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Techniek voor de koop. 
 
WASEMSCHOUWEN 
 
Al naar gelang de omstandigheden. 
Een wasemschouw is een gezichtsbepalend element in de keuken waardoor zeker bij dit apparaat te 
vaak alleen op design wordt verkocht. De vormgeving van de schouw is voor de klant van 
doorslaggevende betekenis maar dat houdt in dat niet alle keuzes even gelukkig zijn; technische 
gegevens komen niet altijd overeen met de eisen die gesteld worden aan de omstandigheden. Een 
schouw heeft zelden technische gebreken, tachtig procent van de klachten wordt veroorzaakt door 
foutieve installatie. aXiair geeft regelmatig trainingen aan verkopers en monteurs over alle aspecten 
van de wasemschouw waarbij de cursisten worden voorzien van de nodige ezelsbruggetjes om te 
kunnen bepalen welke schouw in een situatie het meest optimaal is. 
 
Wasemschouwen, beter gezegd de luchtstromen waarmee deze zich bezighouden, hebben voor 
aXiair geen geheimen meer. Deze experts in luchttechniek storen zich dan ook regelmatig aan 
onjuiste uitspraken of feiten vermeld in bladen. Bijvoorbeeld, je leest in de omschrijving van de 
capaciteit van een eilandschouw dat deze de lucht in de ruimte vijftien keer per uur moet kunnen 
verversen.  
Dat betekent feitelijk dat de schouw de ruimte elke vier minuten leeg zuigt, want een wasemschouw 
kán helemaal geen lucht verversen. Zijn functie is om de kookzone op de juiste manier af te zuigen 
zodat je niet elk jaar de keuken hoeft te witten en bovendien de levensduur van de keuken zelf 
verlengd wordt. En dat leegzuigen kan juist zeer gevaarlijk zijn, bijvoorbeeld als er een open haard 
in de buurt zit, omdat zoals wellicht bekend bij te weinig zuurstof de verbrandingsgassen worden 
omgezet in het schadelijke koolmonoxide. In het minst erge geval - zoals in een gesloten keuken - 
creëert een schouw met een te hoog vermogen een onderdruk die de ruimte vacuüm trekt waardoor 
het bijvoorbeeld erg moeilijk is de deur te openen. Men moet er gewoon rekening mee houden dat 
een wasemschouw de lucht alleen weghaalt en niet ververst. Ventilatie is daarom altijd van belang. 
En dan maakt de grootte van de ruimte niet uit.  
 
Waar wel op gelet moet worden bij het plannen van een wasemschouw: 
- de lengte en de diameter van het afvoerkanaal; 
- het aantal haakse bochten; 
- het type kookzone en de breedte ervan; 
- de statische druk die de schouw afgeeft, welke mede bepaald wordt door de vorm van de schouw. 
 
AANDACHT VOOR TECHNIEK 
Bij klachten van consumenten over het niet goed functioneren van keukenapparatuur blijkt het 
apparaat zelf in de regel juist niet het probleem te vormen. Nader onderzoek bij klachten toont aan 
dat verkeerd installeren vaak de bottleneck is, dan wel dat niet het juiste apparaat is verkocht voor 
het beoogde doel. Voor de verkopers en monteurs zijn daarom opleidingen en het goed doorlezen 
van instructiemateriaal van cruciaal belang. Hieronder vallen zeker ook nieuwe brochures waarin 
kleine wijzigingen staan vermeld want soms zit het verschil in een ander ophangsysteem of in een 
veranderde capaciteit waardoor het functioneren anders uitvalt. Ook het bijwonen van presentatie-, 
voorlichting- en trainingsdagen bij de verschillende leveranciers dragen bij aan betere 
consumentenvoorlichting op de winkelvloer en aan een goede installatie van de nieuwe apparaten.  
Een goede controle van eenmaal geplaatste keukens is eveneens van belang. Hierbij worden fouten 
gesignaleerd en kan worden voorkomen dat een apparaat te lang op verminderde capaciteit, draait 
of defect raakt. Ondeskundigheid bij de installatie is één punt. De aandacht voor de technische kant 
van de apparaten van de verkoper een tweede. Het oog van de verkoper is veelal gericht op design. 
Terecht, maar er is meer onder de zon. Techniek maakt ten slotte het apparaat. 
 



 
 
 
 
 

                                                                           het verschil zit ‘m in details, 
                                            design en kracht … 

3 

HET AFVOERKANAAL  
Lengte en diameter  
De werking van de wasemschouw valt of staat met de afvoer van de lucht, het afvoerkanaal dus. 
Daarnaast moet de diameter van de buis passen bij het vermogen van de schouw zodat deze de 
aangeboden luchtstroom kan verwerken. Behalve lengte en diameter is ook het aantal bochten in 
het afvoerkanaal van belang om te komen tot een optimaal resultaat. Iedere bocht geeft extra 
weerstand en vermindert het resultaat van de wasemschouw. 
 
Capaciteit niet bepalend  
De wensen van de huidige consument met betrekking tot een wasemschouw zijn simpel. Men wil 
een schouw met een hoog vermogen en een zo laag mogelijk geluidsniveau. Dat nu spreekt elkaar 
natuurkundig tegen, want hoe meer we moeten transporteren, hoe hoger de luchtsnelheid wordt in 
het afvoerkanaal dus hoe meer lawaai er wordt geproduceerd. Een schouw met een hoog vermogen 
heeft dus een afvoerkanaal nodig dat dit vermogen kan verwerken. Anders heb je een hoop lawaai 
zoals men wel zegt 'alsof er een straaljager gaat opstijgen' en weinig snelheid.  
Bovendien zoekt de lucht altijd de weg van de minste weerstand waardoor bij een afvoerkanaal met 
een te kleine diameter de schouw gaat 'blazen' in plaats van zuigen. Het heeft dus geen zin het 
vermogen van de schouw aan te wenden als verkoopargument. Een hoog vermogen geeft niet altijd 
het beste resultaat en zegt helemaal niets over de uiteindelijke werking van de schouw. Punt is dat 
men als de schouw te weinig afzuigt denkt dit te kunnen oplossen met een schouw met hoger 
vermogen. Maar dat werkt duidelijk averechts. Het verergert juist het probleem. Men zou juist naar 
een lichtere schouw moeten. Vandaar dat wij niet spreken over capaciteit maar over luchtstromen; 
de snelheid die hierin wordt opgebouwd en die getransporteerd moet worden. 
 
