw 
(gemetselde) Fin-oven.
Langdurig praktijkonderzoek, begonnen bij de 
oprichting van De Twaalf Ambachten in 1978, 
heeft geresulteerd in de ontwikkeling van een 
aantal tegelkachels, die geschikt zijn voor het 
Nederlandse klimaat, die alle gunstige eigen-
schappen van de tegelkachel in zich hebben en 
die bij uitstek geschikt zijn voor zelfbouw. De in 
deze werkdocumentatie beschreven kachel zijn 
geschikt voor stoken met hout. De zelfbouw 
tegelkachel is een gegoten model; de zelfbouw 
gemetselde kachel kunt u ter plekke opmetse-
len.

Al vele jaren, daartoe aangezet door bouw-
biologiepionier en landschapsarchitect Hans 
Claessens, propageert De Twaalf Ambachten 
het gebruik van stralingswarmte, zijnde de 
enige natuurlijke vorm van verwarming. Het is 
de warmte van de zon en het is de warmte die 
weer uitgestraald wordt door aarde of steen, 
die zonnewarmte hebben geabsorbeerd. Het is 

de enige vorm van verwarming, die we ervaren 
als een zeer aangename en gezonde manier van 
verwarmen, waarbij de luchttemperatuur in het 
verwar mings proces nauwelijks een rol speelt.
Dankzij dit belangrijke natuurkundige feno-
meen kunnen huizen, die met stralingswarmte 
worden verwarmd vrijwel zonder energiever-
lies worden geventileerd door het permanent 
openhouden van een of meer bovenramen. 
Desondanks kost het warmstoken van zo’n huis 
gemiddeld 60% minder energie dan het ver-
warmen (en met mate ventileren) van eenzelfde 
huis met convectie warmte (= heteluchtverwar-
ming), zoals we die krijgen van de centrale 
verwarming of heteluchtkachels zoals gascon-
vectors en, in het algemeen, metalen kachels 
die door hun aard en bouwwijze de lucht sterk 
opwarmen. 

We kunnen de stralingswarmte van een tegel-
kachel vergelijken met de warmte van de zon 
op een frisse voorjaarsdag: hoewel de tempe-
ratuur van de lucht nog laag is, kunnen we op 
een windstille plek al heerlijk van de warmte 
genieten. En we kunnen het vergelijken met de 
warmte die we na een zonnige dag nog kunnen 
voelen in de stad: de door de zon opgewarmde 
huizen stralen in het donker nog lang hun 
warmte uit.

Oude traditie

Tot de gebieden met de oudste traditie op het 
gebied van tegelkachels behoort Rusland: de 
bakermat van de tegelkachels, zoals we die ook 
nog vinden in Scandinavië en centraal-Europa. 
Vast staat, dat in deze gebieden de kachels al 
beschikten over lange rookgaskanalen, be-
doeld om de warmte van rookgassen zo goed 
mogelijk in de kachel vast te houden. Sinds de 
negentiende eeuw, na een belangrijke Zweedse 
uitvinding op basis van het tegenstroomprin-
cipe, bestaat er echter een verschil tussen de 
oorspronkelijke centraal-Europese en de Scan-
dinavische tegelkachels. De centraal-Europese 
kachel beschikt van oudsher over horizontale 
rookgaskanalen en de Scandinavische over ver-
ticale, zogenaamde tegenstroomkanalen. Deze 
vergroten het stookrendement met gemiddeld 
10%. 

De Fin-oven, zo genoemd door een van onze 
donateurs van het eerste uur, Henk Helleman, 
is de moderne versie van de Scandinavische 
tegenstroomkachel, gebaseerd op wetenschap-
pelijk onderzoek aan de technische universiteit 
van Tampere in Finland, door ir. Heikki Hyy-
tiäinen. De gegoten tegelkachel is gebaseerd op 
een oud ontwerp uit Oostenrijk, naar Nederland 
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gebracht door de heer de Moraez Imans, die 
voor zichzelf een gegoten versie maakte. De 
gemetselde kachel, tenslotte, is in capaciteit 
vergelijkbaar met de gegoten tegelkachel. 

Dankzij een gietprocédé dat we hebben ont-
wikkeld in samenwerking met technici van de 
firma Plibrico in Oosterhout, kan de gegoten 
tegelkachel worden gegoten uit hoogwaardig, 
vuurbestendig vuurbeton, bekleed met goed 
hechtende, zachtgebakken plavuizen. De ge-
metselde kachel, ontwerp van Jan Krajenbrink, 
bestaat uit (vuurvaste) bakstenen, vuurbeton en 
voor een klein deel uit gegoten binnenstukken.

 
Hoe stook je zo’n kachel en wat is 
het effect?

Voor we verder op de zelfbouw ingaan eerst 
wat meer over het stoken van een tegelkachel 
en het effect hiervan. Terugkomend op de 
warmte van de zon, van een door de zon opge-
warmde muur: hiermee zijn we al direct bij drie 
belangrijke eigenschappen van de keramische 
kachel: 

1. hij straalt zijn comfortabele warmte 
uit (lang golvige infraroodstraling, een 
elektromagne ti sche straling net als licht) terwijl 
de lucht in onze woonkamer koel blijft. Koele 
lucht stijgt niet op, zoals door centrale verwar-
mingsconvec tors - de bekende plaatijzeren, 
geribbelde elementen - opgewarmde lucht dat 

doet. Er vindt hierdoor niet de beruchte droge-
stofcirculatie plaats en bovendien kunnen we 
ongestraft een (boven-)raam openzetten voor 
ventilatie: stralingswarmte zal niet ontsnappen! 
Het huis is warm en de lucht blijft fris, een wel-
daad voor cara- patiënten.

2. net als de muur na een hete zomerdag in de 
stad houdt de tegelkachel zijn warmte lang 
vast. Twee (hout)stookbeurten van drie kwar-
tier tot een uur zijn op een gemiddelde win-
terdag voldoende om een tegelkachel als onze 
Fin-oven de hele dag en zelfs ‘s nachts op tem-
peratuur te houden. Hierbij geldt: hoe zwaarder 
de kachel hoe langer hij zijn warmte vasthoudt. 
De kleine tegelkachel wordt bij koud weer drie 
keer per etmaal gestookt.

3. het is de milieuvriendelijkste kachel die we 
kennen. Ook als we hem met hout stoken: de 
verbrandingstemperatuur van 1100° C die we 
in de bescheiden vuurkamer van een tegelka-
chel gemakkelijk kunnen bereiken is twee maal 
zo hoog als technisch mogelijk is in een (giet)-
ijzeren houtkachel. Hierdoor is een bijna volle-
dige verbranding van het hout mogelijk, zonder 
creosootvorming in de schoorsteen, die dan 
ook zelden hoeft te worden geveegd en waarbij 
er geen gevaar bestaat voor schoorsteenbrand, 
zoals we dat kennen van metalen houtkachels 
en open haarden. Aan de schoorsteenuitgang op 
het dak kunnen we dit zien: al na enige minuten 
na het aansteken van de kachel, zodra de stook-
kamer en de bovenliggende (venturi-)plaat op 

temperatuur komen, kunnen we hooguit een 
witte condenswolk waarnemen. Er zijn sterke 
aanwijzingen, dat de stikstofoxyden (NOx), die 
ontstaan bij hoge verbran dingstemperaturen, 
dankzij het lange labyrinth systeem van de te-
gelkachel zodanig gelijkmatig afkoelen, dat 
zij door reductie uiteenvallen voordat zij de 
schoorsteen verlaten. 

Nieuwe stookmethode

Omstreeks 1999 heeft de Finse architect en 
wetenschappelijk onderzoeker Hyytiäinen een 
verbeterde stookmethode voor tegelkachels 
voorgesteld, die een bevestiging is van zijn 
grote kennis op het gebied van houtstooktech-
nieken. Het komt erop neer, dat hij een hout-
vuur van boven naar beneden laat branden. De 
kachel wordt gevuld met een bundel stookhout 
en op die bundel wordt een klein aanmaakvuur 
gestookt, waarna de verbranding van boven in 
neerwaartse richting begint en de temperatuur 
snel hoger wordt tot waarden tussen 1150 en 
1200 graden C. worden bereikt. 
De verklaring: de in het brandhout opgeslo-
ten houtgassen, die bij coventionele verbran-
ding door het onderliggende vuur versneld 
vrijkomen en bij vlagen op bijna explosieve 
manier verbranden, worden nu geleidelijk 
aangesproken en dragen bij tot een hogere 
verbrandingstempe ra tuur. 
Toegepast in een tegelkachel met verticale 
tegenstroomkanalen betekent dit een winst 
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in rendement op bovenwaarde van circa 6 %. 
Bovenwaarde wil zeggen het netto rendement 
van wat we aan warmte overhouden na schoor-
steenverliezen. Die zes procent zijn veel als 
we bedenken, dat de verbranding in een goede 
tegelkachel nog slechts 10 tot 15 procent  afzit 
van het theoretisch hoogst haalbare rendement: 
94 %. Ter vergelijking: de ijzeren kachels, die 
men nog altijd verkoopt als houtkachels of - 
erger nog - ‘allesbranders’ (en die dat persé 
niet zijn, het zijn in feite kolenkachels!) halen 
rendementen op bovenwaarde van ten hoogste 
45 procent. Veel van de onver brande stoffen 
uit het hout komen hierin als teerdeeltjes in de 
rookgassen en slaan vervolgens neer als een 
vuurgevaarlijke binnenbekle ding van onze 
schoorsteen. Meerdere keren per jaar moet de 
brand weer uitrukken voor schoor steenbranden. 
 
