Andrea Weijers-Meijer

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

Griffiebureau
donderdag 22 februari 2018 11:06
registratie
FW: Eye Catcher voor Landelijke Politiek (Gemeenteraad en B8iW) Houtstook/
Biomassa
Meldingen Houtrook 30-11-2017 (2).pdf; Hout-is-grondstof-geen-brandstof
GNMF.pdf; PresentatieJ_den_Ouden_-_Wageningen_Universiteit.pdf; Emissie
Benzo(a)pyreen en PM2.5jpg

Van: Hans Dekker rmailto:hldekkerl960@qmail.coml
Verzonden: donderdag 22 februari 2018 10:59
Onderwerp: Eye Catcher voor Landelijke Politiek (Gemeenteraad en B8M/) Houtstook/ Biomassa

Geachte griffie en raadsleden,
Om het u makkelijk te maken en om informatie overload te voorkomen, stuur ik u een korte en
laagdrempelig presentie over
1) De negatieve consequenties van houtstook bij kachels en biomassaketels
2) Waarom een bewustzijnscampagne voor stokers niet werkt en een oproep aan de politiek voor de
enige juiste oplossing.
3) Een bewustzijnsposter over houtrook die ik voor u heb gemaakt.

Wilt u in de details duiken dan heb ik nog een aantal bijlagen toegevoegd:
1. Meldingen Houtrook 30-11-2017 van houtrook.nl die laat zien hoe schrijnend het leed is
van de mensen die direct last ervaren van houtrook. Wat niet belicht wordt is
dat houtrook een silent killer is ,.12x meer kans op kanker dan bij sigarretenrook"
2. Hout is grondstof geen brandstof van GNMF
3. Presentatie van J. Den Ouden "Hoe duurzaam is biomassa oogst ?"
4. Emissies van Benzo(a)Pyreen en PM2.5 (zie www.emissiereaistratie.nlj
Zoals u kunt zien een extreem hoge emissie van het uiterst kankerverwekkende
benzo(a)pyreen in woonwijke door houtstook en van het zeer schadelijke PM2.5
doordat dit samen met het nog kleinere ultra fijn stof in de bloedsomloop terecht komt
Hartelijke groet.
Op deze manier hoop ik te kunnen bijdragen aan een verhoogd bewustzijn bij de politiek
en een verhoogd urgentie.
Hans Dekker
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In deze brochure vindt u een overzicht van een aantal meldingen van houtrookoverlast. Deze
meldingen zijn recent via de website www.houtrook.nl binnengekomen.
Het beeld wijkt niet veel af van de meer dan duizend berichten die de afgelopen jaren binnengekomen
zijn. Leest u het gerust door. U zult versteld staan hoeveel hinder mensen ondervinden. Realiseert u
zich ook, dat deze meldingen slechts het topje van de ijsberg zijn. Want hoe lang wacht je tot je op
zoek gaat naar een website over houtrook? En dat je, zodra je die gevonden hebt, ook nog eens een
bericht achter gaat laten? Sinds september 2017 is het aantal unieke bezoekers van de website
Houtrook.nl gestegen tot meer dan 750 per dag. Bezoekers die gemiddeld 7,14 pagina's bekijken. Dat
doe je alléén omdat je als buren van een stoker een echt probleem hebt.
En met 750 unieke bezoekers per dag zijn er dus wel heel erg veel problemen met houtrook.
Het betreft veelal gezonde mensen, maar ook mensen die luchtwegaandoeningen hebben en die hun
medicijngebruik door de ziekmakende houtrook zien toenemen. Mensen die ruzie met hun buren
krijgen of geen ruzie met hun buren willen maken en hun mond dicht houden. Mensen die hun huis
niet meer kunnen luchten. Mensen die gewoon ziek worden van hun buren. Mensen die om de
houtrook verhuisd zijn en op de nieuwe woonplek binnen de kortste keren met hetzelfde probleem te
maken krijgen. Het is niets dan ellende. Het is de hoogste tijd dat er maatregelen genomen gaan
worden. Wat de meeste mensen zich nog niet realiseren, is dat houtrook minimaal 10x slechter is dan
de rook van sigaretten en dat er in houtrook nog meer voor de gezondheid gevaarlijke stoffen zitten.
Datje van houtrook dus “gewoon”, net als bij tabaksrook, kanker kan krijgen en hart- en vaatziekten.
Datje luchtwegproblemen kan ontwikkelen. Ook verbazen sommige mensen zich, dat er op sommige
kachels zelfs subsidie gegeven wordt om hun omgeving van vergiftige rook te voorzien.
Alle meldingen zijn onverkort en ongewijzigd weergegeven, behoudens een deel van de
adresgegevens.
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HOUTSTOOK

