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Subject: Houtrook

Geachte heer/mevrouw,

Zo ik begrepen heb zouden onderzoeken die gedaan zijn in het buitenland hier niet geldig zijn? Waarom wordt kennis niet gedeeld 

met elkaar? Wilt u dit bericht doorsturen aan de fractieleden? Helaas krijg ik weinig response op de door mij ingezonden 

stukken. Dit terwijl dit een belangrijk onderwerp is.

Uit een peiling van RTV Noord blijkt zo'n 42% van de mensen hinder te hebben van houtrook. Dit is totaal iets anders dan wat het 

CBS zegt namelijk 10%. VNG geeft aan dat de gemeente voorlichting zou kunnen geven over goed hout stoken. Ik wil u verzoeken 

om dit te gaan doen. Tegelijk ook bij te vermelden dat sommige mensen het benauwd kunnen krijgen. 

z

Zie http://www.rtvnoord.nl/nieuws/155534/Lopend-Vuur-Ik-heb-last-van-houtkachels

De GGD wil graag strengere regels voor houtrook. Wordt dit advies overgenomen? Of is de GGD een roepende in de woestijn? Ik 

mag toch aannemen dat zij niet voor spek en bonen, zaken onderzoeken?

http://www.volkskrant.nl/wetenschap/ggd-wil-strengere-regels-open-haard-en-houtkachel~a4171960/

Verder blijkt uit mijn onderzoek dat mensen de weg naar de gemeente niet weten te vinden. Indien zij hinder hebben van houtrook. 

Bij ons speelt deze problematiek niet krijg ik te horen. Maar durven mensen wel naar de gemeente te stappen? Misschien dat er wel 

angst heerst om klacht in te dienen over je buren. Ik mag hopen dat de overheid niet dezelfde fouten maakt als bij Chroom 6. Ik krijg 

het idee dat men het niet uitmaakt dat er mensen ziek worden? 

03 oktober 2015, Bron: Nederlands Dagblad, Hilber Meijer

Het Platform Houtstook, dat de overlast van hout stoken wil beperken, komt donderdag bij elkaar. Pauline van der Heiden van 

Stichting Houtrookvrij is van de partij. Thuis hout stoken wordt wat haar betreft bij wet verboden.

1  Waarom wil Stichting Houtrookvrij af van houtkachels, allesbranders, open haarden en vuurkorven?

‘De rook van het stoken van hout is schadelijk voor de gezondheid. Dat blijkt uit vele onderzoeken en dat ervaar ik zelf ook: 

tranende ogen, een prikkende neus, hoofdpijn. En het wordt alleen maar erger: misselijkheid, benauwdheid, slapeloosheid. 

Inmiddels is het zo erg dat ik oogontsteking krijg als er veel gestookt wordt. Daarnaast veroorzaken houtkachels geuroverlast. Het is 

geen pretje als je de hele dag in je slaapkamer, huiskamer en keuken houtrook, roet en teer ruikt, daar krijg je stressverschijnselen 

van. In 2010 had tien procent van de Nederlandse bevolking last van ‘houtstooklucht’. Inmiddels moet dat meer zijn, want de 

kachel- en houtverkoop is sterk toegenomen.’

2  Hoe ongezond is het inademen van ‘houtrook’ precies?

‘De Amerikaanse RIVM, het Environmental Protection Agency, geeft aan dat een hoge concentratie houtrook twaalf maal 

schadelijker is dan tabaksrook. Het blijft veertig keer langer in je lichaam en veroorzaakt daardoor langer schade dan een sigaret. 

Het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek IARC heeft voldoende bewijs dat het longkanker veroorzaakt. En volgens het 

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu verergert het astma, en worden de longfunctie en hart- en bloedvaten er slechter van. 

Doordat je de rook met je neus inademt, vergroot het ook de kans op ziektes in de hersenen; parkinson, alzheimer. Zelfs autisme 

wordt er deels aan gelinkt. De Wereldgezondheidsorganisatie adviseert geen hout te stoken in dichtbevolkte gebieden. Wie wil er 

nou giftige rook in zijn huis?’

3  De overheid erkent het probleem volgens u niet. Hoe komt dat?

‘De meeste mensen weten niet hoe schadelijk houtrook is. En de overheid wil niet betuttelen. Het ligt politiek erg gevoelig. Je wint 

geen kiezers als je als politieke partij zegt: “Ho, stop je mag niet meer stoken.” In bijvoorbeeld Duitsland zijn ze veel verder. Daar 

zijn schoorsteengildes die erop letten dat particulieren goed stoken en die ook boetes kunnen geven.’



4  Kunt u bij liefhebbers van de open haard en houtkachel op een beetje begrip rekenen?

‘Bepaald niet. In een straal van tweehonderd meter rond ons huis zijn 21 adressen waar hout wordt gestookt. Bij negen adressen ben 

ik langsgegaan, maar daar werd ik niet vrolijk van. Sommige mensen stoken heel voordelig doordat ze overal gratis hout vandaan 

halen. Anderen zeggen: “Ik vind het heel rot dat je in de rook zit van mijn kachel, maar dit is mijn leefstijl.” Die gaan hun gedrag 

niet aanpassen. In 2014 sprak ik professor Bert Brunekreef, milieu-epidemioloog aan de Universiteit Utrecht. Die verbaasde zich 

erover dat we nog steeds zulke primitieve, vervuilende methoden gebruiken om ons te verwarmen.’

5  Kun je meer of minder milieuvriendelijk hout stoken?

‘Milieuvriendelijk stoken bestaat niet. De kachelbranche verkoopt zijn product als CO2-neutraal, maar dat is een fabeltje dat al lang 

ontkracht is door grote wetenschappelijke instituten. Recentelijk is er een groot onderzoek gedaan, gericht op Noordwest-Europa, 

om de luchtkwaliteit te verbeteren en de gezondheid van de burger te bevorderen. Daarin was ook aandacht voor de pelletkachel, die 

erg populair is. Uit dat onderzoek blijkt dat je huis verwarmen door middel van gas 59 keer schoner is dan met de pelletkachel.’

6  Wat is uw boodschap, donderdag tijdens de bijeenkomst van het Platform Houtstook?

‘Wij willen dat de regelgeving wordt aangescherpt en dat er wetten komen die de bevolking beschermen tegen deze vorm van 

vervuiling. Rond houtkachels moet een bewustwordingsproces op gang komen, net als destijds bij asbest en roken. Nederland is 

enorm dichtbevolkt. In een straal van negentig meter rond de houtkachel is de lucht giftig. Zo veel inwoners die de lucht van een 

houtkachel inademen, dat is gewoon niet handig.’

7  Hoe moeten we ons warm houden als we geen hout mogen verbranden?

‘Allereerst door je huis goed te isoleren, daarmee maak je al een grote stap. En neem een HR combiketel op gas. Of kies voor 

warmte-koude-opslag, een warmtepomp, zonne- of windenergie of infraroodverwarming. En ik zou graag een oproep aan 

ontwerpers willen doen: bedenk iets wat gezellig is, mooi is om te zien, warmte geeft en niet vervuilend is. Dat zou geweldig zijn.’

Met vriendelijke groet,

Dijk
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