In de in deze werkmap beschreven tegelka-
chels die horizontale rookgaskanalen hebben 
kunnen we de stookmethode van Hyytiäinen 
toepassen door in de stookruimte een dicht 
opeengestapel de bundel stookhout te leggen, 
die de beschikbare ruimte zo goed mogelijk op-
vult. ‘s-Winters als de kachel hard opgestookt 
moet worden kiezen we hiervoor harde hout-
soorten zoals beuken of eiken en extra lange 
blokken. In het voor- of najaar zachte houtsoor-
ten en eventueel kortere blokken, die minder 
hitte hoeven op te leveren. Het aanmaakvuurtje 
moet tegen de achterwand van de standaard 
tegelkachel branden. Zodra het is aangesto-
ken moet de volledige bundel stookhout tot 

tegen dit vuurtje worden gebracht, zodat de 
luchtstroom van de geopende luchtklep onder 
de stookdeur de houtbundel koelt tot waar de 
verbranding plaatsvindt. Hiermee wordt bereikt 
dat houtgas pas op de plaats van verbranding 
kan ontwijken. De kachel brandt daardoor veel 
rustiger en aanzienlijk heter en zuiniger. Is ons 
stookhout goed droog (en heeft het tenminste 
1,5 tot 2 jaar na de kap gelegen) dan zal er snel 
een vuur ontstaan, dat zeer gelijkmatig en zon-
der stoten brandt en steeds heter wordt; in de 
laatste felle verbran dings fase zijn de vlammen 

bijna wit van kleur. Er blijft slechts wat witte as 
over en uit de schoorsteen komt geen zichtbare 
rook, maar trillende hete lucht. Eén keer vullen 
en stoken is nu genoeg om de in deze werkmap 
beschreven keramische kachels volledig op 
temperatuur te krijgen!  

Uitgebreide metingen bij onze houtgestookte 
tegelkachels (Fin-oven en standaard-tegelka-
chel) hebben in de jaren tachtig geleid tot het 
Milieukeur* voor beide kachels.

Voor alle keramische kachels geldt: hoe zwaar-
der de kachel, des te hoger is de warmteopslag-
capaciteit en hoe langer hij dus warm blijft. 

Hoeveel en welk soort stookhout?

Op een gemiddelde winterdag verbruikt een 
in deze documentatie beschreven keramische 
kachel 6 tot 8 kilo hout per stookbeurt; 12 tot 
16 kilo (een flinke mand hout) per 24 uur. Dan 
hebben we het over dun gekloofd, snelbran-
dend en snel gegroeid hout, zoals populier of 
dennenhout en geen voor betere toepassingen 
dan verbranding geschikte hardhoutsoorten. 
Sprokkelhout is ook prima, mits het minimaal 
twee jaar winddroog opgeslagen heeft gelegen. 
Op jaarbasis: 6 tot 8 m³ hout.

*Metingen uitgevoerd door Adviesbureau voor Energiebespa-
ring Dorrestijn in Den Haag. 
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Gieten of metselen?

Wanneer kiezen we voor gieten en wanneer 
voor metselen? De kwaliteit is van beide sy-
stemen even goed; wat dat betreft hoeft u niet 
voor het één of het ander te kiezen. En hoewel 
de materialen bij de ene kachel wat duurder 
uitvallen dan bij de andere: de in deze werkdo-
cumentatie beschreven kachels zijn vele malen 
goedkoper dan de (overigens vaak prachtige en 
kwalitatief utstekende) kachels van een erkend 
kachelbouwer. En waar u ook voor kiest: na 
het bouwen kunt u met voldoening vaststellen 
dat u in het bezit bent van een superzuinige, 
milieuvriendelijke, gezonde, maar vooral ook 
comfortabele kachel.

Het kan een kwestie van smaak zijn: misschien 
houdt u van metselwerk, misschien juist meer 
van tegels, al dan niet geglazuurd. Om de keu-
ze voor de toekomstige bouwer te vergemak-
kelijken zetten we hier de voordelen en nadelen 
van zowel het gieten als het metselen op een 
rij, waarbij u zult merken dat wat voor de één 
een nadeel is, voor de ander juist voordelig kan 
zijn.
 
Gieten

voor:
- gemakkelijk te demonteren en eventueel te  
 verhuizen;
- keuze uit verschillende soorten tegels;   
 geglazuurd of ongeglazuurd (zie ook tegen);

- vaste maten dankzij mallen (zie ook tegen);
- het maken van mallen is een eenmalige klus  
 en mallen van goede kwaliteit kunnen meer- 
 malen gebruikt worden;
- bijzonder kleine kans op scheuren in de wan- 
 den omdat deze los van elkaar kunnen krim- 
 pen en uitzetten;

tegen:
- zachtgebakken tegels, voor dit type tegel-  
 kachel vereist, zijn soms moeilijk te verkrij- 
 gen;
- het maken van de mallen en triltafel is veel  
 extra werk;
- vanwege de grote hoeveelheid vuurbeton   
 naar verhouding duurder dan de gemetselde  
 kachel;
- vaste, niet aan de eigen wensen aan te passen  
 maten; 

Metselen 

voor:
- naar eigen believen aan te passen;
- naar verhouding goedkoper dan gegoten ka- 
 chel (minder vuurbeton nodig);
- dankzij goede technische aanpassingen uit- 
 stekend beschermd tegen scheuren door   
 krimpen en uitzetten;

tegen:
- een gemetselde kachel bouw je op een vaste  
 plek, dus niet te verhuizen;

Fundering

Voor u gaat bouwen nog graag even aandacht 
voor een belangrijk punt. Omdat de in deze 
documentatie beschreven kachels tussen de 650 
en bijna 1000 kg wegen, los van het schoor-
steengewicht, is een goede fundering essenti-
eel. Neem geen risico en raadpleeg een bouwer 
of architect als u niet zeker bent van het draag-
vermogen van uw vloer. Bedenk dat normale 
vloeren in Nederland berekend zijn op een 
gewicht van max. 250 kg per vierkante meter. 
Een houten balkenvloer zal, zeker bij de zwaar-
dere kachels, te licht zijn. Vooral bij nieuwe 
huizen die op drassige grond gebouwd zijn kan 
gevaar voor verzakking bestaan en een verzak-
kende fundering met kachel en schoorsteen kan 
u op hoge kosten brengen!
Heeft u een betonvloer gestort op zand, met een 
niet toereikend draagvermogen, breek dan op 
de plaats waar de kachel komt de vloer weg en 
maak er een vloertje van ca. 20 cm dik met een 
dubbele bewapening van 6 mm betonijzermat-
ten. Maak de funderingsplaat zo groot, dat hij 
aan alle kanten ongeveer een halve meter bui-
ten de kachel uitsteekt. Erg belangrijk is dat de 
ondergrond bestaat uit schoon wit zand. Als dat 
er niet ligt, raadpleeg dan een plaatselijk aan-
nemer.
Heeft u een houten vloer, zaag deze dan plaat-
selijk weg. Zaag tenminste een halve meter 
rondom de kachel weg voor voldoende werk-
ruimte. Metsel met kalkzandsteen een funde-
ring op de vaste grond (wit zand). Metsel tot 
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precies onder de planken vloer, leg dan de weg-
gezaagde vloerdelen terug en bevestig ze. Ook 
hier: komt u er niet uit, vraag dan advies.
Heeft u een betonnen vloer op z.g. ‘beton-
broodjes’, dan geldt: als de kachel vlak bij een 
dragende muur geplaatst wordt kan dit zonder 
speciale voorzieningen te treffen.

Schoorsteen

Er zijn minstens twee belangrijke eisen, die we 
aan onze schoorsteen moeten stellen: hij moet 
goed droog en geïsoleerd zijn en hij moet goed 
trekken. Een goede trek is afhankelijk van de 
situatie. Zorg er altijd voor dat de trekopening 
van de schoorsteen zich boven de nok van het 
dak bevindt en plaats boven het schoorsteen-
gat een dakje tegen inwatering. Net boven de 
kachel dient de schoorsteen bij voorkeur min-
stens één meter recht omhoog te lopen. Moet er 
toch een hoek worden aangebracht, zorg er dan 
voor, dat deze niet groter is dan 45 graden.

Voorzichtig met de poes!

Dit stukje hebben we in deze werkomschrijving 
geplaatst omdat het een reëel gevaar betreft, dat 
alle jonge en eigenwijze poezen bedreigt…
Een keramische kachel die (na bijvoorbeeld de 
vorige dag nog gebrand te hebben) opnieuw 
aangemaakt gaat worden is meestal van bin-
nen nog lekker warm. Poezen hebben dat vaak 
gauw in de gaten. Wat gebeurt er: u zet het 

deurtje vast open en gaat nog even wat aan-
maakhoutjes halen. De poes maakt van uw 
afwezigheid gebruik om in die lekker warme, 
donkere ruimte te gaan liggen. En omdat de 
kachel uit meerdere, via de stookruimte te be-
naderen, ruimtes bestaat, kan het zijn dat hij 
ergens gaat liggen waar u hem niet ziet. Het is 

ons een keer overkomen: we konden net op tijd 
een aan één kant licht geschroeide, van al zijn 
snorharen beroofde, poes bevrijden. Houdt u 
dus vooral het deurtje dicht!

