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Wat doet De Twaalf Ambachten nog meer…
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.

regelmatig bijgewerkte technische werkdocumenten uitgegeven, vergelijkbaar met de werkmap die u nu voor u heeft.
Ook 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, standaardtegelkachel of kleine tegelkachel bouwen.
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 onderdelen
mee naar huis te nemen.
Meer weten? Kijk bij ‘Stralingswarmte’ op onze
website www.de12ambachten.nl
Voor informatie over de zelfbouwwerkplaatsen:
www.denieuweambachterij.nl
www.inspiratiecentrumdeweide.nl

De Twaalf Ambachten deed onderzoek en experimenteerde op het gebied van o.m. verwarming
(warmtemuren, tegelkachels), nieuwe bouwmethoden (o.a. halfondergrondse bouw, isolatietechnieken en grasdakconstructies), duurzame
energie, waterbesparing en waterzuivering aan
huis, droogtoiletten (o.a na de vroegere Compact Composteur sinds 2002 het Nonolet®),
elektrisch vervoer (tot elektrische stadswagen
omgebouwde auto’s) en zelfbouwwerktuigen.
Over de verschillende hierboven genoemde onderwerpen heeft De Twaalf Ambachten diverse
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Inleiding
Daar de Finse overheid zijn houtreserves drastisch zag verminderen, is men de nadruk nog
meer gaan leggen op de ontwikkeling van een
milieuvriendelijke kachel, die vooral zuinig is
en bovendien gemakkelijk te stoken. Onderzoeken, gesponsord door de Finse overheid en het
bedrijfsleven, zijn er gedaan op de universiteit
van Tampere. Eind jaren tachtig van de vorige
eeuw bouwde Finland gemiddeld zo’n 30.000
van deze stenen kolossen per jaar.

In Finland, het land bij uitstek van de keramische kachel, kan men staven op een eeuwenlange ervaring met het stoken van hout op een zo
efficiënt en aangenaam mogelijke manier.
De Finoven is een combinatie van een aangename warmte en een milieuvriendelijke verbranding.

Het stoken van een Finoven betekent in de
praktijk:
- hout stoken op een zo zuinig en milieuvriendelijk mogelijke wijze;
- een constante aangename warmtestraling in
huis;
- geen luchtverwarming, zodat ventilatie ten alle
tijde mogelijk is;
- een stenen vlak waar men lekker tegenaan kan
zitten;
- met een kleine ingreep kan men er brood in
bakken;
- een korte, niet tijdrovende stookperiode van
een half uur tot drie kwartier per dag.
Een nadeel van deze kachel kan genoemd worden het enorme gewicht, waarbij een fundering
eventueel aangepast zal moeten worden.
Het hoe en waarom van stralingswarmte is door
de stichting De Twaalf Ambachten in diverse
publikaties verder uitgelegd.

De Finoven van de auteur.
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1. Stookwijze en stookproces
Tussen de tweede verbrandjngskamer en de
schoorsteen is een klep aangebracht, waardoor
de kamer ook rechtstreeks met de schoorsteen
verbonden kan worden. Deze klep wordt gebruikt wanneer u de kachel als open haard wilt
gebruiken. Het tegenstroomprincipe is namelijk
alleen toepasbaar bij een zeer hoge verbrandingstemperatuur. In Finland maakt men veel
gebruik van een dergelijke klep. Hij kan natuurlijk ook weggelaten worden.

Het principe van de Finoven is het snel verbranden van hout bij een zo hoog mogelijke temperatuur, waarbij de warmte door het metselwerk
wordt opgenomen. Het vuur bereikt bij optimale
verbranding een temperatuur die boven de 1000
graden Celsius ligt en moet zijn hitte zo snel
mogelijk afstaan aan de omringende stenen.
In een open haard worden slechts temperaturen
van 500 tot 550 graden Celsius bereikt, wat te
laag is voor een volledige verbranding. Hierdoor komt het zogenaamde creosoot vrij, hetgeen niet zo welkom is in ons milieu.
In een kamer die met een ijzeren kachel verwarmd wordt, loopt de temperatuur bij het stoken snel op en wordt het vaak snel te warm. Om
na korte tijd echter niet weer in de kou te zitten,
moet men de kachel de hele dag door stoken.
In de stenen massa van een Finoven wordt de
warmte opgeslagen en langzaam aan de omgeving afgestaan. Het stookproces duurt een half
uur tot drie kwartier en verder heeft men geen
omkijken naar de kachel.