EEN ZWARTE DAG VOOR DE DUURZAAMHEID
i
uTa-T-i

Auteur: Chantal Leeuwarden
Houtstoken niet in woonwijken?! Overal niet! Nederland is te dicht bevolkt!
Wij wonen in een buurtje net buiten de bebouwde kom en helaas heeft de pelletkachel hier ook zijn
intrede gedaan. Ruim 2 jaar geleden besloten we ons huis te verkopen en een woonplek met
schonere lucht te zoeken. Dat dachten we gevonden te hebben. Echter besluiten steeds meer buren
een pelletkachel aan te schaffen. Nu hebben we weer regelmatig stank rond ons huis hangen en
dringt de rook zelfs ook weer naar binnen. In onze bewonersvergadering heb ik het probleem met mijn
longen en in het algemeen dat stoken slecht voor de gezondheid is onder de aandacht gebracht. Meer
kan ik niet doen. Erg frustrerend.
Laat de overheid per direct de subsidie op pelletkachels intrekken en na het verbod op roken in
openbare ruimten, de aanpak van vervuilende auto’s nu ook zeer spoedig het verbod op houtstook in
de openbare ruimte verbieden! Please :???:

Van: Robert Austerlitz
Dagelijks zijn de straten van Austerlitz gehuld ik verstikkende houtrook. Bijna iedereen stookt hier,
want ja we wonen toch vrij aan het bos. Nee, we wonen in een gewone dichtbevolkte woonwijk, waar
de rook net zo goed blijft hangen. Misschien zelfs meer doordat we bij de bossen wonen en weinig
wind hebben. Alle stokers veroorzaken overlast. Een aantal zelfs 24/7 van september tot mei. De
fijnstof meter geeft gemiddeld de hele dag en nacht dramatisch slechte waarden aan, die eerder
plaats zouden hebben in Peking. Wij gaan gedwongen verhuizen. De gezondheidsklachten nemen toe
en de gemeente Zeist doet niks. Folders uitdelen en praten met de buren helpt ook niet. Het lijkt wel
een religie. Donder op met die kachels. Wij overwegen zelfs een emigratie na 2 verhuizingen vanwege
houtrookoverlast.