Waarom liever geen luchtverwarming?

Er zijn een paar klemmende redenen om te gaan nadenken over een andere manier van verwar-
men en stoken:

1. De algemeen verbreide centrale verwarming maakt ons afhankelijk van van elders aange-
voerde energiedragers: olie of gas en elektriciteit. Valt één daarvan uit, dan zitten we in de kou.

2. Warmte, die verspreid wordt door middel van hete metalen oppervlakken (cv-convectoren of 
gaskachels), is onvoordelige warmte. Het is warmte die is vastgelegd in de lucht. Hete lucht koelt 
snel af als zij langs een koud oppervlak strijkt of als er vermenging met koude lucht plaatsvindt. 
Dat gebeurt al gauw bij kierende ramen, deuren of bovenramen, die we terwille van enige frisse 
lucht openhouden. Er ontstaan z.g. transmissieverliezen, die al gauw in de orde van 20 tot 30% 
kunnen liggen.

3. Hete lucht is ook ongezond. Het kan als gevolg van stofschroei (die plaatsvindt bij oppervlak-
tetemperaturen vanaf 70° C) prikkelend werken op de slijmvliezen. Gaan we, om de droogte in 
huis te bestrijden, luchtbevochtigers gebruiken, dan scheppen we het ideale klimaat voor de 
huisstofmijt, zoals bekend een van de belangrijke veroorzakers van ademhalingsklachten bij 
CARA-patiënten. De huisstofmijt is een microscopisch klein organisme, dat het beste gedijt bij 
warmte, vocht en stof. Hij voedt zich met de organische bestanddelen van stof. Dat stof is in een 
cv-gestookt huis over het algemeen ruim voorhanden, omdat het door de luchtverplaatsing van 
de cv-convectoren steeds in beweging blijft, overal in huis. 
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Andere stralingswarmte?

Misschien blijkt, na het lezen van deze inlei-
ding, dat een tegelkachel toch niet de geschikte 
warmtebron voor uw huis is. Er is echter nòg 
een manier om een huis met behulp van stra-
lingswarmte te verwarmen. Zit er in uw huis 
nog een cv-installatie en had u al een moderne 
cv-ketel, dan kunt u overwegen om de ‘radi-
atoren’ (lees: convectoren) van uw centrale 
verwarming te vervangen door warmtemuren: 
eenvoudig aan te brengen voorzetwanden, waar 
het water van de cv-ketel bij een lage tempera-

tuur via gasdichte slangen doorheen loopt (in 
onze werkmap ‘Warmtemuren’ wordt zelfbouw 
beschreven). Een op deze manier verwarmd 
huis levert u dezelfde als hierboven beschreven 
voordelen van stralingswarmte op!
 

Eerst instoken!

Voor u uw kachel, helemaal klaar voor gebruik, 
gaat opstoken, dient hij eerst volledig inge-
stookt te zijn. Bij het metselen dan wel gieten 
zijn vele liters water gebruikt, die langzaam 

zullen moeten verdampen. Gebeurt dit niet, dan 
is er een kans dat uw kachel bij het eerste sto-
ken beschadigt. 
Ga als volgt te werk. Plaats een omgekeerd glas 
boven op de kachel. Steek de kachel zachtjes, 
met slechts een paar aanmaakhoutjes aan. U 
zult zien dat aan de binnenkant van het glas 
condens gevormd wordt. Stook uw kachel iede-
re dag een paar keer op deze wijze. Pas als zich 
geen condens meer vormt en al het vocht uit de 
kachel is verdwenen, kunt u volop gaan stoken.

-  Vuurbeton, polypropyleenvezels en vuurvilt:
 www.goudaservices.com   www.groenebouwmaterialen.nl   www.kachelbouwmaterialen.nl
-  Metselstenen, vuurvaste stenen, metselspecie, grind, stampbeton:
 Bouwmaterialenhandel
-  T-ijzers, plat ijzer, bewapeningsnet, bewapeningsnaaldjes: 
 IJzerhandel.
-  Metalen deurtje:
 Zelfbouwwerkplaats De Nieuwe Ambachterij, www.denieuweambachterij.nl
-  andere modellen o.a. bij tegelkachelbouwers:
 www.tigchelkachels.nl
 www.vuurmeesters.nl
 https://kachelbouwer.nl
 https://vuurenleem.nl

Nuttige adressen
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De zelfbouw gegoten tegelkachel

Benodigdheden voor het maken 
van  de kachel

- ca. 500 kg vuurbeton
- ca. een emmer Portlandcement, twee emmers  
 zand, drie emmers grind
- ca. 70 tegels, zachtgebakken, afm. ca.  
 21 x 21 cm
- 1 kg polypropyleenvezel
- bewapeningsnet en 1 kg bewapenings-  
 naaldjes
- 2 T-ijzers van ca. 3 m lang, 40 x 20 x 3 mm
- 1 plat ijzer van ca. 3 m lang, 20 mm breed
- 8 stalen pennetjes, ca. 7 cm lang, 6 mm   
 breed
- 1 metalen deurtje, model zelfbouwwerk-  
 plaats De Nieuwe Ambachterij (of een   
 zelfgemaakte met vergelijkbare maten) 

Onderdelen van de zelfbouw-
tegelkachel

De afbeelding op pagina 12 toont de opbouw 
van de kachel en zijn verschillende onderdelen. 
Deze zijn:
- voetplaat
- los liggende stookplaat
- twee brede zijwanden onder (4 x 2 tegels)
- twee brede zijwanden boven (4 x 3 tegels)

- een smalle achterwand onder (2 x 2 tegels)
- een smalle voorwand met deuropening (met  
 4 halve tegels)
- twee smalle wanden boven (voor en achter;  
 2 x 3 tegels)
- drie horizontale rookgeleidingsplaten
- vier verticale steunplaten voor de rook-  
 geleidingsplaten
- twee bovenste verticale rookgeleidingsplaten
- dekplaat
- ijzeren stookdeurtje met vuurbetonnen   
 beschermplaatje
- twee ijzeren T-profielen (één op de voetplaat;  
 één onder de dekplaat)
- een platte ijzeren ring met acht voorgeboorde  
 gaten en acht daarin passende stalen pinne- 
 tjes (om de onderste platen met de bovenste  
 te verbinden)

Bouw in het kort, bouwvolgorde en 
materialen

Bouw in het kort

De wanden van de tegelkachel zijn van buiten 
met tegels bekleed. 
Alle platen, zowel die voor de wanden als de 
onderdelen voor het ‘binnenwerk’, zijn gegoten 
uit vuurbeton, vermengd met een kleine hoe-

veelheid polypropyleenvezels (om het uitzetten 
en inkrimpen van de kachel op te vangen). De 
eigenschappen van dit materiaal en de verwer-
kingsmethode worden elders in deze werkmap 
besproken. Alleen de voetplaat wordt gestort 
uit een mengsel van Portlandcement, zand en 
grind. Daar waar het beton bewapend moet 
worden met bewapeningsnaaldjes (op plaatsen 
waar de kachel extra hitte moet weerstaan) 
wordt dit duidelijk in de tekst aangegeven. De 
voetplaat krijgt een bewapeningsnet. Voor be-
reiden van beton en cement heeft u een beton-
molen nodig.
Wat de gietvormen betreft: voor elke afzon-
derlijke vorm moet u een mal maken. Hoe dat 
moet, en met wat voor materialen we dat kun-
nen doen, kunt u uitgebreid lezen in deze werk-
map. 
De keuze van de tegels is erg belangrijk. Je 
hebt ze in veel verschillende soorten en kwa-
liteiten en alleen de zachtgebakken tegels zijn 
geschikt om te gebruiken bij een tegelkachel. 
Ook op de tegelkeuze en -kwaliteit, alsmede op 
de behandeling van de tegels vóór  het storten, 
komen we later uitgebreid terug.
Om te voorkomen dat tijdens het gieten en tril-
len van de buitenplaten beton tussen de tegels 
doorsijpelt en zich vasthecht op de buitenkant, 
maken we voor het storten kleirolletjes, die we 
sluitend tussen de tegels aanbrengen. 
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SamenStelling  
Standaard tegelkachel

Bij het gieten van de betonnen platen is het be-
langrijk om op de juiste momenten en de juiste 
manier te trillen (zodat de betonmassa egaal en 
vrij van luchtbellen is). Daarvoor hebben we 
een triltafel nodig. In deze handleiding is een 
triltafel beschreven die gemakkelijk zelf te ma-
ken is. 
Het ijzerwerk voor de kachel: de T-profielen, de 
ring met stalen pinnetjes, het stookdeurtje en de 
ophanging en de sluiting van het deurtje, komt 
uitgebreid aan de orde, net zoals, uiteraard, het 
uiteindelijke in elkaar zetten van de kachel.

We wensen u veel succes met uw gegoten zelf-
bouwtegelkachel.

