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Naar aanleiding van de motie van het lid van Esch (7 oktober 2021) heeft IenW het RIVM gevraagd of 
op basis van de beschikbare wetenschappelijke literatuur de ‘Zwitserse stookmethode’ een methode 
is die kan bijdragen aan verminderde emissies en/of gezondheidseffecten bij het stoken van hout.  

Zwitserse stookmethode 

De ‘Zwitserse stookmethode’ is een methode voor het vullen en aansteken van het vuur. De kachel 
wordt in een vaste volgorde gevuld met hout en het vuur wordt van bovenaf aangestoken. In 
tegenstelling tot de meer traditionele methode, worden bij de ‘Zwitserse stookmethode’ grotere 
blokken hout onderop gelegd, gevolgd door steeds kleinere stukken hout naar boven.   

Houtverbranding en uitstoot 

Het is lastig op voorhand te schatten hoeveel van een bepaalde stof door een kachel wordt 
uitgestoten. Het hangt vooral af van de volledigheid van de verbranding. Vele factoren hebben 
hierop invloed zoals het stookgedrag van de stoker, type kachel, brandstoftype, verbrandingsduur, 
meteorologische omstandigheden, ventilatiecapaciteit van de woning en soort schoorsteen. 
Onvolledige verbranding treedt op als de verbrandingsomstandigheden niet optimaal zijn. Dit is 
bijvoorbeeld het geval bij de opstartfase van het stoken. Hierbij ontstaat meestal veel fijn stof en/of 
onverbrande gassen. Elke stookmethode die zorgt voor een meer volledige verbranding zal leiden 
tot minder uitstoot van (schadelijke) stoffen. 

Wetenschappelijke literatuur 

Uit de beperkte wetenschappelijke literatuur blijkt dat het gebruik van een methode waarbij het 
vuur van bovenaf wordt aangestoken, zoals de ‘Zwitserse methode’, in veel gevallen kan bijdragen 
aan het verminderen van de emissies in de opstartfase van het stoken. Met het beperken van de 
emissies nemen ook de schadelijke effecten op de gezondheid af. Het RIVM kan echter op basis van 
deze beperkte gegevens de effecten op de gezondheid onvoldoende inschatten.  

Het aansteken van het hout in een toestel van bovenaf leidt echter niet altijd tot minder emissies. 
Dit heeft te maken met de volledigheid van de verbranding en de verschillende factoren die daarop 
van invloed zijn. Vooral moderne toestellen laten vanwege een andere manier van luchttoevoer 
geen eenduidige resultaten zien bij het aansteken van bovenaf. Bij sommige moderne toestellen 
leidt het aansteken van onderaf juist tot minder uitstoot. Om dit resultaat te bereiken moeten de 
instructies van de fabrikant nauwgezet gevolgd worden. In alle andere gevallen lijkt het aansteken 
volgens de ‘Zwitserse methode’ de emissies in de opstartfase te beperken. De mogelijkheid op een 
meer volledige verbranding wordt op deze manier vergroot.  

Conclusie 

Ondanks dat de ’Zwitserse methode’ een veel geadviseerde methode is waarbij volgens de beperkte  
wetenschappelijke literatuur doorgaans minder emissies plaatsvinden in de opstartfase, blijft het 
altijd raadzaam om de instructies van de fabrikant op te volgen. Dit omdat de manier van ontsteken 
van de kachel van grote invloed is op het beperken van (schadelijke) emissies in de opstartfase en 
per toestel kan verschillen. 
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