
Echt de tijd nemen voor elkaar. Een goed gesprek 
voeren met een glas wijn of bier. Jezelf gehoord 
voelen. Een fijn boek lezen met een kop thee, 
of gewoon lekker wegmijmeren... De mooiste 
plek hiervoor is bij het vuur. Het element ‘vuur’ 
verbindt mensen. En er is zelfs wetenschappelijk 
aangetoond dat houtstokers gelukkige(re) mensen 
zijn. Zeker in deze digitale, afstandelijke en drukke 
maatschappij is er steeds meer behoefte aan 
een gevoel van verbinding. Wij als De Zeeuwse 
Haardenspecialist willen graag de connectie met 
u aangaan. Met deze krant willen wij u graag goed 
informeren. Antwoord geven op vragen die u 
wellicht heeft. Tips geven over stoken en u warm 
maken voor prachtige haarden en kachels. Bovenal 
is deze krant namelijk een geschenk aan u. We 
hopen u hiermee te kunnen enthousiasmeren, 
door onze passie met u te delen. Hopelijk kunnen 
wij het vuur in u aanwakkeren!

Warm en sfeervol stoken? Dat doen we 
tegenwoordig met een EcoDesign kachel of 
haard. Dit is een slim toestel, voorzien van een 
optimale verbrandingstechniek. 

Vanaf 2022 wordt de ‘Europese EcoDesign-
norm’ verplicht voor alle typen houtkachels. Voor 
gaskachels bestaat deze al. Deze wetgeving zorgt 
voor efficiëntere én schonere toestellen. 

Kortom: beter voor u en ons milieu! Of u nu een 
haard of kachel kiest; laat deze altijd vakkundig 
installeren door een erkende installateur.
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De aanschaf van een kachel 
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IN DEZE 
KENNISKRANT

Wij zijn passievol over vuur en inspireren u 
graag. Peter en Annelies Stroo raakten erdoor 
aangestoken. Terwijl ze eigenlijk liefhebbers van 
houtvuur zijn, schaften ze tóch een gashaard aan. In 
dit artikel leest u hoe dat bevalt. 

P4 
HART VOOR 
HAARDEN

Over specialisten gesproken? We stellen graag 
enkele toppers van De Zeeuwse Haardenspecialist 
aan u voor.

We worden warm van uw positieve reacties. Daarom 
geven we graag het woord aan deze tevreden 
eindgebruikers.

Hoe wij een haard perfect in uw interieur weten te 
passen? Ontmoet Diana van Thuis met Diaan.

P10 
HAARD(EN) 
SPECIALIST

P13 
KLANTVERHAAL

Een gashaard die niet van echt haardvuur te 
onderscheiden is? We vertellen u alles over de 
Maestro 60 Tall-serie.

P6
HAARD VAN 
HET MOMENT

P15
HAAR(D) 
INTERIEUR

Optimale verbranding en zo min mogelijk 
schadelijke stoffen? Zó werkt het slim aansteken 
van uw haard.  

P11
STOOKTIP
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VUUR IS MIJN 
GROTE PASSIE
“Vuur: voor de meeste mensen zit het 
simpelweg in een kachel of een haard, maar 
voor mij omvat het zoveel meer.” 

Wim-Pieter Dijkers, eigenaar van De 
Zeeuwse Haardenspecialist, is niet zomaar 
een liefhebber van vuur als warmtebron. 
“Vuur is voor mij ook sfeer en inspiratie.”
We delen graag zijn verhaal met u:

Wim-Pieter is geboren en getogen in het prachtige 
Zoutelande. Als kind woonde hij met zijn ouders 
en zussen in een gezellig huis in de duinen, waar 
altijd een houtvuur werd gestookt. Rondom het vuur 
ervoer Wim-Pieter mooie momenten. Hij maakte 
herinneringen die hij de rest van zijn leven met zich 
meedraagt. Hier is zijn passie voor vuur ontstaan. 
De vonk sloeg over van ouders op zoon.

Vuur bleek een passie, maar geen directe 
carrièrekeuze. Na afronding van de MBO heeft 
Wim-Pieter verschillend werk gedaan. Hij deed 
eerst wat levenservaring op, waarna hij besloot een 
HBO-opleiding Logistiek te volgen. Tijdens deze 
opleiding werkt hij fulltime bij Dominicus, waar hij in 
eerste instantie verantwoordelijk was voor logistiek, 
en uiteindelijk ruim tien jaar als filiaalmanager 

optrad. Toch lonkte zijn lot. Want terwijl vuur een 
rode draad bleef in zijn vrije tijd (bijvoorbeeld als 
lid van de vrijwillige brandweer) deed zich een 
prachtige mogelijkheid voor. Wim-Pieter begon 
als zelfstandig ondernemer met de verkoop van 
haarden en kachels. Een kans die hij met beide 
handen heeft aangegrepen.