Werkvolgorde

1. U begint met het uitzoeken van de gewens- 
 te materialen en/of het verzamelen van   
 geschikte verkoopadressen. Een aantal   
 (website-)adressen wordt in deze handlei- 
 ding genoemd; naar de juiste tegels moet u  
 misschien wel even zoeken.
2. Bouw van de mallen en triltafel.
3. Tegels voorbehandelen en omgekeerd in de  
 mallen voor de buitenwand leggen.
4. Kleirolletjes maken en zorgvuldig tussen  
 de  tegels aanbrengen. 
5. Gereed maken van de mallen: insmeren   
 met meubelwas.
6. Vuurbeton bereiden in een betonmolen en  
 volgens de aanwijzingen de mallen één   
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 voor één volstorten en trillen.
7. Voetplaat storten uit Portlandcement.
8. Platen op waterpas gemaakte rekken plaat- 
 sen, afdekken met plastic en een nacht laten  
 uitharden.
9. De volgende dag voorzichtig de mallen le- 
 gen. De voetplaat moet minimaal een week  
 uitharden voordat deze uit de mal gehaald  
 kan worden.
10. IJzerwerk gereed maken.
11. Kachel in elkaar zetten en voorzichtig   
 instoken volgens de aanwijzingen.
12. Als de kachel helemaal droog is voegen   
 dichtsmeren met gezeefd vuurbeton.

Het storten van de gehele kachel kan in princi-
pe in één dag tijd gebeuren. U heeft hierbij wel 
hulp van één of twee mensen nodig. Ook het in 
elkaar zetten van de kachel dient met twee of 
drie personen gedaan te worden.

Materialen en werkwijze

a. De mallen
Voor de mallen of gietvormen waarin de tegels 
en het vuurbeton samen worden gegoten, kunt 
u verschillende materialen gebruiken. U kunt 
bijvoorbeeld uitgaan van watervast multiplex 
of gewoon multiplex. Maar wie kiest voor een 
professionele uitvoering, raden wij aan beton-
plex te gebruiken. Dit bestaat, net als multiplex 
uit verschillende lagen hout die watervast ver-
lijmd zijn en aan beide buitenkanten van een 

keiharde kunststoflaag zijn voorzien. 
Wilt u betonplex gebruiken en toch niet te duur 
uit zijn (en de mallen niet nogmaals, voor een 
andere kachel willen gebruiken), dan kunt u als 
volgt te werk gaan: neem de grootste mal, werk 
die af, zodat u hem niet meer nodig heeft en 
maak er daarna een iets kleinere mal van, tot u 
de laatste plaat gegoten heeft. Het duurt langer, 
maar u bespaart enige honderden euro’s. 
Welk materiaal u ook kiest, het moet minstens 
18 mm dik zijn.

Door de balken van de grootste mal te verplaatsen, kan een mal 
voor kleinere platen gemaakt worden. (A blijft zitten)

Voor de opstaande randen kunt u Europese 
houtsoorten gebruiken (grenen of een goede 
kwaliteit vuren). Wie nog restjes beuken of ei-
ken heeft kan deze ook gebruiken, mits ze goed 
vlak geschaafd zijn.
De diverse plaatmaterialen dienen voordat 
u gaat storten goed met olie te worden inge-
smeerd. U kunt hiervoor diverse soorten olie 
gebruiken, zoals in water oplosbare bekistings-
olie, lijnolie of evt. afgewerkte motorolie. 
De balkjes voor de opstaande randen moeten 
zeker een week in de olie hebben gelegen voor-
dat u gaat storten.  
Let op: vóór iedere stort moet de hele bin-
nenkant van de mal bovendien met meubelwas 
worden ingesmeerd! 

De balkjes voor de opstaande randen heb-
ben een dikte die bijna geheel gelijk is aan de 
wanddikte van de tegelkachel. (We zeggen hier 
bijna omdat u bij het gieten het vuurbeton beter 
1 tot 2 mm onder de rand kunt laten komen, 
dan dat de mal te vol wordt. Een mal die tot net 
boven de rand gevuld wordt kan later, bij het in 
elkaar zetten van de kachel, problemen ople-
veren.) De balkjes bevestigt u op de plaat met 
verzonken moeren. 
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b. Hoe te werken met vuurbeton
Vuurbeton is in zakken van ± 25 kg te koop. Na 
aanschaf blijft het 8 tot 12 maanden goed. Voor 
het storten moet de temperatuur tussen de 12 
en 25 graden Celsius zijn. Is het te koud, dan 
kunt u het beton het beste vóór de verwerking 
in een verwarmde ruimte plaatsen en zo nodig 
mengen met warm water (max. 50 graden C.). 
Gebruik voor het bereiden van het beton een 
betoncementmolen. Deze zijn bij de meeste 
bouwmarkten te huur. 
Tijdens het bereiden van het vuurbeton voegt 
u een kleine hoeveelheid polypropyleenvezels 
(pp-vezels) toe aan het beton. Twee handjes per 
25 kg is voldoende voor het gewenste resul-
taat: de kunststofvezels zorgen bij het stoken 
voor de vorming van heel kleine luchtbelletjes, 
die het uitzetten en inkrimpen van de kachel 
opvangen. Zo voorkomt u dat de kachel kleine 
scheurtjes krijgt. Rondom het gat waar het 
stookdeurtje komt en rondom het gat voor de 
schoorsteenopening moet u tijdens het storten, 
gelijkmatig door het beton verdeeld, tevens wat 
bewape nings naaldjes strooien. Deze vangen de 
extra hitte op die de metalen onderdelen bij het 
stoken van de kachel kunnen geven.

c. De tegels: keuze en behandeling
De enige tegels die geschikt zijn voor een te-
gelkachels zijn zachtgebakken tegels, dat wil 
zeggen dat ze gebakken zijn bij een tempera-
tuur van 950 tot 1050 graden C. Hoe harder de 
tegel, hoe minder straling hij afgeeft. Hardge-

bakken tegels hechten zich bovendien onvol-
doende aan het vuurbeton, waardoor het gevaar 
bestaat dat ze bij het stoken loslaten. 
U kunt zowel geglazuurde als ongeglazuurde 
tegels gebruiken. Ongeglazuurde tegels heb-
ben een iets sterkere warmte-uitstraling dan 
gegla zuurde (het scheelt een paar procent). 
Geglazuurde tegels hebben als voordeel dat ze 
gemakkelijker schoon te houden zijn, ook als er 
tijdens het gieten per ongeluk wat vuurbeton op 
de voorkant van de tegel terechtkomt. 
De tegels die voor de kachel in deze werkmap 
gebruikt zijn, zijn 21 bij 21 cm. Een kleine af-
wijking (bij zachtgebakken tegels kan dit voor-
komen) van deze maat mag: het betekent een 
smallere of bredere voeg tussen de tegels. Let u 
bij het aanschaffen van uw tegels op eventuele 
afwijkingen; een klein onderling verschil geeft 
uw kachel iets levendigs, maar een te grote af-
wijking kan lelijk zijn. De tegels moeten goed 
vlak zijn. Kromme tegels (ze worden nogal 
eens aangeboden op de tegelmarkt) zijn voor 
een vloer wel te gebruiken, maar beslist niet 
voor een tegelkachel. 
Voor het zagen van de tegels voor de stook-
opening kunt u het beste een ronde widia-zaag 
gebruiken. Deze, bij elke goede ijzerhandel 
verkrijgbare, zaagjes zijn in elke metaalbeu-
gelzaag te spannen. Ze zijn rond in doorsnede 
(ca. 3 mm), zodat u heel gemakkelijk ook ron-
de vormen kunt uitzagen. Heeft u een slijptol, 
dan kunt u de rechte stukken ook afslijpen met 
een speciale steenschijf. Geglazuurde tegels 
kunt u ook met een glassnijder in de gewenste 

maat snijden.
Laat vóór het zagen de tegels minstens een half 
uur in het water liggen. Dit is beter voor uw 
gezondheid (stof!) en voor het zaagje. Wanneer 
u de te zagen of te slijpen tegels gaat aftekenen, 
doet u dit terwijl ze in de mal liggen. Merk ze 
en haal ze daarna pas uit de mal.

Voordat u de wanden van uw tegelkachel gaat 
storten moet u de tegels minimaal 20 minuten 
in een bak met water laten liggen. Ze hebben 
deze tijd nodig om zich helemaal met water vol 
te zuigen en dit is absoluut noodzakelijk voor 
een goede hechting met het vuurbeton. De te-
gels moeten helemaal onder water liggen.

Kleirolletjes tussen de tegels

Om te voorkomen dat er tijdens het gieten van 
de wanden vuurbeton tussen de tegels en tus-
sen de tegels en de mal sijpelt, en om de tegels 
goed op hun plaats in de mal te houden, moet 
u vóór het gieten kleirolletjes maken van grijze 
klei. Andere kleisoorten werken beduidend 
minder goed. 