Om goed te stoken gaan we als volgt te werk:
Het hout moet zó opgestapeld worden, dat de
zuurstof er goed doorheen kan. Het beste neemt
men vrij dun, zacht hout van dezelfde afmeting,
bijv. van polsdikte. Ook snoeihout is geschikt.
Onder op de stapel legt men fijn hout, voor het
aanmaken. Als de kachel een groot stookdeurtje
heeft, kan hij in één keer volgestapeld worden
voor een stookproces, dit is ongeveer 15 á 20 kg
hout.

De kachel bestaat uit twee ruimtes: de verbrandingsruimte en daarboven een tweede verbrandingskamer. Het vuur (in de verbrandingsruimte) krijgt bij de verbranding zuurstof via een
rooster onder in de kachel. De verbrandingsruimte loopt naar boven nauw toe in een ruimte
waarlangs de vlammen met de onvolledig
verbrande gassen passeren. In de tweede verbrandingsruimte worden de onverbrande gassen voor een tweede maal verbrand met behulp
van verse zuurstof die via de stookdeur wordt
aangevoerd. De verbrande gassen gaan daarna
via twee kanalen aan de zijkanten van de kachel
naar beneden. We noemen dit het zogenaamde
tegenstroomeffect. Pas dan worden de verbrande gassen naar boven via de schoorsteen
afgevoerd.

Met kleinere vuldeurtjes moet soms tijdens het
stoken hout bij gevuld worden, maar dit inzicht
krijgt u vanzelf na verloop van tijd. Tijdens het
stoken staat het onderste zuurstofdeurtje open
en het vuldeurtje dicht. Klep en schuif in het
schoorsteenkanaal staan geheel open. De klep
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die de verbinding tussen de tweede verbrandingskamer en de schoorsteen mogelijk maakt
is dicht. Hij is alleen open wanneer de Finoven
als open haard wordt gebruikt en niet gewenst is
dat de kachel warm wordt.
Er moet nu ook secundaire lucht aangevoerd
worden via de vuldeur, die dubbelwandig is;
deze lucht gaat tussen de beide wanden van de
deur door en bereikt daarna de tweede verbrandingskamer. Als de stookdeur geen schuif of rozet heeft, laat men hem een stukje open staan.

of andere manier moet verdwijnen. Een goede
manier om het bouwvocht kwijt te raken is gedurende drie weken of langer continu een heel
klein vuurtje in de kachel te stoken. Minder arbeidsintensief is het misschien om de kachel na
voltooiing enkele maanden met rust te laten met
de deuren en kleppen open. Stookt u daarna de
kachel voor het eerst op, dan moet dit de eerste
keren rustig aan gedaan worden. Zelfs dan zult
u het bouwvocht nog overal zien uitslaan.

De temperatuur mag onder in het schoorsteenkanaal niet hoger komen dan 200 graden Celsius. Wanneer dat wèl het geval is, betekent
dat dat de kachel te lang is opgestookt. Het
keramisch materiaal heeft de optimale hoeveelheid warmte in zich opgeslagen en de overige
warmte wordt nu meteen via de schoorsteen afgevoerd. Het gevaar bestaat dat de kachel kapot
gestookt wordt. Het beste kan men dit controleren door in het kanaal een warmtemeter te plaatsen, die van buitenaf af te lezen is.
Wanneer al het hout verbrand is en er alleen nog
gloeiend materiaal zichtbaar is, dan sluit men de
Finoven en het schoorsteenkanaal.