“Ineens ben je vijf jaar verder en realiseer je je dat 
er een prachtig bedrijf is ontstaan. Ik ben mezelf 
ook bewust van het feit dat dit nooit was gelukt 
zonder de inzet van mijn geweldige team. Alle lof 
voor deze mensen,” aldus Wim-Pieter.

Ondernemen, vooruitdenken, weloverwogen 
beslissingen nemen, maar ook gewoon ad hoc iets 
uitvoeren en ervoor gaan: dat is Wim-Pieter ten 
voeten uit. Een echte ras-ondernemer. Daarnaast 
is hij een familieman die trots is op zijn vrouw 
(waarmee hij al vijfentwintig jaar getrouwd is) en 
zijn drie zonen. Trots is hij ook op zijn bedrijf, De 
Zeeuwse Haardenspecialist. Hierin deelt hij zijn 
liefde voor vuur met u. Wim-Pieter en zijn team 
doen er echt alles aan om uw wens te realiseren. 
Want “Vuur verbindt en vuur is mijn passie. Ik nodig 
je graag uit om dat met mij te delen.”

Eigenaar 
De Zeeuwse Haardenspecialist

WIM-PIETER DIJKERS
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De hartstocht van De Zeeuwse 
Haardenspecialist is voelbaar. Dat blijkt 
wel uit de prettige reviews die wij van u 
mogen ontvangen. Menig klant raakt in onze 
showroom geïnspireerd, of beter gezegd 
aangestoken door onze passie voor vuur. 
Daar worden wij op onze beurt heel blij 
van. We delen namelijk graag met u; of het 
nu gaat om kennis, handige tips, of pure 
inspiratie. Vanuit die gedachte besluiten 
we het woord te geven aan deze tevreden 
eindgebruikers:

“We waren nogal verknocht aan onze authentieke 
openhaard en de knapperende houtblokken. Een 
gashaard? Dat leek ons dan ook helemaal niets. 
Waar zou dat ‘ding’ bovendien moeten staan in de 
woonkamer? Een gaskachel oogt als nepvuur, dat 
was in alle eerlijkheid de stemming toen we (uit 
nieuwsgierigheid) bij De Zeeuwse Haardenspecialist 
binnenstapten.”
 

“De aanpak is zo persoonlijk en goed, dat wij 
volledig op het persoonlijke advies zijn afgegaan. 
Wim-Pieter stelde inderdaad een gashaard voor. 
Hij dacht mee over de plek waar deze in onze 
woonruimte paste, terwijl hij rekening hield met de 
inrichting eromheen. Het eindresultaat? Wat zijn we 
daar blij mee. Even in de ochtend, tijdens de koffie, 
de haard aanraken. Of bij de haard zitten als het 
buiten frisser aanvoelt. Echt zo fijn!”

“Alle vooroordelen zijn trouwens ontkracht. De 
gashaard voelt en oogt ontzettend prettig. We 
gebruiken hem daardoor zelfs tachtig procent meer 
dan onze ‘oude’ houtkachel. Ja, dat is vaak! En we 
genieten er elke keer weer van.”

Peter en Annelies Stroo

PETER EN ANNELIES OVER HUN HAARD

HART VOOR 
HAARDEN

NIET VAN ECHT 
(HAARD)VUUR 
TE ONDER-
SCHEIDEN
Een zuinige gaskachel met de 
intimiteit van echt haardvuur? 
Dat kan! Wij kennen het ideale 
product voor u. Ontdek het 
innovatieve en energiezuinige 
Eco Wave-systeem. Ook op een 
lager vermogen behoudt deze 
een mooi vlammenbeeld. Zo 
wordt het nooit te warm in huis 
en blijft u genieten (met een 
besparing van wel 50% op het 
energieverbruik!).  

De Passo Eco Wave heeft een 
verlicht gloeibed onderin 
de haard en een realistische 
positionering van de 
houtblokken. Daardoor oogt 
het net als een echt houtvuur. 
U geniet ervan dankzij het 
grote ronde glasraam met 
180 graden zicht. En de 
gebruiksvriendelijkheid? Die is 
ook uitstekend. De bediening van 
deze gashaard gaat eenvoudig via 
een afstandsbediening of via een 
app op uw telefoon of tablet.