Van: Paul Kavelaars Berg en Dal.
Het is fantastisch dat Milieudefensie zo veel werk maakt van duurzame mobiliteit en opkomt voor de
vele duizenden wiens leven verkort wordt door de slechte lucht. Onze dochter Kiki is daar een van. Zij
heeft het afgelopen jaar diverse malen op intensive care gelegen met longontstekingen en het is vaak
kantje boord. In de woongroep waar zij woont, heeft ze het meest last van drukke wegen. Maar als zij
in het weekend thuis is, heeft ze veel meer last van een tiental buren die hout stoken, regelmatig ook
met tuinkachels. Als je op een mistige avond van Nijmegen naar Berg en Dal fietst, lijkt het wel op
alsof je door de Midlands
rijdt. In onze eigen straat
gebruikt bijna iedereen af en
toe een open haard en zijn er
ook dagelijkse stokers, die zo
"milieubewust" van het gas af
proberen te komen. De
gevolgen van luchtkwaliteit
zijn enorm en worden bij
klachten niet door lokale
autoriteiten opgepikt
(GG&GD, brandweer,
Gemeente). Mijns inziens
levert de toenemende
houtstook een net zo grote of
misschien nog wel grotere
bedreiging op dan het
wegverkeer. Niet alleen
_______________________________________________________
Milieudefensie, maar elke verantwoordelijke zou zich dit moeten aantrekken. Actie en public shaming
van de houtstook hype is urgent. Houtstoken is het nieuw roken. Ook letterlijk: ruim 90% van de
rotzooi die je inademt is hetzelfde.
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Author: M. Overeem Nieuwegein
Graag wil ik mijn verhaal kwijt over houtrook in mijn woon en leefomgeving.
Wij, mijn man en ik, wonen inmiddels 15 jaar in deze jaren 80 wijk in een tussenwoning.
Af en toe wat overlast van een tuinhaard in de zomer dat was het maar de laatste jaren hebben we in
de wijk steeds meer woningen die een houtkachel hebben waardoor er als het kouder wordt geen
ontkomen meer aan is wat betreft de STANK. Rondom onze woning staan huizen waardoor het niet
uitmaakt uit welke richting de wind komt er is er altijd wel één die zijn kachel flink opstookt en naar ons
idee wordt er niet altijd alleen hout verbrand want de STANK is soms zó erg, maar ook hout kan
enorm veel STANK/ROOKOVERLAST geven!!! Niet elke dag maar wel meerdere keren per week,
soms 2 en zoals afgelopen 2 weken 5 van de 7 dagen, moeten we 's avonds de ramen en
ventilatieroosters potdicht houden boven en daar ben je soms te laat mee, of omdat er wat later op de
avond nog gezellig een kachel aangestoken wordt door een buurtbewoner, zodat wanneer je naar bed
gaat je slaapkamer STINKT naar rook die er niet zomaar weer uit is omdat je je raam niet open kunt
zetten om te luchten omdat de lucht niet te harden is buiten. Het maakt niet uit wat de
weersomstandigheden zijn windstil of mistig er moet gestookt worden.
Neeeeeee wij zijn niet bij de stokers langs geweest omdat we buiten de houtrookoverlast prettig en fijn
wonen en dat graag zo willen houden en niet in een situatie terecht willen komen zoals een echtpaar
die uiteindelijk op TV, volgens mij bij de rijdende rechter, hun ongenoegen kenbaar maakten omdat
ze niet serieus werden genomen en niet te vergeten de verhalen die rond circuleren hoe de sfeer is
omgeslagen nadat bewoners kenbaar hadden gemaakt bij de veroorzakers dat er overlast ervaren
wordt van houtrook veroorzaakt door hun kachels.
We willen hier blijven wonen zonder gedoe want als er wel ellende van komt dan hebben we niet
zomaar even de financiële middelen om te zeggen we gaan ergens anders wonen en dan nog waar
moet je naartoe, overal komen die kachels als paddenstoelen uit de grond. (Mede dankzij of juist door
de subsidie)
Wat wij werkelijk onbegrijpelijk vinden is dat er allerlei milieu maatregelen getroffen worden om o.a. de
opwarming van de aarde tegen te gaan, de gloeilamp vervangen moet worden, er voor schonere lucht
gezorgd moet worden door duurzaam energie op te wekken, dat er schonere auto's moeten komen
om kankerverwekkende fijnstof en andere uitstoot tegen te gaan enz. maar dat het aanschaffen van
een houtpelletkachel, waarvan gebleken is dat de uitstoot meer en erger is dan werd gedacht ook
door o.a. verkeerd/ander gebruik dan de bedoeling is, gestimuleerd wordt door subsidie vanuit de
overheid, nota bene belastinggeld. Wie snapt dit nog??