Stookhout

Indien de verlangde binnentemperatuur niet
bereikt wordt omdat het buiten te koud is, is het
niet raadzaam om in dezelfde stookbeurt meer
hout te gaan verstoken. Beter is het dan om twee
keer per 24 uur te stoken. Dit doet men dan met
een minimaal tijdsverschil van 3 uur.

Vergeet nooit: stook alléén hout!

Alle soorten hout kunnen in de Finoven verbrand worden, mits het fijn en goed droog is.
Wanneer u nat hout stookt, gaat de meeste energie verloren aan het verdampen van het vocht.
Zware blokken hout branden over het algemeen
te langzaam om de gewenste hoge temperatuur
in de kachel te bereiken.
Of het nu zacht wilgenhout is of de hardhoutsoort azobé het resultaat is hetzelfde. Het gaat
steeds om het aantal kilo’s, 15 kg vuren is alleen
in omvang meer dan 15 kg eiken. De stookduur
van beide soorten is echter weer gelijk.

Het instoken
Als de kachel voltooid is, wilt u natuurlijk zo
snel mogelijk gaan stoken om resultaat te voelen.
Wanneer u de kachel echter meteen volop gaat
stoken, is de kans op scheurvorming niet denkbeeldig. Bedenk dat er in de verwerkte specie
zo’n 300 à 400 liter water zit, die weer op een

voetnoot
Bij de Twaalf Ambachten zijn in het verleden met succes
proeven gedaan met ventilator/drukbranders. Dit is echter
kostbaar en vergt speciale technieken.
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2. Plaats en grootte van de kachel
Plaatsbepaling
De meest geschikte plaats voor een warmtebron als de Finoven is het centrum van het huis.
Ideaal is het als de kachel meerdere vertrekken
kan verwarmen. In Finland bouwt men zelfs
meerdere Finovens in één huis. Plaatst men hem
tegen een buitenmuur, dan zal daar ter plekke
voor de warmteafgifte goed geïsoleerd moeten
worden.
Uit praktische overwegingen is het aan te raden
de plaats van de stookdeur, zuurstofdeur, kleppen en schuif zó te kiezen, dat het stookproces
goed te controleren is.

Groottebepaling
In het algemeen vraagt men zich af, hoe groot
de kachel moet worden voor een bepaald vertrek. Legt men deze vraag voor aan een Fin, dan
weet ook hij daar geen goed antwoord op. Echte
regels zijn ervoor gewoon niet te geven. Over
het algemeen kan een Finoven ruimten verwarmen tussen de 50 en 150 vierkante meter vloeroppervlakte. Dit is afhankelijk van de grootte
van de kachel en de mate van de isolatie van de
te verwarmen ruimte.
Men kan kiezen voor een kachel met een halfsteens buitenwand, een zogenaamde “snelle”
kachel, of voor een kachel met een éénsteens
buitenwand, een zogenaamde “trage” kachel.
De “snelle” kachel geeft in kortere tijd een hoge
wandtemperatuur van tussen de 70 en 80 graden Celsius en moet twee keer per dag gestookt
worden. De kachel is ook weer sneller zijn
warmte kwijt.

De “trage” kachel wordt maar één keer per dag
gestookt. Bij deze kachel duurt het ongeveer zes
uur voordat de warmte aan de buitenkant van de
kachel voelbaar is. Door zijn grotere gewicht
geeft hij zijn warmte ook meer geleidelijk af,
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Fundering

waardoor de wandtemperatuur aangenamer
blijft, namelijk 40 à 50 graden.

Uiteraard moet de Finoven een stevige fundering hebben. Hij weegt zo’n 3000 tot 3500 kg,
afhankelijk van het type kachel.
Als er geen fundering is, kan het beste een gewapend betonnen plaatfundering worden aangebracht.

Na enige tijd zal ieder vanzelf ondervinden
hoeveel hout men moet verstoken om aan een
gewenste kamertemperatuur te komen. Mocht
het dan onverhoeds toch nog te warm worden,
dan kan men altijd nog een buitenraampje open
zetten.