Hoe gaat u te werk?
U legt de tegels, nadat ze voldoende zijn gewa-
terd, op de door u gewenste manier en uiteraard 
ondersteboven in de mallen. De tegels moeten 
direct tegen de zijwanden worden geplaatst, 
dus zonder kier tussen mal en tegel. Zorg er 
voor dat de afstand tussen de tegels onderling 
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overal gelijk is; een verschil van een paar mil-
limeter valt al op! 
Vervolgens maakt u, net zoals u dat op de la-
gere school heeft geleerd, met de hand lange 
kleislangetjes. Afhankelijk van de afstand tus-
sen de tegels onderling in de mal bepaalt u hoe 
dik de slangetjes moeten zijn. Ze moeten in 
ieder geval zo dik zijn, dat de ruimte tussen de 
tegels helemaal vol zit met klei. Bedenk bij het 
bevestigen van de kleirolletjes tussen de tegels, 
dat ieder kiertje, hoe klein ook, het vuurbeton 
de kans geeft om door te sijpelen naar de voor-
kant van de plaat. Het dichtsmeren is dus een 
heel secuur werkje. 
Nadat u alle tegels, met een gelijke onderlinge 
afstand, heeft ‘aangekleid’, zijn de zijkanten 
van de mal aan de beurt. Ook de hoeken tussen 
de tegels en de houten opstaande wanden van 
de mal moeten secuur worden dichtgesmeerd. 
U hoeft hiervoor waarschijnlijk geen grote 
hoeveelheden klei te gebruiken; het gaat erom, 
nogmaals, dat er geen kiertjes meer zijn.
Let op: overal waar klei zit hecht het vuurbeton 
niet of slecht aan de tegel. De tegels zelf dienen 
dus zo min mogelijk met klei besmeerd te wor-
den. Netjes werken geeft het beste resultaat.

Storten en trillen

Nadat de mallen met tegels zijn gevuld is het 
tijd om te storten. Voor u hieraan begint moe-
ten echter de houten binnenwanden, die na het 
‘aankleien’ nog blootliggen, met meubelwas 

worden ingesmeerd. Ook de mallen zonder 
tegels, die bedoeld zijn voor het maken van 
de binnenplaten, moeten voor het storten van 
binnen met meubelwas worden ingesmeerd. 
Doet u dit niet, dan zult u merken dat de platen 
lastig te lossen zijn. Bovendien: wilt u de mal-
len vaker gebruiken, dan biedt de meubelwas 
een onmisbare bescherming van het hout tegen 
inbijten door het vuurbeton.

Voor het één voor één volstorten van de mallen 
legt u ze, één voor één, op de triltafel. De trilta-
fel moet, net als de plaats waar de mallen gaan 
uitharden, waterpas zijn. Het storten geschiedt 
in 2 à 3 lagen. Na iedere laag vuurbeton die u 
in de mal schept laat u de mal trillen tot er nog 
maar weinig luchtbelletjes naar de oppervlakte 
komen. Dit komt neer op ca. een halve minuut 
trillen per laag. U begrijpt: hoe minder lucht-
belletjes in het beton, hoe steviger de kachel. 
Bij mallen waarin bewapeningsnaaldjes moe-
ten worden meegestort strooit u bij elke laag 
een handjevol naaldjes op de aangewezen plek, 
te weten: rondom het schoorsteengat, rondom 
de stookopening en rondom de ovenopening.
 
Elke volgestorte mal dient tijdens het drogings-
proces (dat minimaal acht uur duurt) op meer-
dere plaatsen ondersteund te worden. Houdt u 
hierbij rekening met het gegeven dat goedkope 
plaatmaterialen kunnen doorbuigen bij on-
voldoende ondersteuning. Zorg ervoor dat de 
droogplaats voor elke afzonderlijke mal water-
pas is. Een graad verschil kan al een afwijking 

van enkele millimeters tot zelfs anderhalve cen-
timeter geven, met als gevolg dat de wanden 
scheef worden, niet goed aansluiten en u een 
scheve kachel heeft.

De voet van de kachel wordt niet uit vuurbe-
ton gegoten, maar uit een mengsel van 1 deel 
gewoon cement, twee delen zand en drie delen 
grind. De voet heeft minstens een week nodig 
om te drogen voordat hij uit de mal genomen 
kan worden; pas na drie weken is hij volledig 
uitgehard.

Een triltafel maken

De tekening toont een bruikbare triltafel die 
niet moeilijk te maken is. Het blad is gemaakt 
van metaalplaat, 1 cm dik. Ook is het mogelijk 
om een roosterblad te maken van strippen me-
taal. De poten zijn gemaakt van metalen buis, 
met een doorsnee van 5 cm. Tussen poten en 
blad plaatsten wij vier rubbers met draadeinden 
aan onderstel en blad bevestigd. Om de tafel 
stabiel te maken komen aan de onderkant vier 
(elektrisch) aan elkaar gelaste metalen strippen 
om de poten heen en aan de bovenkant, onder 
de veren, vier (elektrisch) aan elkaar gelaste 
hoekijzers. 
Het kan handig zijn om rondom het metalen 
tafelblad vier randen aan te brengen, die ervoor 
zorgen dat de mallen niet van de tafel af trillen. 
Het tafelblad moet dan wel zo groot zijn, dat 
ook de grootste mal binnen de randen valt. 
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De motor met excentriek komt onder het blad 
te hangen, met de bouten voor de ophanging 
door het blad heen. Een (tweedehands) motor 
met ca. 500 W of meer is geschikt voor de tril-
tafel. 
Om ervoor te zorgen dat de tafel tijdens het tril-
len niet ‘wegloopt’ is het verstandig om de vier 
poten op stukken rubber te zetten. Hiervoor 
kunt u stukken oude autoband gebruiken.

Tenslotte: ga bij het bouwen van de triltafel 
secuur te werk, zodat het eindresultaat gegaran-
deerd waterpas is.
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De te gieten onderdelen en de daarvoor te maken mallen
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Het in elkaar zetten van de kachel

Het ijzerwerk

Het ijzerwerk van uw kachel bestaat onder 
andere uit twee, in een rechthoek gebogen en 
gelaste T-profielen en een platte rechthoek. 
Deze rechthoeken kunnen het beste aan elkaar 
gelast worden als de betonnen platen voor de 
kachel klaar zijn, omdat het erg moeilijk is 
om met tegels en vuurbeton millimeterwerk te 
leveren. Bij afwijkingen kunt u naar behoefte 
het vierde hoekpunt 1 à 2 mm of 1 à 2 graden 
aanpassen. Het meest geschikt zijn T-ijzers 
van 20 mm binnenmaat ene zijde en 40 mm 
buitenmaat andere zijde. De 20 mm-kant wordt 
dan tussen de tegels geschoven terwijl de 40 
mm-zijde de buitenrand vormt (zie de tekening 
hieronder). De middelste rechthoek heeft een 
breedte van 20 mm. De twee T-profielen komen 

aan de onderzijde, tussen de voet van de kachel 
en de onderste opstaande wanden, en aan de 
bovenzijde, tussen de dekplaat en de bovenste 
opstaande wanden. De platte rechthoek plaatst 
u tussen de onderste en de bovenste opstaande 
wanden. In de ring boort u acht gaten met een 
doorsnede van ongeveer 6 mm, twee gaten per 
zijde. Later, bij het in elkaar zetten van de ka-
chel, boort u, precies ter hoogte van deze gaten, 
in de beneden- en bovenwanden, daar waar de 
rechthoek deze wanden verbindt, even grote 
gaten. Met stalen pennetjes van ongeveer 7 cm 
lang en een dikte die iets kleiner is dan die van 
de geboorde gaten, maakt u de beneden- en bo-
venwanden, via de platte rechthoek, stevig aan 
elkaar vast.

Doorsnede van een hoekpunt (deksel op opstaande wand). Het stookdeurtje met kozijn.

Deuropening en deurtje

Aangezien de maten van de onderdelen van 
deze gegoten tegelkachel exact overeenkomen 
met die van de standaard-tegelkachel die in de 
zelfbouwwerkplaats van De Nieuwe Ambach-
terij kan worden gebouwd,  is het mogelijk 
om deurtje en deurkozijn voor uw kachel daar 
te bestellen. Ook zijn er bij sommige tegelka-
chelbouwers heel mooie gietijzeren deurtjes te 
koop. Voor wie hiervoor kiest en voor wie er-
voor kiest om zelf een deurtje te (laten) maken 
staan in de tekening op pagina 31 de maten van 
het deurkozijn vermeld. Voor adressen zie de 
adressenlijst op pagina 10.

Hoe zet u de kachel in elkaar?