Wij betalen dus mee om rookoverlast in ons eigen huis te krijgen ook diegene die astma, GORD of
een andere longaandoening heeft. Het moet toch niet gekker worden, en dan ook nog eens rook dat
door alle stoffen die vrijkomen 30 keer slechter is dan sigarettenrook las ik. Het lijkt mij dat het juist
ontmoedigd en verboden moet worden en zéker in woonwijken!!!!
Wat ik erover gelezen heb valt er weinig tot niets aan te doen omdat de overlast op een bepaalde
manier gemeten wordt waardoor de uiteindelijke overlast wel meevalt in een etmaal, ja zo valt alle
overlast wel mee, en heb je het maar te accepteren.
Wat zou het een zegen zijn als de overheid WAKKER wordt en dit steeds groter wordende probleem,
overlast, gezondheid, milieu, oplost en dat kan naar mijn idee alleen door het te verbieden en wel zo
snel mogelijk en niet alleen voor nieuwe aan te schaffen kachels maar ook voor de bestaande,
nogmaals sowieso in woonwijken, maar dat zal wel niet gaan gebeuren.
Het gaat niks helpen maar ik heb in ieder geval mijn ongenoegen en zorgen geuit.
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Ik hoop dat er nog heel veel aandacht aan besteed gaat worden in de media, het liefst ook in journaals
of praatprogramma's met mensen die er verstand van hebben en kunnen motiveren hoe en wat het
voor de mens en het milieu doet, en niet eenmalig in een documentaire, en dat daardoor de burger en
overheid WAKKER wordt en gaat inzien wat het voor mens en dier, voor nu en in de toekomst doet.
Van: Fam. Retzema Neder-Betuwe
Wij wonen in een klein dorp waar iedereen ook iedereen kent. Aanspreken op enige vorm van overlast
is niet gebruikelijk mede gezien de goede sfeer onderling. Nieuwkomers, zoals onze buren, komen
vaak uit de stad of werden in een nader dorp uitgezwaaid. Na aankoop van hun huis werd als eerste
een houtkachel geplaatst en werd gebruik gemaakt van een bestaand rookkanaal. De monding van
dat rookkanaal is gesitueerd op ongeveer 4 a 5 meter schuin boven ons slaapkamerraam. Nagenoeg
iedere avond en vaak tot ongeveer 4 uur 's nachts hebben wij dan ook overlast van stank in de
slaapkamer waardoor slapen onmogelijk is. Bouwverordeningen etc. leveren geen oplossing en een
gesprek aangaan met de buren lijkt ook niet mogelijk. De gemeente is toch al erg laks dus melden
heeft o.i. geen zin._______________________________
Van: Qestland Huizen N.H. Zenderwijk
Na al jaren last van houtrook hier in de wijk wordt steeds erger. Zoveel mensen met een
houtkachel, dat het elk dag raak is. Vooral met windstil weer kan je niet eens normaal ademen buiten
en sommige mensen hebben hem ook nog eens vanaf‘s ochtends vroeg aan. Lekker je ramen open
en luchten is verleden tijd. Wij hebben al geflyerd om mensen op de gevaren te wijzen en tips mee te
geven over beter stook gedrag, maar niets helpt. Gemeente aangeschreven, maar vooralsnog geven
die geen enkele reactie.
Van: Ada Stomp
Mijn buurvrouw stookt al jaren hout en ik krijg last van tranende ogen, zo erg dat ik niet meer tv kan
kijken of een boek lezen en dan vaak maar eerder ga slapen dan normaal.
Van: Cora Bloom Wolfheze
Ik woon in een rijtjeshuis in Wolfheze. Ik word hier letterlijk doodgestookt. Ik heb ernstige
longproblemen al een aantal jaren. Ben nu redelijk in orde en de winter-houtstookkachels gaan
allemaal aan. In
mijn woning een
' ‘
verschrikkelijke
stank hoesten
irritatie op mijn
luchtwegen en
tranende ogen.
Te gek voor
woorden ik kan
niet meer
normaal leven in
mijn eigen huis. Ik
wil jullie graag
uitnodigen om te
komen kijken hier
in Wolfheze. Ik ga
naar een
raadsvergadering
hier in de
gemeente
Renkum, waar Wolfheze onder valt. Ik ga dit aankaarten. Heb vandaag vele gesprekken gevoerd met
mensen die zich hard maken voor de houtkachelproblematiek. Ik kan er niet meer van slapen. Dit is te
gek voor woorden. Er is hier in de gemeente geen enkele controle over wat er in die kachels wordt
gegooid. Graag zou ik zien dat er een meting kan worden verricht. De stank was laatst niet te harden.
Dag in dag uit branden hier die kachels. Elke dag elke avond wordt verziekt. Ik voel mij steeds zieker
worden. Ik hoop dan ook dat jullie mij verder kunnen helpen.