DEZE 
KENNISKRANT
IS EEN UITGAVE VAN

De Zeeuwse Haardenspecialist in Goes

WERKTEN MEE
Peter en Annelies Stroo, DRU, 
BlackDesk, Klaske Kuperus fotografie 
en Raquel Jimenez

CONTACTGEGEVENS
De Zeeuwse Haardenspecialist
Anthony Fokkerstraat 28 
4462 ET Goes

info@dezeeuwsehaardenspecialist.nl 
0113 - 40 50 22

dezeeuwsehaardenspecialist.nl
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brengt risico’s met zich mee. De trek wordt 
allereerst minder, waardoor de kachel of haard 
slechter stookt en het risico op brand toeneemt. 
Ten tweede kan de vervuilde schoorsteen de 
ongezonde gassen niet goed afvoeren, waardoor 
deze terugslaan naar de woning.

Ons advies: sluit een onderhoudscontract af 
bij een erkende dealer, zoals De Zeeuwse 
Haardenspecialist. Onze vakman komt, op afspraak 
natuurlijk, een keer per jaar langs om uw pellet 
of gaskachel te controleren en deze netjes te 
onderhouden. Een veilig idee! U kunt zodoende 
zorgeloos genieten van het vuur in huis. Heeft u 
naast controle ook advies nodig over onderhoud? 
Of wilt u een onderdeel laten vervangen, zoals een 
glazen deur, vuursteen of kachelkoord? We horen 
het graag!

Het blijkt in de praktijk een ondergeschoven 
kindje: controle en onderhoud. Toch 
is periodiek onderhoud van de pellet- 
of gaskachel van groot belang om de 
juiste werking van het toestel blijvend te 
garanderen. De Zeeuwse Haardenspecialist 
vindt het daarom de moeite waard hier extra 
aandacht aan te besteden. We vertellen er 
graag wat meer over.

Ook al gebruikt u de kachel of haard 
weinig; jaarlijkse controle van de pellet- en 
gaskachel, door een NHK-detaillist, wordt sterk 
aanbevolen. Periodiek onderhoud aan de 
kachel is een veelvoorkomende voorwaarde 
bij verzekeringsmaatschappijen. Een andere 
voorwaarde die verzekeraars kunnen stellen is het 
bewijs dat de schoorsteen van de pelletkackel (1x 
per jaar) professioneel is geveegd. 

Dat is maar goed ook. Want tijdens het stoken 
van hout en pellets komen stoffen vrij, die stof- en 
roetdeeltjes achterlaten aan de binnenkant van uw 
schoorsteen. Deze vervuiling van de schoorsteen 

ONDERHOUD 
IS ESSENTIEÉL 
VOOR ZOWEL 
PELLETKACHEL 
ALS GASHAARD

“Zorgeloos 
genieten met een 

onderhoudscontract”
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Misschien wel de meest gestelde vraag: wat 
is volgens De Zeeuwse Haardenspecialist 
de állerbeste haard? Eerlijk gezegd kunnen 
we daar niet eenduidig antwoord op geven. 
De beste haard voor het ene huishouden, is 
namelijk niet de gewenste haard voor het 
andere huishouden. Omgeving, voorkeur 
voor brandstof; allerlei factoren spelen mee. 
Daarom vinden wij het beter om te spreken 
over de ‘haard van het moment.’ Een echte 
blikvanger is wat ons betreft de nieuwe 
Maestro 60 Tall-serie van DRU.

Het mag duidelijk zijn. De ontwikkeling bij DRU 
staat nooit stil. Vandaar de lancering van deze reeks 
nieuwe modellen. Met de Maestro 60 Tall-serie 
introduceert DRU een serie sfeervolle gashaarden 
met een strak design. Het hoge glasraam creëert 
een verbeterd zicht op het vuur. Hierdoor lijkt het 
vuur authentieker. Er is bij deze serie keuze uit 
een frontmodel, een tweezijdig hoekmodel en een 
driezijdig model met panoramisch vuurzicht. Zo is er 
eigenlijk voor elke stijl én smaak een passende en 
sfeervolle haard te kiezen.

DRU ontwikkelt al meer dan 265 jaar innovatieve 
producten die sfeer en rendement op een slimme 
manier combineren. Bij de Dynamic Flame Burner® 
is de brander in de keramische houtblokken 
verwerkt. Het vuur grijpt nu niet alleen om de 
blokken heen, maar de vlammen hebben ook 
meer volume en reiken hoger dan we van andere 
gashaarden gewend zijn. En de houtblokken? Die 
zijn niet van echt te onderscheiden. Optioneel is 
Eco Glow (een LED gloeibed) dat zorgt voor nog 
meer vuurbeleving onderin de haard.