Kijk, voordat u de kachel in elkaar zet, goed 
naar de plaatsen waar u vuurvilt moet plakken. 
Op de doorsnedetekening van de kachel op pa-
gina 29 kunt u duidelijk zien, waar het vuurvilt 
de kachel rookdicht moet maken. De voetplaat 
dient in zijn geheel met een laag dun vuurvilt 
bedekt te worden; de drie ijzeren rechthoeken 
dienen aan beide zijden met een ± 2 cm brede 
strook dun vilt beplakt te worden, met uitzon-
dering van de onderste rechthoek - die hoeft 
alleen aan de bovenkant beplakt te worden (aan 
de onderkant ligt hij al op het vilt van de vloer-
plaat); overal waar de zijwanden elkaar raken 
moet een strook van dik vuurvilt geplakt wor-
den (± 2 cm breed). Later, bij het in elkaar zet-
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ten van de kachel kunt u op 
deze plaatsen eventueel nog 
wat extra, dik vilt plakken, 
mochten er tussen de wan-
den kieren blijken te zijn. 
Het kozijn van het deurtje 
moet met dik vilt beplakt 
worden (± 3 cm breed), daar 
waar het de tegels raakt. 
Tussen de verschillende 
onderdelen van het binnen-
werk hoeft geen vuurvilt!
Na het plaatsen van de 
voetplaat (waterpas!) en het 
onderste metalen frame van 
T-profiel begint u met de 
vier onderste wanden en het 
inleggen van de stookplaat. 
Let op: eventuele kieren 
tussen de wanden onder-
ling kunt u nu opvullen met 
dik vilt! Hierna plaatst u de 
platte metalen rechthoek 
boven op de onderste wan-
den. Van tevoren heeft u in 
deze rechthoek acht gaten 
geboord met een doorsnede 
van ± 6 mm; twee gaten 
per zijde. U tekent de gaten 
nauwkeurig af op de beton-
nen randen en daarna boort 
u even grote gaten in het be-
ton, ± 3,5 cm diep. Steek nu 
de eerder beschreven stalen 

pennetjes van ± 7 cm lang in de geboorde gaten 
en plaats de rechthoek er bovenop. 
In dit stadium, als de onderste vier wanden en 
de platte ijzeren rechthoek op hun plaats zit-
ten, kan het deurtje en deurkozijn het beste ge-
plaatst worden (zie ook ‘het ijzerwerk’).
Nu volgt een lastig karwei: de bovenste wan-
den moeten een voor een op de pennetjes ge-
plaatst worden teneinde nauwkeurig de plaats 
van de pennetjes op de bovenste wanden af te 
tekenen. Hierna kunt u ook in de bovenwanden 
gaatjes boren (± 4 cm diep en ± 1 mm wijder 
dan de gaatjes in de onderste wanden) en de 
wanden voorzichtig op elkaar zetten.De be-
neden- en bovenwanden zitten nu stevig aan 
elkaar vast, maar ondersteun de bovenwanden 
toch, zolang de bovenste rechthoek nog niet 
geplaatst is (bijvoorbeeld door er een stevig 
touw omheen te knopen)! Plaats nu het boven-
ste ijzeren frame (T-profiel) en controleer of de 
buitenwanden goed tegen elkaar klemmen. Zo 
niet, breng dan op de plaatsen waar nog kieren 
zitten wat extra dik vilt aan. 
Plaats nu achtereenvolgens de eerste rookge-
leidingsplaat met daar bovenop, tegen de zij-
wanden leunend, twee steunplaten; de tweede 
rookgeleidingsplaat met twee steunplaten en 
de derde rookgeleidingsplaat. Tenslotte de 
twee laatste, verticale rookgeleidingsplaten; 
die plaatst u tegen elkaar aan bovenop de derde 
horizontale plaat (zie tekening). Nu kan de 
dekplaat geplaatst worden. Ook het metalen 
deurtje kan nu gemonteerd worden (zie ‘het 
ijzerwerk’).
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Het kiezen van de steen voor de 
buitenwand

We gebruiken hiervoor een gewone metsel-
steen, zoals die ook in de bouw gebruikt wordt. 
Koop een goede, massieve kleisteen (geen 
steen met gaten dus). De keus is verder aan u.
Om de precieze afmetingen van de kachel te 
kunnen bepalen, moet u eerst de stenen kopen. 
Metselstenen zijn namelijk niet allemaal even 
groot. Pas als u de buitenmaten weet kunt u 
de voet, het deksel en het binnenwerk maken. 
Reken uit hoeveel stenen u nodig heeft. Tel het 
aantal lagen en vermenigvuldig dit met de hoe-
veelheid stenen die in één omtrek passen. Volgt 
u precies de tekening, dan is dat: 18 (lagen) x 
12 (omtrek) = 216 stenen. Wilt u een hoger of 
lager model maken, dan wijkt dit aantal uiter-
aard af.
Mocht u gekozen hebben voor een handvorm 
steen, dan kan het zijn dat de metseldikte van de 
laag iets moet worden aangepast t.o.v. de plaats 
waar de stookdeur komt. Dit is met de in de tekst 
gegeven aanwijzingen eenvoudig te berekenen 
en kan betekenen, dat de eerste twee metsellagen 
iets moeten worden aangepast om een perfecte 
passing van het stookdeurtje te krijgen.
Omdat de maten van metselstenen nogal kun-
nen variëren, maar we de bouwer van de kachel 
toch en beetje houvast willen geven, zijn we 

in de bouwtekeningen van deze gemetselde 
kachel uitgegaan van grondmaat 66 x 88 cm. 
Mocht u ook voor deze maat kiezen, dan kunt u 
de maten in deze werkmap precies overnemen. 
Zoniet, dan vraagt het wat rekenwerk (maar 
daarbij helpen we u).

Uitslag maken

Heeft u de stenen in huis, neem dan 12 stenen 
en leg één laag neer, dit heet een uitslag. De 
afstand tussen de stenen onderling (de voeg) is 
10-12 mm. 
Nu kunnen we de lengte en de breedte van de 
kachel bepalen. Noteer de buiten- en binnen-
maten.

Het binnenwerk

Het binnenwerk bestaat uit losse platen gegoten 
vuurbeton en vuurstenen. Voor het aanmaken 
en gieten van de vuurbetonnen platen verwijzen 
we u naar de werkbeschrijving van de gegoten 
tegelkachel, vanaf pagina 11.
Het binnenwerk bestaat uit allemaal losse de-
len. Dit heeft twee redenen.
1.  De losse, kleine delen vangen beter de span- 
 ningen op die kunnen optreden tijdens het  
 stoken. De kans dat ze scheuren is veel klei- 
 ner dan bij vaste onderdelen.
2.  Omdat de losse onderdelen klein zijn zijn ze  
 licht en daarom gemakkelijk te hanteren.

Het berekenen en maken van de 
mallen

De maten van de metselstenen variëren nogal 
eens. Een exacte standaardmaat voor de ge-
goten onderdelen is dus ook niet te geven. In 
de tekeningen zijn we toch uitgegaan van een 
bepaalde grondmaat voor de stenen, nl. 66 x 88 
cm. Aan de hand daarvan hebben we de andere 
maten (van het binnenwerk) uitgerekend. Als u 
de stenen voor het buitenwerk gekocht heeft en 
een uitslag heeft gemaakt, dan kunt u zien of de 
maten overeenkomen en ze eventueel aanpassen.

De zelfbouw gemetselde tegelkachel

Uitslag
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Het deurtje

U kunt uw deurtje zelf maken van plaatijzer 
(minimaal 4 mm dik), van binnen geïsoleerd 
met een ± 4 cm dik plaatje van vuurbeton, dat u 
tegen het deurtje met een paar aangelaste bou-
ten bevestigt. Tussen betonnen plaatje en ijze-
ren deurtje brengt u een laag dun vuurvilt aan.
Net als bij de gegoten tegelkachel, kunt u, des-
gewenst, ook gebruik maken van een standaard 
deurtje en deurkozijn, zoals die toegepast wor-
den in de zelfbouwwerkplaats van De Nieuwe 
Ambachterij. Ook bij sommige tegelkachel-
bouwers zijn heel mooie gietijzeren deurtjes te 
koop. (Zie adressenlijst op pagina 10).

Vooraanzicht (buiten)
Vooraanzicht (binnen)
B: vuurbetonnen platen; S: vuurstenen

Overzichtstekeningen

Maten deurkozijntje.



32

Zij-aanzicht (buiten)
Zij-aanzicht (binnen)
B: vuurbetonnen platen; B1: vuurbetonnen opvulplaten; S: vuurstenen
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U zult zelf zien hoe u de maten van het stook-
gat moet aanpassen aan die van uw deurtje. Het 
enige dat vaststaat is de hoogte van de onder-
kant van de plaat tot aan het stookgat; dit is 11 
cm. 
Indien u gebruik maakt van een deurtje waar-
van de binnenrand schuin afloopt, is het handig 
een strookje ijzer van 30 x 6 mm, verpakt in 
een laagje vuurvilt, op de schuine rand te leg-
gen alvorens stenen op te metselen.

De voet en het deksel

Nu volgt een beschrijving van de berekeningen 
van de maten van de voet, het deksel en het 
binnenwerk.
In de eerste berekeningen, die van de voet en 
het deksel en die van de stookplaten, gebrui-
ken we als voorbeeld de hierboven genoemde 
grondmaat van 66 x 88 cm. We gaan ook uit 
van de volgende vaste maten:
- 1 laag vuurvilt: 6,25 mm
- doorlaatruimte voor rookgassen: 100 mm.
De grondmaat van 66 x 88 is tevens de buiten-
maat van de voet en het deksel. De hoogte van 
de voet is 20 cm. Als u dat wilt kunt u hem wat 
hoger maken, u kunt dan wat gemakkelijker bij 
het stookgat.

Beginnen we met de voet. Maak deze van zo-
genaamd stampbeton. Dit is beton dat niet echt 
vloeibaar is maar een beetje homogener blijft. 
Wilt u de voet een heel glad oppervlak geven, 

dan kunt u de bekisting het beste maken van 
geplastificeerd spaanplaat. Een andere moge-
lijkheid is betonplex, dat ook in de bouw wordt 
gebruikt, maar dat is wel duur. Een bekisting 
van gewone planken of gewoon spaanplaat is 

sterk af te raden. Daar trekt veel vocht in en dat 
is niet goed voor het beton. Het in elkaar zet-
ten van de (spaanplaten) bekisting kunt u het 
beste doen met spaanplaatschroeven. U hoeft 
maar een klein gaatje te boren en dan schroeft 

Voor het 
gieten van 
de voet zó 
neerzetten:

Voor het 
gieten van 
het deksel zó 
neerzetten:

De voet moet gewapend worden met een betonijzeren mat van 6 mm, die aan de uiteinden omgebogen wordt.