; "tA
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Van: A van Wijngaarden Bergambacht-Bomenbuurt + Hoevenbuurt
Stankoverlast en geprikkelde neus, keel, ogen en luchtpijp door nat hout verbranding in
allesbranders/Open haarden. Begint ‘s morgens om 5.00 uur al tot 23.00 uur. Kan geen raam meer
open hebben. Weet niet waar het vandaan komt en waarschijnlijk meerdere bewoners in de buurt die
dat doen.
Van: G. de Groot Gem. Barneveld. Wijk: de Maat
Veel last van de buitenkachel van de achterburen. Gaat ‘s morgens al aan en stinkt de hele dag zo
erg dat alle ramen en ventilatieroosters dicht moeten blijven. Op het ogenblik stinkt hij zeven dagen in
de week, na klachten is de pijp een stukje verhoogd maar dit lost de rook en stankoverlast niet op.
Auteur: Anita Voorthuizen
Bijna elke dag last van houtrook hier in Voorthuizen. Afgelopen middag en avond alles potdicht
moeten houden. Buiten dat krijg ik het erg benauwd van die stank. Hopelijk komt er nou eens een
verbod! Gemeente Barneveld doe er eens wat aan!
Van: A.P.H. Hartog Sliedrecht
Mijn buren hebben een houtkachel en gebruiken deze als volledige verwarming vh huis. Hij heeft er
twee sierkappen bovenop gemaakt (lijken net twee witte tafels) en nu slaat alle rook meteen omlaag
en komt de rook direct bij ons binnen (zijn huis staat haaks op onze achtertuin). Mag dat zomaar??
Als wij de ventilatieroosters open willen houden zowel in woonkamer als slaapkamers ademen wij
steeds vieze rook in. Hij zegt schoon hout te stoken en hij laat hem jaarlijks schoonmaken maar dat is
niet voldoende! Ook mede doordat ik thuis werk als gastouder wil ik graag een rookvrij huis. Een van
mijn eigen kinderen heeft astma. Wat kunnen wij eraan doen? Gesprek met buurman loopt op niets uit
want hij doet niets verkeerd zegt hij.
Auteur: Dirk Utrecht. Er hangt hier nu dagelijks een penetrante schroeilucht in de straat. Ik liep net
naar buiten om te achterhalen waar het precies vandaan komt. Echter onmogelijk de precieze locatie
te vinden. Het wemelt van die dingen en schoorstenen zijn niet allemaal zichtbaar. Had bijna ruzie met
een buurtbewoner omdat ik er een opmerking over maakte. “Dan moetje maar gaan verhuizen' was
het antwoord.”
Als er geen stookverbod komt (en dat zit er voorlopig denk ik niet in, misschien over een jaar of 15)
dan vrees ik dat dit probleem zich niet gaat oplossen.
Gevolg: Tot aan mei alles maar potdicht en maar zoveel mogelijk schade beperken met een paar
luchtreinigers.
In en intriest. Het is verdomme bijna 2018. Al dat schijnheilige gelul over beperking van fijnstof maar
weigeren er iets aan te doen. De overheid steekt schaamteloos de kop in het zand. Het bewustzijn

van de gemiddelde burger inzake schadelijkheid van houtrook is 0. Er moet een wonder gebeuren wil
dit nog goed komen.
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Van: Van Es Baarn bij Rode Dorp
Ook hier in Baarn is de stank van houtkachels regelrechte terreur. Loopje even naar je auto en komt
weer binnen dan ruik je als naar een gerookte paling (die lucht blijft lang hangen in je haar en kleding)
Ik ben astmapatiënt en voel mij zwaar miskend. Het is de wereld op zijn kop: je doet er alles aan om te
kunnen functioneren en je buren doen dat teniet.
In Soest is het beter geregeld: daar mag je geen houtkachel branden als er binnen een straal van 11
meter een ander huis staat!! TOP! Soest denkt na; nu de rest van het land nog.
Van: A.Markesteijn Barneveld Zuid (Cannenburg)
Bij mij in de woonwijk staan in een straal van lOOmtr een tiental houtkachels, die, in het stookseizoen,
zeer geregeld gebruikt worden. Vooral bij weinig of geen wind stinkt het behoorlijk. Aanpassing van de
APV ihkv houtstook wordt steeds noodzakelijker. Barneveld staat in de top 10 vwb vuile lucht.
—
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Van: J.P. Kalkman Waddinxveen
Veel stankoverlast en zwarte filter van de WTW installatie nu het stookseizoen weer is begonnen.
Succes met jullie website!
Van: Henk van Riel Tilburg, Theresia
Ernstige overlast van houtrook in de Mr. Stormstraat en Stedekestraat te Tilburg. Het in de
appartementen bestaande ventilatiesysteem kan niet naar behoren gebruikt worden omdat er dan veel
houtrook naar binnen wordt getrokken met alle (gezondheids-)gevolgen van dien.
Auteur: van Mierle Westervoort
Onze buurman stookt naar onze mening onverantwoord. Om te treiteren gooit hij vermoedelijk
vloeistof over het hout zodat het erg gaat roken en een ontiegelijke stank geeft. Afgelopen zaterdag is
het zo erg geweest dat er zelfs een schoorsteenbrand is ontstaan dit is dan toch wel het bewijs dat er
onverantwoord gestookt wordt en zeer schadelijk voor het milieu en gezondheid is. Een
schoorsteenbrand ontstaat als de schoorsteen niet goed gereinigd wordt en als er niet goed gestookt
wordt. En de gemeente doet niets wimpelt het af als een burenruzie. Onze woning is niet meer
rookvrij. Roken in openbare ruimtes is verboden en boeren mogen niets meer verbranden maar
stoken in een woonwijk is nog steeds geoorloofd. Een grote schande. Waar zijn de milieuorganisaties

Waar zijn dc
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die dit op hoog niveau aan kunnen pakken want als burger heb je geen poot om op te staan.