De Maestro gashaarden van DRU zijn standaard 
voorzien van het energiezuinige Eco Wave-systeem. 
Hiermee kunt u het vermogen van de brander 
eenvoudig terugbrengen met behoud van een 
mooi vlambeeld. Het wordt zo nooit te warm in uw 
interieur en het is dus niet nodig om de haard laag 
te zetten of te doven.

Over gebruiksgemak gesproken: dankzij de 
exclusieve DRU Fire-app heeft u met behulp van 
een tablet of smartphone de volledige controle over 
het vuur en uw gasverbruik. 

Het vlampatroon is door de grafische weergave van 
de app heel eenvoudig zelf in te stellen. 

Het valt ons op dat er bij de DRU Maestro-serie 
extra rekening is gehouden met persoonlijke smaak. 
Of beter gezegd het interieur waarin de haard komt 
te staan. U heeft keuze uit meerdere uitvoeringen, 
zoals zwart glas, mat glas of gespiegeld ceraglass 
(voor extra visuele diepte). De DRU Maestro 60 
Tall fronthaard biedt tevens de optie Clear View 
(ontspiegeld) glas. Dit glas is vrijwel onzichtbaar 
en suggereert dat er geen glasraam aanwezig is. 
Hierdoor ontstaat er een zeer realistisch vuur dat 
nauwelijks te onderscheiden is van een houtvuur. 

Hoe houdt u dit optische hoogstandje schoon? 
De DRU Maestro 60 Tall-serie is uitgerust met het 
zogenaamde ‘Easy release door system’. Dit is 
een handige klapdeur die snel en eenvoudig kan 
worden geopend door middel van een onzichtbare 
vergrendeling. Het wordt hierdoor gemakkelijk om 
het glasraam aan de binnenzijde van de haard te 
reinigen.

Tot slot: alle DRU Maestro inbouwhaarden 
zijn compatibel met het gepatenteerde DRU 
PowerVent® systeem. Dit geeft u de vrijheid om 
een gashaard te plaatsen waar u dat maar wilt; 
midden in de kamer, in een slaapkamer of keuken, 
in een appartement, loft, restaurant, hotel of 
kantoorgebouw. Het is mogelijk om de afvoer via 
de kruipruimte, lengtes tot 92 meter te overbruggen 
of af te voeren via diverse bochten. Ideaal vindt u 
ook niet? Kom het vlammenspel van dit moment 
gerust eens met eigen ogen bewonderen in onze 
showroom.

HAARD VAN 
HET MOMENT
DRU MAESTRO 60/2 TALL ECO WAVE
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We hebben veel kachels bekeken, maar de kachels 
van Dik Geurts staken met kop en schouders boven 
de andere uit. In deze kachels voel en zie je de liefde 
voor houtvuur echt terug. De bediening is ook super 
eenvoudig. Wat zijn we blij dat we voor een Geurts 
kachel hebben gekozen.

WAT ONZE 
KLANTEN OVER 
DE DIK GEURTS 
HAARD TE 
ZEGGEN HEBBEN

Wilt u alle ins en outs ontdekken? 
dezeeuwsehaardenspecialist.nl

Uitstekende verbranding dankzij 
een dichte stookbodem

Vrij hangend, wandmontage of 
staand op een plateau of base

Eenvoudig te bedienen d.m.v. één 
enkele luchtschuif

Hoog rendement en goedgekeurd 
volgens de strengste emissie-eisen

Contrasterende gele vlammen 
tegen antraciet gecoat vermiculiet

Optionele buitenluchtaansluiting 
voor goed geïsoleerde woningen

SPECIFICATIES 
HAARD.

Familie Jansen
Middelburg
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MET HOUT 
IN DE 
WEER(BERICHT)

HOUTHAKKEN 
IS EEN 
TOP-SPORT

Hoe stoken we onder ideale 
weersomstandigheden? Kortweg: 
als het windstil is en mistig, 
is het wat minder verstandig 
om te stoken. Idealiter is 
windkracht 2 het beste. Onder 
deze omstandigheid kan de rook 
namelijk uitwaaien en blijft de 
eventuele vrijkomende geur niet 
(in uw huis) hangen.
Benieuwd naar dagelijkse 
weerberichten voor haardvuur? 
Met behulp van de website 
Stookalert kan er op eenvoudige 
wijze gecheckt worden of stoken 
verantwoord is. Code groen: 
prima weersomstandigheden 
om te stoken. Code oranje: de 
weersomstandigheden hebben 
uw aandacht nodig.

