
(Ultra)Fijnstof

HOUTSTOOK BIJ (ECO-/PELLET-)KACHELS EN BIOMASSA: 

CO2 Uitstoot

Methaan

Giftige stoffen Dioxine + Benzo(a)pyreen + PAK’s= 

NEGATIEVE CONSEQUENTIES:

“Methaan is een nog veel sterker broeikasgas dan CO2”
“Bij houtstook 30 x meer methaanemissie dan bij steenkool”

“15% meer CO2 dan bij steenkool”
“Houtstook is CO2 Neutraal = Onjuiste politieke rekenregel”

“Kleinste deeltjes     in de bloedsomloop      plaques + orgaanschade (DNA)”

Verarming 

Ontbossing “De groei van bomen kan de houtbehoefte (EU) niet bijbenen”

“In NL zijn de bosgronden al sterk verarmd (stikstof, uitspoeling)
Door houtkap nog minder nutriënten in de bodem”

Biodiversiteit “Afname van biodiversiteit door oogsten van hout(resten)”

Longklachten 
Aderverkalking 
Kanker-incidentie 
(12x hoger dan bij sigaretten)
Hartklachten, beroerte, diabetes 
Sterke afname kwaliteit van leven
Stress, slaapproblemen
Afname levensverwachting (1 jaar) 

Sterke toename broeikaseffect

Kaalslag en stofvorming
Visuele verontreiniging
CO2 Schuld (minstens 100 jaar)
Nog sterkere verarming bosgrond
Stofvorming (bij verwerking hout)
dus gezondheid loopt gevaar !
Bosareaal Canada, USA en Baltische 
staten loopt sterk terug

Commentaar: Risico groepen t.a.v. gezondheidklachten zijn kinderen en ouderen, maar in feite betaalt iedereen de prijs !

Bron: Duncan Brack, Biomass for Power and Heat, Impacts on Global Climate
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Hoge pieken
(ultra) fijnstof

Klagen bij buren

Overschrijding
emissiewaarden

BEWUSTZIJNS CAMPAGNES VAN GEMEENTES WERKEN NIET

HOUTSTOOK
WOONWIJKEN

Gezondheidsklachten 
(voor iedereen !)

Géén gedrags-
verandering

want

Houtstook =
Gezellig

Onterechte
subsidieregeling

Houtstook = 
Goedkoop

Paar duizend 
euro betaald voor 

nieuwe ketel 

Betaalbare
alternatieven ?

Ontbreken van intrinsieke
motivatie bij stokers

Klagen bij gemeente / 
Den Haag

Toolkit/ Stappenplan 
ineffectief, omslachtig

Politiek laat mensen 
in de steek

Wél aanpak fijnstof 
autoverkeer en veehouderij 

GROOT CONTRAST !!
DE GROTE BLINDE VLEK VAN DE POLITIEK !!

IS DIT ONTKENNING ? 
WERKT DIE PREVENTIE ? 

POLITIEK KOMT NIET MET DE “ENIGE OPLOSSING“

Máár géén aanpak van 
fijnstof door houtstook

VERBIED HOUTSTOOK LANDELIJK

BIED BETAALBARE ALTERNATIEVEN

SCHAF AF DIE SUBSIDIEREGELING

STIMULEER ALTERNATIEVEN KACHELBRANCHE

BOETES BIJ OVERTREDING

DE OPLOSSING VOOR POLITIEK DEN HAAG 

Wanhoop en onbegrip
want politiek grijpt niet in
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Dringend verzoek aan overheid:

Aansturen van kachelbranche op
overgang naar echt duurzame 
alternatieven

Schaf subsidieregeling af voor alle
(eco-)kachels (hout) en biomassa
en ondersteun echt duurzame
alternatieven 

Financiele stimuli voor consumenten 
voor lager verbruik

Verbod op houtkachels en APV instellen
(Stoken op hout = NIET Duurzaam en

zeer ongezond)

Bied ruimte voor betere woning-isolatie
Grote projecten voor quantum korting 

Rol van katalyst voor de Waterstoftransitie 
en smart solutions
(o.a. Geothermie (check risico’s))
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