Zet op de 
aangegeven 
plaatsen 
de 8 mm Ø 
staven vast 
met een stuk 
ijzerdraad.
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u ze er zo in. Bij het lossen van de gegoten 
vorm schroeft u ze zo weer los. Ook voor een 
volgende keer is de mal dan weer te gebruiken. 
Over de exacte vorm van de mal is weinig te 
zeggen, dat hangt af van de persoonlijke voor-
keur van de bouwer.
Maak van de bekisting van de voet meteen een 
dubbele mal, nl. ook voor het deksel dat bo-
venop de kachel komt te liggen.
Het deksel bestaat uit twee delen. Het deel 
waar het gat in komt voor de schoorsteenpijp 
wordt vierkant. In ons voorbeeld dus 66 x 66 
cm. Het andere stuk wordt dan 66 x 22 cm.
U kunt het deksel op twee manieren maken: 
1.  U giet een plaat van (in ons voorbeeld) 66 x  
 88 cm en slijpt hem op de goede plaats door.
2.  U plaatst een reepje glas (2-3 mm dik; 45   
 mm hoog; 66 cm lang) op de goede plaats,  
 zodat u twee platen tegelijkertijd in één mal  
 maakt.

Maak het 
deksel pas 
op het laatst. 
Dan kunt u 
de precieze 
plaats van 
het schoor-
steengat 
bepalen. Dit 
moet name-
lijk precies 
boven het 
gat in het 
onderdeksel 
komen.

Maak het gat voor de schoorsteenpijp iets gro-
ter (enkele millimeters) dan de diameter van de 
pijp. Het deksel ligt op een T-ijzer van 50 mm, 
3 mm dik. Gebruik voor het deksel vuurvilt van 
ongeveer 6,25 mm dik. 

Stookplaten

Buitenmaten van het buitenwerk (grondmaat): 
66 x 88 cm.

Als de metselsteen 10 cm breed is dan zijn de 
binnenmaten: 
{ 88 - (2 x 10) } x { 66 - (2 x 10) } = 68 x 46.

Berekening stookplaat:
Breedte binnenmaat (in mm):
460 - { (2 x 13)       +      (2 x 85) }        = 264
             vuurvilt               betonwandjes
Lengte binnenmaat (in mm):
680 - { (2 x 13)       +      (2 x 85) }        = 519
             vuurvilt               betonwandjes
Neem nog een halve cm speling, zowel in de 
lengte als in de breedte:
264 - 5 = 259
519 - 5 = 514

De stookplaat bestaat uit drie gelijke delen, 
dus: lengte 514 : 3 = 171.
Dus elk deel wordt: 259 x 171 mm. 

Maak drie platen met deze afmetingen.
In het voorbeeld dus 259 x 171 x 50 mm.

Horizontale platen (1e t/m 4e etage)

De maten van de horizontale platen rekenen we 
op dezelfde manier uit.

Mal voor stookplaten
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1e etage:

-  breedte: (X)
   breedte (binnen-)maat - 2 lagen vuurvilt.
-  lengte:
 Trek af van de lengte (binnen-)maat:
-  2 lagen vuurvilt
-  breedte betonnen opvulplaatje (8,5 cm)
-  doorlaatruimte voor rookgassen
 Deel de uitkomst van de lengtemaat door drie      
 (Y1).
-  dikte: staat vast: 4,5 cm.

Maak drie platen van dit formaat.

2e, 3e en 4e etage horizontaal:

-  breedte: (X)
 breedte (binnen-)maat - 2 lagen vuurvilt.
-  lengte:
 Trek af van de lengte (binnen-)maat:
-  2 lagen vuurvilt
-  breedte betonnen opvulplaten (5,8 cm)
-  doorlaatruimte voor rookgassen

 Deel de uitkomst van de lengtemaat door drie  
 (Y2).
-  dikte: staat vast: 4,5 cm.

Maak 9 platen van dit formaat.

Rechtopstaande delen

De rechtopstaande delen van het binnenwerk 
bestaan uit een aantal gegoten platen vuurbeton 
(onderste deel) en vuurstenen (bovenste deel).

De plaat met het stookgat

-  breedte: (B)
   breedte (binnen-)maat - 2 lagen vuurvilt.
-  hoogte: staat vast: 41 cm.
-  dikte: staat vast: 5 cm.

Maak 1 plaat van dit formaat.

De maat van het stookgat hangt af van het 
deurtje dat u koopt of maakt. Zie bij ‘deurtje’.

Mal voor horizontale platen. Y1 = mal met schotje; Y2 = hele mal.
De platen boven de verbrandingskamer (1e etage) worden 1 cm smaller Y1), plaats voor deze platen een schotje van 1 cm dik  
(zie stippellijntjes).

Plaat met stookgat en mal daarvoor.
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De platen tegen de lange wanden -  
3 links en 3 rechts (stookruimte)

-  breedte: (B)
   Trek af van de lengte(binnen-)maat:
-  2 lagen vuurvilt
-  dikte plaat met stookgat, 5 cm
-  dikte plaat tegen achterwand, 8,5 cm
   Deel de uitkomst door 3.
-  hoogte: staat vast: 41 cm.
-  dikte: staat vast: 8,5 cm.

Maak 6 platen van dit formaat.

De twee platen tegen de (korte) 
achterwand (stookruimte)

-  breedte: (B)
   breedte (binnen-)maat - 2 lagen vuurvilt

   Deel de uitkomst door 2.
-  hoogte: staat vast: 41 cm.
-  dikte: staat vast: 8,5 cm.

Gebruik de mal die u voor deze platen maakt 
nog een keer, nu voor de twee volgende platen 
van de 1e etage. Zet dan twee schotjes in de 
mallen op de gewenste plaats. In de tekening 
staat de maat van 21,7 mm. Dit is dezelfde 
maat als die van de door ons gebruikte vuur-
steen.

De twee platen tegen de (korte) 
achterwand (1e etage)

Gebruik de vorige bekisting nog een keer, maar 
plaats er nu een schotje in om de gewenste 
hoogte te krijgen.
-  breedte: als vorige

-  dikte: 8,5 cm
-  hoogte: variabel. Om deze te kunnen uitreke- 
 nen moet u eerst de hoogte van het buiten-  
 werk berekenen.

De hoogte van het buiten- en binnenwerk moet 
hetzelfde zijn. Daarom berekenen we eerst de 
hoogte van het buitenwerk. In het algemeen 
moet u uitgaan van een dikte per metsellaag 
(steen en voeg) van 6,5 cm. Als de metsellaag 
in dikte erg afwijkt van de gangbare maat, dan 
moet u ook de dikte van de metsellaag daaraan 
aanpassen. Maar in het normale geval:  
18 metsellagen x 6,5 cm = 117 cm (totale hoog-
te van het metselwerk minus deksel).
Tel het aantal lagen vuurstenen en vermenig-
vuldig dit met de dikte van de steen. Tel hierbij 
op de diktematen van de horizontale platen en 
de hoogte van de onderste staande platen (41 
cm). Trek nu van de hoogte van de hoogte van 
het buitenwerk het hier gevonden totaal af. Wat 
we nu overhouden is de hoogte van de twee 
staande platen die op de 1e etage tegen de ach-
terwand komen te staan (2e labyrinth).
Daar recht tegenover, tegen de voorwand, ko-
men vier vuurstenen rechtop te staan. In het 
voorbeeld hebben die een hoogte van 21,7 cm. 
Als u met de berekening van de platen op de 
eerste etage lager uitkomt, slijp dan met een 
slijpschijf de stenen op maat. De hoogte mag 
echter niet minder worden dan zo’n 19 cm.
Pas eventueel de hoogte van het eerste laby-
rinth aan als het niet precies uitkomt.

Mal voor platen tegen de lange wanden.

Mal voor platen tegen de korte achterwand.
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Opvulplaten en opvulblokjes 
(zie ook pagina 45)

Bereken de lengtemaat voor de opvulplaten 
op dezelfde manier als hierboven. De plaatsen 
van deze opvulplaten en opvulblokjes staan 
aangegeven in de tekening (zie pagina 34 en 
47).

Opvulplaten

-  dikte: staat vast: 4,5 cm.
-  breedte: staat vast: 1 plaatje: 8,5 cm, 3 plaat- 
 jes: 5,8 cm.
-  lengte: zelf uitrekenen.

Totaal aantal: 4 plaatjes.

Opvulblokjes

-  dikte: staat vast: 4,5 cm.
-  breedte: staat vast: 5,8 cm.
-  lengte: staat vast: 10,0 cm.

Onderdeksel 
(zie ook 18e metsellaag op pagina 44)

Deze bestaat uit twee delen met dezelfde bui-
tenmaten. Bereken de maten op dezelfde ma-
nier als eerder beschreven. In één van de platen 
moet een gat uitgespaard worden met een dia-

meter van 135 mm, precies in het midden.
Maak één mal. Eén keer storten zonder uit-
sparing, één keer storten met uitsparing. Maak 
voor de uitsparing een ronde stop van multiplex 
schijfjes, in totaal 5 cm dik. Beplak de schijf 

(op de ronding) met stevig 
plakband om hechting aan 
het beton te voorkomen. 
Bij het lossen: boor een 
gat in de schijf en maak 
een aantal zaagsneden zo-
dat de stukken los komen.