Bewegen en genieten van 
het vuur? Ja hoor, dat 
kan! Er worden heuse 
houthak-kampioenschappen 
georganiseerd. De beste 
sporthouthakkers ter wereld 
nemen het tegen elkaar 
op tijdens kwalificaties en 
kampioenschappen. Deelnemers 
moeten bedreven zijn in zes 
onderdelen: drie met de bijl 
en drie met de zaag. Een 
intensieve klus! Niet gek ook dat 
houthakken wordt gezien als de 
oudste ‘extreme sport’ ter wereld.
Superleuk vinden wij! Genieten 
in de buitenlucht én intensief 
fysiek bezig zijn. Ontwikkel uzelf 
ook in het hakken van hout. Na 
een middagje houthakken gooit 
u het bijltje er (voorzichtig) bij 
neer, om te genieten van uw 
houtvuur thuis.

Dit is de ideale vochtigheidsgraad van het 
hout. Te droog hout brandt te snel, maar is het 
hout te vochtig? Dan gaat er te veel energie 
verloren

De datum waarop de wet CO-vrije wetgeving 
volledig in werking gaat en er actief zal 
worden gehandhaafd (bron NHK)

Nominaal vermogen is de richtlijn om circa 
10 m3 woninginhoud te verwarmen in een 
redelijk geïsoleerde woning

Binnen 10 jaar. Dat is de afspraak in het 2019 
kortgesloten Branche Convenant Groen 
Stoken, waarmee we de uitstoot van CO2 
willen halveren

Het percentage haardhout en pellets dat uit 
eigen land afkomstig is, van onder andere 
Staatbosbeheer, Natuurmonumenten, 
particuliere boseigenaren en gemeentes

Het gemiddelde rendement van een recente 
houthaard of houtkachel. De “old school” 
openhaard had een rendement van 15%

Zoveel leden heeft de NHK, met gezamenlijk 
2500 medewerkers en een jaaromzet van 
circa 500 miljoen euro

12%-18%

01-04-22

1KW

10

99%

80%

130

OM TE 
ONTHOU(D)TEN
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DE VUURPROEF
Uitrusten bij het haardvuur? Dat doet u 
natuurlijk met een heerlijke puzzel. Daag 
uzelf eens uit en test uw kennis door te 
zoeken naar woorden die zowel u als ons 
(vurig) aan het hart gaan. 

Een fotograaf met gevoel voor stijl en sfeer. Iemand 
die heel goed aanvoelt wat de wensen van de 
klant zijn. Dat is Klaske Kuperus. In alle rust, met 
kennis én plezier creëert zij fotografie. Vakkundig 
worden foto’s door haar bewerkt, terwijl ze contact 
houdt met de opdrachtgever. Hierdoor blijft er 
voortdurend ruimte voor de klant om keuzes te 
maken.

Als bevlogen fotograaf maakt Klaske graag gebruik 
van natuurlijk licht en objectieven die een realistisch 
beeld vastleggen. Voor de website (en deze krant) 
van De Zeeuwse Haardenspecialist verzorgde zij 
een groot deel van de fotografie. Onze passie voor 
vuur zien wij dankzij haar terug in prachtige foto’s. 

KLASKE KUPERUS 
FOTOGRAFIE

Meer weten over Klaske? 
klaskekuperusfotografie.nl

9EDITIE 1  |  NAJAAR 2021  |  DEZEEUWSEHAARDENSPECIALIST.NL  |  INFO@DEZEEUWSEHAARDENSPECIALIST  |  0113 - 40 50 22  |  ANTHONY FOKKERSTRAAT, 28 4462 ET GOES 



‘Eigen haard is goud waard.’ Wie zouden 
wij namelijk zijn zonder onze (verkoop)
specialisten? We zijn hartstikke trots op de 
dagelijkse prestaties van onze teamleden. 
Hun kennis loopt uiteen van styling tot 
verkoop, logistiek en klantcontact. Steeds 
met een gemeenschappelijke passie: vuur. 
We stellen graag enkele toppers van De 
Zeeuwse Haardenspecialist aan u voor. 
Liever persoonlijk kennismaken met hen? 
Stap gerust eens binnen in de showroom. 
U wordt warm door ons onthaald.

Neem Randolf Niewiadomski, adviseur pur sang. 
Hij kwam bij De Zeeuwse Haardenspecialist terecht 
tijdens zijn eindstage voor de opleiding tot Junior 
Accountmanager. Een studie die alles te maken 
heeft met klantcontact en het in- en verkopen van 
producten. Zowel Randolf als wijzelf waren vurig 
enthousiast over onze samenwerking. Hij werd dan 
ook een vaste collega. In de loop van de jaren heeft 

Randolf het 3D-tekenen, en ontwerpen van haarden 
en opstellingen, eigen gemaakt. Zijn specialisatie 
ligt bij pelletkachels en renovatieprojecten.
In bestaande situaties kom je regelmatig obstakels 
tegen die kennis, ervaring en vindingrijkheid 
vereisen om dit op te lossen. Dat is een uitdaging 
die Randolf graag aangaat.
Randolf: “Ik zet mezelf volledig in om een zo goed 
en eerlijk mogelijk advies te geven en de klant te 
helpen bij de juiste keuze voor een haard of kachel.”