Bij ons in de straat is laatst nog een Finoven geplaatst... (tekening; Kaj Surink)
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3. Het bouwen
Het opbouwen

buiten verplaatst worden voor de halfsteens buitenwand.

Om een Finoven te bouwen heeft men terdege
metselervaring nodig. Een vakkundig gebouwde
Finoven gaat een mensenleven mee.

De specieverhoudingen

De opbouw is als volgt:
- Metsel de eerste laag bakstenen gelijk aan de
buitenmaten van de kachel op de fundering of
vloer.
- Trek daarna de gehele binnenpot op.
- Dan volgt de binnenste halfsteens muur met
de bovenste laag uitgevoerd in chamottesteen.
- Deze binnenste halfsteensmuur wordt definitief afgedekt met de vuurbetonplaten. Het geheel wordt met keramisch vilt omkleed.
- Als afsluiting wordt de definitieve buiten-		
muur gemetseld en wordt tegelijkertijd het
aansluitende rookkanaal opgetrokken.

Indien de juiste specieverhoudingen toegepast
worden in combinatie met een goede isolatie
met keramisch vilt, kan de kachel in principe
niet gaan scheuren.
Voor de binnenpot gebruiken we een vuurspecie
die verwerkt wordt tot een voegdikte van ten
hoogste 2 mm. Grotere voegen vallen er tijdens
het stoken uit. De binnenpot zet namelijk van
alle onderdelen het meeste uit.

De uitvoering

De buitenkant kan ook in een zand-klei mortel
gemetseld worden, maar dit is verwerkingstechnisch niet aan te raden. Wilt u dit toch doen,
dan moet de verhouding zíjn:
- 1 deel klei
- 4 delen scherpzand

De specieverhouding voor de buitenwanden is:
- 11 delen scherpzand
- 2 delen kalk
- 1/2 deel Portlandcement

Om een idee te krijgen van de grootte van de
kachel is het zinvol stenen uit te leggen op de
bouwplaats en te kijken of het metselverband
uitkomt. Als de eerste laag gemetseld is, wordt
hierop de binnenpot afgetekend. Aan het plafond of onder de bovengelegen vloer wordt
loodrecht boven de bouwplaats een raamwerk
bevestigd, waarvan de afmetingen corresponderen met de uitwendige maten van de binnenpot.
Bevestig nu op de uitwendige hoeken van de
eerste gemetselde laag van de binnenpot tegelzetelastiekjes. Verbind deze vier elastiekjes met
het raamwerk. In plaats van de elastiekjes kan
ook met metselprofielen gewerkt worden, maar
dan heeft menweinig zicht op het werk.
Voor de eerste halfsteensmuur moet u profielen
stellen, die na voltooiing van het werk naar

Verwerking chamottestenen
Vóór de verwerking kan men het beste de
stenen nat maken, omdat ze anders te snel het
vocht uit de vuurspecie opzuigen. Ze zijn dan
niet te verwerken op het werkstuk.
Het is raadzaam vóór het leggen de specie op de
te verwerken steen aan te brengen, op een
langszijde en op de kopse kant. Dit doet men
met een kleine pleistertroffel of met een grove
lijmkam.
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Leg de stenen op hun plaats en klop ze aan met
een kleine rubber hamer. Om de stenen op maat
te maken kan men het beste de stenen zagen.
Als u geen watergekoelde diamantzaag ter
beschikking heeft, kunt u gebruik maken van
een doorslijpschijf, een slijptol of een cirkelzaagtafel.
Om de juiste schuinte van de achterwand aan te
houden, dient men een mal te gebruiken, om
tegen aan te metselen. De schuine achterwand is
massief en moet in verband gemetseld worden.

Ter versteviging en om scheurvorming te voorkomen worden de bovenste vijf lagen metselwerk, als sluitstuk, in een Portlandcementspecie
gemetseld, in de verhouding
1 deel cement : 4 delen scherpzand.
Voor het opvangen van de stenen boven openingen gebruiken we metalen strips van 3 mm dik.
Deze moeten we wel weer goed inpakken met
keramisch vilt.