De capaciteit van een wasemschouw zegt dus niets over de uiteindelijke werking ervan 
 
Externe motor  
Men denkt vaak het lawaai van de schouw te kunnen ondervangen door een schouw met een 
externe motor aan te schaffen. Deze zijn bedoeld om langere afvoerkanalen dan standaard (4 tot 5 
meter) te overbruggen. Voor een afstand van 5 tot 11 meter zijn er motoren die binnenshuis 
geplaatst kunnen worden, daarboven is een motor nodig die aan de gevel dan wel op het dak 
geplaatst kan worden. Vanaf ongeveer 20 meter - zoals bv bij de grachtenpanden in Amsterdam nog 
wel eens voorkomt - zijn er speciale constructies nodig. Je kunt ervan uitgaan dat een externe 
motor meer lawaai produceert dan een interne motor. In het geval van een binnen te plaatsen 
motor moet hij daarom wel op voldoende afstand gemonteerd worden anders heb je alleen maar 
meer herrie. 
 
DE KOOKPLAAT  
Gas, keramisch of inductie  
Behalve de situatie van het afvoerkanaal is ook het soort kookplaat van belang voor het bepalen van 
de capaciteit van de wasemschouw. Dit vanwege de luchtstroom tussen kookplaat en filter van de 
wasemschouw. Een gaskookplaat geeft door de druk van de branders en de vlam onder en om de 
pan heen een warmteveld boven de kookplaat en zoals men weet, warme lucht stijgt. Hierdoor komt 
de noodzakelijke luchtstroom met minder vermogen van de wasemschouw op gang. Echter is de 
waterstofverbranding weer hoger zodat het volume groter is dan bij een keramische kookplaat. 
Inductiekookplaten ontberen de warme luchtstroom omdat zij werken op basis van magnetisme. De 
schouw boven een inductiekookplaat zal dus meer vermogen moeten hebben om de noodzakelijke 
luchtstroom op gang te brengen en in de schouw te krijgen. Dat de breedte van de wasemschouw in 
groter moet zijn die van de kookzone is vanzelfsprekend. 30 cm breder dan de kookzone is vaak 
voldoende. Dit betekent dat bij een 4 pits gas kookzone, een 90 cm apparaat toegepast moet 
worden en bij 90 cm kookzone een 120 cm breed apparaat noodzakelijk is. Tegenwoordig zijn er 
standaard apparaten tot 180 cm. Voor ieder wat wils dus. 
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Wokbrander en grill  
Gas op glas kookplaten geven weer andere problemen omdat daar de restwarmte aan de achterkant 
van de plaat wordt afgevoerd en dus niet centraal onder de schouw. Dat kan een blokkade voor de 
schouw veroorzaken. Ook een in de kookzone geplaatste grill of wokbrander vraagt weer om andere 
afwegingen. Het is jammer dat de wokbrander zo vaak aan de zijkant van de kookplaat wordt 
geplaatst want juist in het midden ligt de grootste luchtsnelheid. In die gevallen, zoals soms in oude 
huizen, dat een wasemschouw hoger komt te hangen dan de standaard 65 tot 75 centimeter boven 
de kookzone is het verstandig even de telefoon te pakken en contact op te nemen met de 
leverancier. Deze kan dan adviseren welke schouw het beste te plaatsen is.  
 
Motorloos of recirculatie  
Bij een centrale afzuiginstallatie is het verboden een wasemschouw met motor hierop aan te sluiten. 
Beide werken storend op elkaar. Is er in die gevallen geen andere afvoer mogelijk dan kan een 
motorloze schouw volstaan. Dat er dan toch vaak een verminderde afvoer blijft van die nare luchtjes 
moet er wel bij verteld worden. Er kan tevens gekozen worden voor een recirculatieschouw met 
koolstoffilter dat de geuren absorbeert. Deze produceren echter meer lawaai dan een gewone 
schouw. Bovendien moet het koolstoffilter tenminste ieder half jaar vervangen worden. 
 
Een wasemschouw zuigt lucht af en ververst deze niet. Ventilatie is daarom altijd 
noodzakelijk.  
 
Reiniging  
Het is raadzaam om de klant er op attent te maken regelmatig de vetfilters te reinigen. Zijn de 
filters geheel vervaardigd van roestvrijstaal dan kunnen ze gewoon in de vaatwasser. Zijn ze echter 
gevat in een aluminium rand en ze worden in combinatie met het gewone bestek afgewassen dan 
kan het aluminium als gevolg van een chemische reactie met het vaak agressieve vaatwasmiddel 
bruine vlekken veroorzaken op het bestek. Iets om te melden dus. De vettige aanslag op de motor 
binnen in de wasemschouw kan met een vochtig doekje worden afgenomen. Een te vuil vetfilter kan 
bij een panbrandje de filter in brand zetten. Een belangrijke reden om minimumafstanden in acht te 
nemen bij het installeren.  
 
 
Bij aXiair draait het om wasemschouwen en om u! 