Wat te denken van Sandra van Alphen. Een echte 
rots in de branding. Ze is sinds 2009 actief in de 
haardenbranche. Een periode, waarin ze veel 
ervaring en technische kennis heeft opgebouwd. 
Nieuwbouwprojecten zijn haar specialiteit. Een 
haardopstelling ontwerpen en visualiseren in een 
3D-ontwerp? Dat vindt Sandra één van de leukste 
onderdelen van haar werk. Meedenken over de 
juiste haardkeuze voor (unieke) klanten en dus 
maatwerk leveren (passend bij uw woonstijl); dat 

is haar absoluut op het lijf geschreven. Zelf zegt 
Sandra: “Elke situatie, vraag en wens is weer anders 
en vraagt om een persoonlijk advies. Ik maak graag 
de perfecte opstelling in een 3D-ontwerp, zodat u 
er een goede voorstelling van heeft hoe het in de 
eigen woonkamer tot werkelijkheid kan worden.”

Randolf en Sandra, verkoopspecialisten van De 
Zeeuwse Haardenspecialist. Zij vullen elkaar perfect 
aan. Kunnen wij iets voor u betekenen? We horen 
het graag!

HAARD(EN)SPECIALIST

80
HAARDEN WERDEN 
AFGELOPEN JAAR DOOR ONZE 
SPECIALISTEN GEPLAATST
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Een schonere verbranding van uw houtvuur 
bereikt u onder andere door op de juiste 
manier te stoken. Er is een doeltreffende 
manier om dit doel te bereiken. Wij noemen dit 
de ‘Zwitserse stookmethode’. Het is eigenlijk 
omgekeerd stoken. De meeste mensen steken 
het hout van onderen aan. Bij deze methode is 
het juist de bedoeling dat u het hout van boven 
aansteekt. We vertellen er graag meer over:

Het werkt als volgt. Allereerst zorgt u voor droog hout 
met een vochtpercentage van rond de 12% tot 18%. 
Voordat u begint met stoken, zet u de luchttoevoer 
van uw kachel of haard volledig open. De stukken hout 
stapelt u van dik naar dun, met een kleine afstand tot 
elkaar, kruislinks op. Bovenaan de stapel legt u enkele 
aanmaakblokjes die u zorgvuldig aansteekt. Nu komt 
het: uw vuur brandt van boven naar beneden. Het hout 
warmt langzaam op en terwijl het vuur naar beneden 
trekt, zal het vanzelf de grote blokken onderaan de 
stapel aansteken. De luchttoevoer kan nu door u 
worden teruggezet, tot deze voor driekwart openstaat. 
Het resultaat? Een prachtig warm vuur, met zo min 
mogelijk rookoverlast en uitstoot van fijnstof.
 
Meer stookadvies nodig? 
Kijk op dezeeuwsehaardenspecialist.nl

NAAM SPECIALIST 
Randolf Niewiadomski

LEEFTIJD
24 jaar

FUNCTIE
Verkoopspecialist

NAAM SPECIALIST 
Sandra van Alphen

LEEFTIJD
44 jaar

FUNCTIE
Verkoopspecialist

De Zwitserse manier van 
stoken zorgt voor een bijna 
volledige verbranding, 
zonder onnodige 
rookoverlast en uitstoot van 
fijnstof.

STOOKTIP 
ZWITSERSE 
METHODE 
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DUURZAAM VERWERKEN 
EN TRANSPORTEREN?  
Houtbedrijven die gelabeld worden als ‘duurzaam’ 
uiten dat in alle dagelijkse werkzaamheden. 
Voor het houttransport kiezen ze voor de meest 
milieuvriendelijke vervoersmethode. En voor de 
verwerking van het hout wordt gekozen voor de 
minst belastende machines. Hiermee wordt de 
CO2-uitstoot zo laag mogelijk gehouden. 

BENIEUWD NAAR ONZE 
HOUT-TIPS? 
Gebruik wat De Zeeuwse Haardenspecialist 
betreft uitsluitend duurzaam hout. Stook nooit 
papier of karton, ook niet tijdens het aansteken 
van de kachel, maar gebruik in plaats daarvan 
aanmaakblokjes. Ontsteek uw haard volgens 
de Zwitserse stookmethode (in deze krant door 
ons beschreven) en gebruik enkel droog en 
schoon brandhout. Zorg er tot slot voor dat het 
vochtpercentage van uw hout rond de 15% ligt (dit 
kan slim gemeten worden met een houtvochtmeter).