Het buitenmetselwerk

Een goed schoorsteenkanaal moet opgetrokken
worden uit een bakstenen materiaal. Kiest men
voor een ander materiaal, bijvoorbeeld roestvrij
stalen buizen, dan kan het condensvocht van de
afgekoelde rookgassen niet opgenomen worden.
Gemetselde kanalen zijn t.o.v. de hierboven genoemde systemen ook goedkoper.

Afvoerkanalen

Voor de twee halfsteens buitenmuren kan men
het beste een hardgebakken steen nemen, de
zogenaamde klinker. Hoe harder de steen, hoe
langer hij zijn warmte behoudt. Sterk aan te bevelen is de paarse straatklinker.
Om de kachel uitwendig niet zo lomp te doen
lijken kan men het metselwerk wat laten
verspringen. U moet rekening houden met het
feit dat de afmetingen van de binnenpot gelijk
moeten blijven, omdat anders de Finoven niet
optimaal werkt.

Om de afvoergassen in de rookkanalen te behoeden voor ongewenste wervelingen, dient
men alle hoeken zoveel mogelijk af te ronden,

De volgende tekeningen geven een beeld van de
bouwwijze van een Finoven.
Hier zien we de eerste aanzet van de binnenpot met het
roostergat.

In de binnenpot wordt het gat voor het stookdeurtje
zichtbaar.
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- de afronding op de twee muurtjes in de tweede verbrandingskamer
- eventueel een afschuining rond het rooster

zodat er een geleidelijke afvoer plaatsvindt.
E.e.a. is duidelijk in de doorsneden te zien.
Indien het rookkanaal anders opgesteld moet
worden dan zal dit ten koste gaan van de geleidelijke warmteverdeling. Bij de plaats van het
afvoerkanaal zal de temperatuur iets hoger worden dan aan de andere kant van de kachel.

Isolatie
Door grote temperatuursverschillen voor en tijdens het stoken, kunnen diverse onderdelen
verschillend gaan uitzetten. Hiervoor moet er op
verschillende plaatsen voldoende speelruimte
aanwezig zijn, die wordt opgevuld met keramisch vilt. Vooral alle deuren en kleppen moeten goed ingepakt worden.

Verwerking van het vuurbeton
Op de meeste verpakkingen van beton staat
precies de verwerkingswijze vermeld. De mallen moeten aan de binnenkant goed glad zijn in
verband met het goed lossen. Zeer geschikt is
bijvoorbeeld geplastiﬁceerd spaanplaat.
Van vuurbeton kunnen worden gemaakt:
- de twee lateien (geen wapening!!)
- de afdekplaten (geen wapening!!)

De gehele binnenpot is klaar en de eerste halfsteens muur
wordt opgetrokken. Aan de zijkanten (vooraan) brengen
we vuurvilt aan.

Het storten van een betonbalkje. Let op de houten mal
voor de schuine achterwand.
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dig met een zuurstof rozet voor de secundaire
luchttoevoer.

Ter afdekking van de betonplaten kan men
steenwol gebruiken. Op de bouwtekeningen zijn
duidelijk alle plaatsen aangegeven waar het keramisch vilt moet komen.

Het is aan te raden om achter de deur nog een
spatdeur te bevestigen voor het tegenhouden
van wegspringende vonken en voor het voorverwarmen van de secundaire verbrandingslucht.

Stookdeurtjes

Gietijzeren deurtjes zijn kwalitatief de beste.
De levensduur is namelijk langer dan die van
gelaste metalen deurtjes. Indien men toch voor
gelaste plaatstalen deurtjes kiest, moet de achterkant geïsoleerd worden met een vuurbetonplaatje. Vaak zijn gietijzeren deuren dubbelwan-

Asdeurtje/zuurstofdeurtje
Het asdeurtje moet zo ingemetseld worden dat
de bodem van de asruimte gemakkelijk schoon

Elk aanrakingsvlak van de binnenpot met de buitenwand
wordt geÏsoleerd met vuurvilt.