Rest van het 
binnenwerk

De rest van het binnenwerk bestaat uit vuurste-
nen. Als u de tekening precies volgt dan heeft 
u 44 stenen nodig. Bij deze tekening zijn we 
uitgegaan van de volgende maat:  
217 x 58 x 108 mm. Net als de rest van het bin-
nenwerk worden deze los op elkaar gestapeld 
(zie ook de tekening van alle aparte lagen).

Mal voor opvulplaten.

Mal voor onderdeksel.

Mal voor opvulplaten.
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Het metselen

Zorg ervoor dat het binnenwerk klaar is voor-
dat u met het metselen begint. Als nu de voet 
op zijn plaats staat, de profielen met de lagen-
maten gesteld zijn en de specie klaar is, dan 
kunnen we gaan metselen.

Metselspecie

Voor het opmetselen van het buitenwerk van 
de kachel gebruiken we gewone (bijvoorbeeld 
Portland-)cement. Wilt u een lichte voeg, ge-
bruik dan witte cement, wilt u een grijze voeg, 
neem dan het gewone grijze cement.

Het cement moet worden aangemaakt in de 
volgende mengverhouding:

- 15 delen zilverzand (fijn zand)
- 2 delen witte of grijze cement
- 4 delen metselkalk.

Mengen kunt u het beste, net als het vuurbe-
ton voor de gegoten delen, in een betonmolen 
doen. Dit geeft het beste resultaat.
Het is moeilijk aan te geven hoe dik of dun de 
massa moet zijn. Niet te dik, niet te dun. Als 
u enige metselervaring heeft, dan ziet u het 
vanzelf. Vraag anders een deskundige of een 
vriend met wat ervaring om mee te helpen.
Maak voor het eerste aantal lagen niet te veel 
specie aan. Het inmetselen van het stookdeurtje 

is geen gemakkelijk werk, dus dat vraagt even 
wat tijd. Maak dus de eerste keer ongeveer de 
helft aan van wat hierboven staat aangegeven 
als mengverhouding.
Door de toevoeging van kalk aan dit mengsel 
kan het, in deze mengverhouding, ongeveer een 
dag lang staan en gebruikt worden. Mocht het 
mengsel aan het einde van de dag een beetje 
zijn opgedroogd, neem dan een handveger, 
doop hem in het water en sla hem uit boven het 
cement. Meng dan het geheel even met de trof-
fel en u kunt weer verder metselen.

De kachel wordt in halfsteensverband gemet-
seld, zoals ook op de tekening te zien is. We 
metselen nu telkens een paar lagen achter el-
kaar. Als dat klaar is gaan we direct afvoegen. 
Dit garandeert een sterke hechting. 

Metsel nu de eerste laag. Hierna komt direct 
het stookdeurtje. 

De plaats van het deurtje komt niet overeen 
met de tweede metsellaag. Er zijn nu twee mo-
gelijkheden:

1.  u slijpt een paar stenen over de lengte door 
 midden;
2.  u metselt onder het deurtje een aantal stenen  
 rechtopstaand zoals op de tekening te zien  
 is. Deze moeten ook op maat geslepen wor- 
 den.

Zet nu tijdelijk de vuurbetonnen plaat die ach-
ter de stookdeur moet komen te staan op zijn 
plaats. De binnenmaat van het frame van het 
deurtje moet overeenkomen met de maten van 
het gat in de betonplaat.
Om nu precies de dikte van de tweede metsel-
laag (steen en voeg) en daarmee dus ook de 
dikte van de steen te bepalen, moet u eerst de 
afstand meten van de eerste metsellaag tot het 
begin van het stookgat in de betonnen plaat. 
Trek daarvan af de dikte van het frame van het 
stookdeurtje en een laag vuurvilt van 6,25 mm. 
Wat we nu overhouden is de dikte van de twee-
de metsellaag. Trek daarvan af de voeg (10-12 
mm) en we hebben de dikte van de steen. Aan 
het deurtje zitten haakjes.Die moeten in de ste-
nen weggewerkt worden. In de gaatjes voor die 
haakjes moet ook wat vuurvilt gepropt worden. 
Het gaat erom dat de deur geen mechanische 
verbinding heeft met het metselwerk.

Als de deur geplaatst is kan de staande plaat 
met het stookgat weer weggenomen worden en 
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kunt u verder gaan met het metselwerk. Met-
sel nu verder tot aan laag acht of negen. Is dat 
klaar, zet dan het vuurvilt tegen de buitenwand 
aan. Het vuurvilt zit op een rol van 61 cm breed 
(dikte 6,25 mm). Het kan zo, zonder lijm o.i.d. 
neergezet worden. Leg ook op de bodem (op 
de plaats van de stookplaat) een stuk vuurvilt. 
Zet dan de platen van het binnenwerk (van de 
vuurkamer) in de kachel en leg de driedelige 
stookplaat erin.

Het hele binnenwerk wordt los opgestapeld, 
dus niet gemetseld. Bouw zo steeds verder: een 
aantal lagen van het buitenwerk opmetselen 
(tot aan het tweede labyrint), vuurvilt tegen de 
buitenwand en weer een deel van het binnen-
werk plaatsen, enzovoort.

Berekening gewicht van de kachel

Als u de kachel bouwt precies zoals in het 
voorbeeld, dan zal het gewicht ± 964 kg zijn:

vuurbeton    300 kg
handvormstenen    432 kg
44 vuurvaste stenen x 3 kg  132 kg
voet van gewoon beton  100 kg

Hoeveelheden van het benodigde 
materiaal

metselstenen: 216 stuks
vuurbeton: 300 kg
portlandcement (wit of grijs), zilverzand, 
met selkalk: verhouding 2:4:15
vuurvaste stenen: 44 stuks
vuurvilt: 6,25 mm dik, 61 cm lang: ± 12 meter
stookdeurtje
T-ijzer: 50 mm breed, 3 mm dik: ± 315 cm
betonijzeren mat: 6 mm dik: 88 x 66 cm
radiatorlak om het T-ijzer te beschilderen
hout voor bekisting  
materialen voor het maken van triltafel (zie 
gegoten tegelkachel)

Tekeningen per metsellaag

In ons voorbeeld gaan we uit van 18 metsel-
lagen. In de praktijk kan blijken dat u bijvoor-
beeld 19 lagen moet metselen (in het geval u 
een dunnere metselsteen gebruikt). In principe 
maakt dit niet zoveel uit. Zorg er alleen wel 
voor dat het binnenwerk even hoog uitkomt als 
de buitenwand.

Nu volgen twintig tekeningen (bovenaanzich-
ten) van:

- de voet;
1 t/m 18:  de 18 metsellagen (buitenwand) met  
 het binnenwerk;
19:  het bovendeksel.
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De voet

1. eerste metsellaag

2. tweede metsellaag

3. derde metsellaag

Het rechtopstaande binnenwerk staat hier al ingetekend. In de praktijk zet u dat er 
pas in na ±18 lagen te hebben gemetseld.
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4. vierde metsellaag

5. vijfde metsellaag

6. zesde metsellaag

7. zevende metsellaag
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8. achtste metsellaag

9. negende metsellaag

10. tiende metsellaag

11. elfde metsellaag
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12. twaalfde metsellaag 

13. dertiende metsellaag

14. veertiende metsellaag

15. vijftiende metsellaag
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16. zestiende metsellaag 

17. zeventiende metsellaag

18. achttiende metsellaag

19. het deksel
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Opvulblokjes

Op de volgende tekening kunt u zien waar één 
van de betonnen opvulblokjes B2 zit. Zie ook 
de tekening op pag. 32. De kruizen geven daar 
de plaats aan van de rookgasdoorlaat. ‘Voor’ 
en ‘achter’ het kruis komt een opvulblokje. De 
mallen voor deze blokjes staan op pagina 37.

B1 is betonnen opvulblokje
B2 is betonnen opvulblokje

De aansluiting van de 
schoorsteenpijp

Het gat in het onderdeksel moet een diameter 
krijgen van 135 mm, het gat in het bovendeksel 
145 mm.
Neem nu een stuk zwarte kachelpijp van ± 30 
cm lang met een diameter van 130 mm. Maak 
van een dunne gegalvaniseerde plaat een rozet 
en zet deze vast aan het stuk pijp. De rozet 
komt te zitten tussen het boven- en onderdek-
sel. Zie de tekening voor de plaats van de pijp 
en de rozet.

Maak een rozet van gegalvaniseerde plaat. 
Knip er een gat in met een diameter van iets 
meer dan 130 mm. Knip het gat zó, dat er vier 
lipjes aan de binnenkant blijven zitten.
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Buig de lipjes om en steek het stuk kachelpijp 
door het gat en bevestig de rozet met popnagels 
aan de pijp.

Dit is een goede aansluiting. Eventueel condensvocht kan op 
deze manier niet in de kachel lopen. Ook is de kachelpijp er 
gemakkelijk af te halen om de kachel van binnen schoon te 
maken.

Op het stuk van 30 cm komt de rest van de 
schoorsteenpijp. Gebruik hiervoor zwarte ka-
chelpijp of gegalvaniseerde pijp.