WAT BEDOELEN WE MET 
DUURZAAM HOUT?  
Duurzaam geproduceerd hout komt uit bossen die 
duurzaam worden beheerd. Dit betekent dat de 
ecologische functie van het bos en de leefomgeving 
van plant en dier worden gewaarborgd.  
 
Duurzaam hout kent hiernaast ook een sociaal 
aspect. De rechten van arbeiders en de lokale 
bevolking worden gerespecteerd en krijgen 
economische waarde. De transformatie van 
bosgebied naar bijvoorbeeld soja- en of 
palmplantages, kan zo beter voorkomen worden.  

HOE ZIE JE DAT HET HOUT 
DUURZAAM IS?  
Er bestaan twee internationale keurmerken die 
beide zijn goedgekeurd binnen het duurzaam 
inkoopbeleid van de Nederlandse overheid, te 
weten FSC en PEFC. Deze keurmerken herkent u 
aan hun logo’s. Het logo kan, maar hoeft niet, op het 
hout zelf te staan. Het wordt in ieder geval vermeld 
op uw factuur. Goed om te weten: onafhankelijke 
partijen keuren en certificeren de duurzame 
houtproducenten. Er is dus geen sprake van 
belangenverstrengeling.

Hout als alternatief voor gas? Zeker! Het 
is een brandstofkeuze die volgens ons zelfs 
prima samengaat met een beter milieu en 
duurzaamheid. Mits u natuurlijk gebruik 
maakt van een verantwoord basisproduct. 

Duurzaam hout zorgt voor continuïteit: 
gezonde bossen produceren uw dagelijkse 
haardvuur. Als liefhebber wilt u toch niets 
liever? Geniet maar stook daarom bewust. 

UIT HET JUISTE 
HOUT GESNEDEN
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INTERIEURADVIES
“Vooraf had ik een duidelijk totaalbeeld in 
gedachte. De haard moest bij mijn interieur passen, 
aansluiten op mijn wensen en de levensstijl van 
ons gezin. Ook over het kleurgebruik in huis en 
bestaande meubelen die ik wilde meenemen, had 
ik uitgesproken ideeën. Ik wilde een interieur waarin 
mijn persoonlijkheid tot zijn recht zou komen. Maar 
ik wist niet goed hoe ik dit in mijn nieuwe thuis 
moest toepassen. Interieurontwerper Diana bood 
hulp. Hier kan ik eigenlijk kort in zijn: ze is een 
zelfverzekerde vakvrouw, die er echt mijn huis van 
heeft gemaakt.”

TOTAALCONCEPT
“De professionele en klantvriendelijke benadering, 
de vakkennis, het bieden van oplossingen en 
het totaalconcept ‘Haard en Interieur’ deed mij 
besluiten deze klantreis te maken met De Zeeuwse 
Haardenspecialist. Tot op de dag van vandaag 
ben ik er blij mee. Elke dag weer geniet ik van mijn 
mooie haard en de heerlijke warmte die het geeft. 
De haard is echt het hart van mijn huis geworden.”

WARM ONTVANGST 
“Ik kocht een nieuw huis en had één ding voor ogen: 
er moest en zou een kachel of haard in komen. Met 
de tekeningen van het nieuwe huis onder m’n arm 
ging ik op pad. Bij De Zeeuwse Haardenspecialist 
werd ik fijn ontvangen door Wim-Pieter. Van 
de showroom was ik erg onder de indruk. Niet 
standaard ingericht, maar onderscheidend. Het oogt 
supersfeervol, met fijne kleuren. Echt een plek waar 
ik me direct thuis voelde. Het is een ruimte waarin, zo 
bleek later, de invloed van interieurontwerper Diana 
duidelijk voelbaar is.”

ECHT VAKMANSCHAP
“Zelf dacht ik dat de aanleg van een gaskachel bij 
mij thuis een ingewikkeld proces zou zijn. Ik zag 
veel beren op de weg. Maar na mijn gesprek met De 
Zeeuwse Haardenspecialist, de bezoeken vooraf, 
en de oplossingen die mij werden aangereikt, was 
ik overtuigd van de mogelijkheden. Zij weten waar 
ze het over hebben, dacht ik. En dat gevoel hebben 
ze waargemaakt! U zou eens moeten zien hoe mooi 
het eindresultaat nu is. Hiervoor ook alle lof voor de 
monteurs. Wat een klantvriendelijk team is dit.”