De definitieve (tweede) halfsteens buitenmuur wordt
opgetrokken.
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nabijgelegen veegluikje. Daarom is het
belangrijk de klep demontabel te maken. Een en
ander is op de tekening duidelijk te zien.

te maken is. Zorg er voor dat de bodem zo met
specie afgesmeerd wordt, dat de bovenkant van
de bodem gelijk is aan de onderste deurkozijnrand. Voor het gemak kan men in de asruimte
een asla schuiven. Deze moet dan wel bij het
asdeurtje open zijn in verband met de zuurstoftoevoer.

De schuif
De schuif dient ter regeling van de afvoersnelheid van de rookgassen. Deze is afhankelijk van
de binnen- en buitentemperatuur. Om eventueel
explosiegevaar van houtgassen bij het geheel
sluiten van de klep te voorkomen, wordt een gat
met een doorsnede van 25 mm in de schuif gemaakt. De plaat zelf moet 4 à 5 mm dik zijn en
kan gemaakt worden van plaatstaal.

Het rooster
Omdat het rooster voortdurend met vuur in aanraking komt, is het belangrijk dat dit van
gietijzer wordt gemaakt. Een gelast rooster van
gewoon staal verbrandt op den duur, omdat staal
meer koolstof bevat dan gietijzer. Wel kan men
roosters aanbrengen die gemaakt zijn van hoogwaardig staal. Deze zijn echter aanzienlijk duurder. De vorm van het rooster is ook belangrijk;
de openingen moeten enigszins taps toelopen.
Hierdoor krijgt de aangezogen lucht een versnelling die ten goede komt aan de verbranding.

De afsluitklep
Deze wordt vervaardigd van plaatstaal met een
dikte van 2 mm. Hij moet zo geconstrueerd
worden, dat vervanging altijd mogelijk is via het

Veegluikjes
Om de kachel schoon te houden en op bepaalde
plaatsen te inspecteren moeten veegluikjes ingemetseld worden. Deze zijn te verkrijgen in
gietijzer, plaatstaal en beton.
Het is belangrijk dat men heel goed bij de kleppen kan komen. Wanneer een klep niet goed
werkt, moet deze altijd vervangen kunnen wor-
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Materialen

den. De betonnen luikjes zijn heel goed te gebruiken. Ze hebben bovendien als voordeel dat
ze groot zijn en goedkoop.

Alle hoeveelheden zijn berekend aan de hand
van de tekeningen uit deze map.
Metselstenen, klinkers waalformaat : ± 1500
stuks
(schoorsteenkanaal niet meegerekend)
Chamottestenen : ± 500 stuks
Keramisch vilt 6 mm dik : ± 10 m2
Steenwol 5 cm dik : ± 3 m2
Vuurspecie : 2 zakken à 25 kg
Vuurbeton : 10 zakken à 25 kg
Kalk : 3 zakken
Cement : 1 zak
Zand : ± 2 m3
Stookdeurtje
Zuurstof/asdeurtje
Rooster
Afsluitklep : 1 of 2
Veegluikjes : 4
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4. De tekeningen

Bovenaanzicht, schaal 1:12
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Zijaanzicht, schaal 1:12
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Vooraanzicht, schaal 1:12
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Een aantal bouwlagen
De tussenliggende lagen zijn weggelaten
omdat zij veel op de voorgaande lijken en
dus niet nodig zijn voor het begrip van de
opbouw.

Op deze en de volgende bladzijden zijn de
bovenaanzichten van een aantal bouwlagen
getekend. Dit zijn achtereenvolgens de 1e t/m
de 6e, de 15e en de 21e laag.

1e laag
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2e laag

21e laag
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4e laag

5e laag
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6e laag

15e laag
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21e laag
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5. Een paar voorbeelden

Hieronder ziet u het bovenaanzicht van een variabel model.

Op deze en de volgende pagina’s staan enkele
voorbeelden van Finovens, waaronder een
kleine halfsteens kachel.
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