
 

  Berekenen van een schoorsteen  
o Het afvoerkanaal zal bij voorkeur een cylindrische doorsnede hebben 
o De doorsnede van de schouwbuis mag nooit kleiner zijn dan de uitlaatbuis 

van de generator 
o De top of monding van de schoorsteen moet vrij zijn van alle hindernissen 
o Het tracé zal zo vertikaal mogelijk zijn met een minimum aan bochten 
o De doorsnede van de buis wordt bepaald in functie van het nominaal 

vermogen van de verwarmingsketel en van de hoogte van de schoorsteen. 
De diameter kan worden bij benadering als volgt worden berekend : 
 

 

o Voorbeeld : een CV-ketel heeft een vermogen van 29 kW en de schouw is 
6.5m hoog, dan is de sectie en de diameter : 
 

 

 

  Uitmondingszones voor schoorstenen (afmetingen in meter). 

Volgens Belgische norm NBN B61-001 : hierin zijn de regels vastgelegd waarin 
een schoorsteen mag uitmonden : 

  



Zone 1 : 
 

Uitmonden van de 
schoorsteen is zonder 

meer toegestaan 
(liefst zonder 

statische afvoerkap) 

Zone 2 : 
 

Uitmonden van de schoorsteen is enkel 
toegestaan wanneer het (of de) gastoestel(len) is 
(zijn) voorzien van een atmosferische brander en 

wanneer boven de schoorsteentop een 
statistische afvoerkap is aangebracht. 

Zone 3 : 
 

Uitmonden van de 
schoorsteen is absoluut 

verboden. 

  Schoorsteengebreken :  

1. Moeilijke gassenafvoer. Doortocht 
verhinderd door kap.  

2. Te lage schoorsteen waardoor terugslag 
ontstaat  

3. Te dunne wand waardoor de gassen 
afkoelen  

4. Verstopte pijp  
5. Schuine en gebogen pijp : belemmering 

van de gassenafvoer  
6. Spleten : doorgang van gassen of lucht  
7. De buis steekt te ver in de pijp en 

belemmert de trek  
8. Wisselende schoorsteendoorsnede die de 

gassen doet kringelen.  
9. Meerdere ketels op één pijp.  
10. Tegenhellende aansluiting.  
11. De ruimte onder de buis vermindert de 

trek.  
12. Het schoorsteendeurtje zit niet goed dicht 

: valse trek !  

 

  Voorbeelden van schoorsteenmonden :  



    

De sectie van de schoorsteen mag niet 
verkleinen ter hoogte van de uitmonding 

Schoorsteenmond 
voorzien van een 
afvoerkap 
(verplicht wanneer 
de schoorsteen 
uitmont in zone 2) 

Schoorsteendekplaat 
voldoende 
verwijderd van de 
schoorsteenmond 
om de afvoer van de 
verbrandingsproduk
ten niet af te 
remmen en te 
hinderen. 

  Bijzonder geval : 2 toestellen met zelfde brandstof en van hetzelfde type 
uitmonden in één schouw :  

  

H = minimum 50cm Sc >= S1 + S2 

 