HUIS EN HAARD
KLANTVERHAAL “DE HAARD IS 

ECHT HET HART 
VAN MIJN HUIS 

GEWORDEN”
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ON THE 
ROAD
WE’RE 
ON FIRE
De Zeeuwse Haardenspecialist gaat als 
een lopend vuurtje. Dagelijks trekken 
we door Zeeland en plaatsen wij op 
uw verzoek de mooiste haarden en 
kachels. We schatten dat wij eind 2021 
rond de tweehonderd kachels hebben 
geplaatst. Op deze pagina nemen we u 
graag mee langs onze route. We laten 
met trots enkele voorbeelden zien 
van kachels en haarden die we dit jaar 
vakkundig installeerden.

Zoutelande 
Kalfire E-one

Renesse
Odin Dik Geurts

Yerseke
Spartherm Senso S

Arnemuiden
Nordic fire Finn

Zierikzee
DRU- Metro 100/3

Breskens 
Faber Matrix
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Al bijna dertig jaar is Diana van Hoften 
werkzaam in de woonbranche. Het is voor 
haar een echte roeping; bezig te zijn met 
interieur.  

Verre reizen, die maakt ze graag! De kleuren 
en geuren, maar ook bijzondere gebouwen 
en ontmoetingen met de lokale bevolking 
inspireren haar enorm. Iedere cultuur is 
anders, weet Diana. Zo is ook iedere smaak 
en woonstijl persoonlijk. 

Daar ligt voor haar dan ook een mooie 
uitdaging: een interieur creëren, passend bij 
uw wensen, uw budget én met respect voor 
uw woonruimte? Het kan! “Gaat u met mij 
mee op reis? Dan werken we samen aan uw 
woonwens. En ik zorg dat u bij terugkomst 
ook echt thuiskomt!”.

THUIS MET 
DIAAN

Herkent u dit gevoel? Nu u nadenkt over 
het plaatsen van een kachel of haard in 
uw woning, vraagt u zich vast af hoe deze 
warmtebron zal ogen in uw woonruimte. U 
ontkomt er bijna niet aan ook het interieur 
eens kritisch onder de loep te nemen.

Juist daarom is het verstandig voor een 
totaalconcept te kiezen. Maak kennis met onze 
service ‘Haard en Interieur’. Diana van Hoften van 
Thuis met Diaan kan u als geen ander helpen. Zij 
denkt graag mee over de wisselwerking tussen 
meubels, kleuren en een juiste indeling. Dit wil niet 
zeggen dat alle tips en adviezen direct moeten 
worden toegepast. U beschikt na een persoonlijk 
consult in ieder geval over een mooi plan. Een doel 
waarmee u vooruit kunt, nu of op de langere termijn. 
Bovendien voorkomt u miskopen doordat er een 
goede voorbereiding is geweest.

Samen kijken we onder andere kritisch naar 
de (her)plaatsing van meubelen. Waar wilt u 
bijvoorbeeld het meest kunnen genieten van uw 
vuur? Hoogstwaarschijnlijk vanaf de bank. Maar 
welk materiaal heeft uw bestaande bank? Dat 
is een terechte vraag. Want een open leersoort 
bijvoorbeeld, heeft meer onderhoud nodig als hij 
dicht bij een gas- of houtkachel staat. Het leer zal 
namelijk sneller uitdrogen. 

Kortom, uw interieur gaat een grotere rol spelen 
na aanschaf van een kachel of haard. Er zijn tal 
van zaken waar u rekening mee moet houden. 
Wij denken graag met u mee. Thuis met Diaan en 
De Zeeuwse Haardenspecialist zorgen ervoor dat 
u optimaal kunt genieten. De ervaring leert dat 
deze extra service als prettig wordt ervaren. En 
de resultaten? Die hebben tot nu toe, zeer goed 
uitgepakt!

HAAR(D) 
INTERIEUR
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UW 
HAARDEN- 
SPECIALIST
BENIEUWD HOE VUUR UW HUIS WARMTE EN 
SFEER KAN BRENGEN?

“Deze mensen weten waar ze 
het over hebben. Mijn situatie in 
de woonkamer was allesbehalve 
standaard, maar daar hebben 
ze een mooie oplossing voor 
gevonden. Een echte aanrader!”  

KLANT AAN HET 
WOORD

SCAN EN PLAN EEN 
AFSPRAAK!

GA NAAR DEZEEUWSEHAARDENSPECIALIST.NL
OF BEL NAAR 0113 - 40 50 22

CONTACTGEGEVENS
De Zeeuwse Haardenspecialist
Anthony Fokkerstraat 28 
4462 ET Goes

info@dezeeuwsehaardenspecialist.nl
0113 - 40 50 22
dezeeuwsehaardenspecialist.nl