Van: Jaap van der Veen Emmen Pare Sandur
Ik heb al bijna 2 jaar overlast van de houtgestookte Hot-Tub van mijn buren. Overleg helpt niet. Wij
moeten deuren en ramen sluiten vanwege de stank, nog afgezien van alle gevaarlijke stoffen die
vrijkomen bij de verbranding. Uit woede heb ik 112 gebeld. Nu ben ik verdachte (art. 142 lid 2 WvS)
en moet verhoord worden. Ik veroorzaak geen overlast.
Van: Johan Bladel wijk: Wilhelminalaan
Ik heb al jaren last van houtstook en wil nu juridische stappen ondernemen. Bij de handhaving en
gemeente staan de neuzen redelijk de goede richting in. Kunt u mij helpen of advies geven hoe dat
het beste aan gepakt kan worden. Ik heb met rechtsbijstand contact gehad en die willen mij daarin
bijstaan. Maar ik schuw ook niet om een andere advocaat in te schakelen.
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Van: H. van den Berg Scharendijke, wijk rond de Grevelingenlaan
Wij ondervinden al jaren veel last van de openhaard/allesbrander van een van onze buren.
Verspreid over de wijk zijn er ca 5 woonhuizen die voor ernstige stankoverlast zorgen.
Afgelopen weekend (28 ,29 okt 2017) is het wel heel erg geweest.
Het stoken begint vroeg in de ochtend en gaat tot laat in avond door (tot ca 24.00 uur).
Dag in dag uit!
De schoorsteen van de stoker is aan
de buitenkant volledig zwartgeblakerd
van de roet en andere schadelijke
stoffen die vrijkomen bij het stoken.
Gevolg is, dat onze ramen en deuren
de hele dag gesloten moeten blijven,
anders staat ons huis vol met
rookstank. Een klacht indienen bij de
gemeente over het stookgedrag van de
bewoner heeft geen enkel effect. De
gemeente treedt niet op. De bewoner
zelf is niet van plan te stoppen. De
haard/ allesbrander wordt gebruikt als
hoofdverwarming. Een neveneffect is
dat ons huis ernstig vervuild wordt.
Overal zit een vieze vette aanslag. Wanneer de windrichting voor ons gunstig is (tussen NW, N, NO,
O en ZO) dan ondervinden wij geen hinder. Dan zijn andere bewoners het slachtoffer.
De stank is al op ruime afstand te ruiken en zeer hinderlijk. Denk hierbij aan een afstand van 2km en
meer. Eén stoker verziekt het woonklimaat voor tientallen anderen. Het wordt tijd dat er een landelijk
verbod komt op het stoken van houtkachels/openhaarden etc.etc.
Van: Joke Tetenburg Zeist Huis ter Heide
Woon in een park met lage woningen en woningen met twee verdiepingen. Veel hoge bomen eigenlijk
midden in de natuur. Er komen steeds meer houtkachels vuurkorven vooral bij de lage woningen bij
elk jaar. Deze geven overlast stank roet aanslag etc.
De schoorstenen van de lage woningen zijn veel te laag tegenover de woningen met twee
verdiepingen.
Van: Karin St.Hubert
Door het stoken van houtkachels in mijn omgeving heb ik veel last van mijn luchtwegen. Ik heb al heel
veel geprobeerd maar in Nederland mag men kachels stoken. Wat kan ik nog doen om mijn klachten
te verminderen en dat ik naar buiten kan en mijn huis goed kan luchten?
Auteur: Fred Amerongen
Zins dat er nieuwe overburen bij ons in Amerongen wonen, hebben wij last van een smerig ruikende
openhaard. Wij zijn allebei astmatisch.
Van: MW van Ravestijn Heusden
Jaren ruzie met buren omdat de allesbrander van de buren veel rook veroorzaakt en in mijn
slaapkamer terecht komt. Oplopende ruzie tot kapotstampen van de voordeur door de buren omdat ik
ze gezegd had als ik niet kan slapen dan jullie ook niet. Dus wakker gehouden door deurenklapperen
en op zijn hoogte punt lichamelijk geweld zodat de buren toch hebben besloten de allesbrander weg
te doen. Maar in onze wijk daar zitten in de winter veel houtbranders die gewoon doorgaan de wijk te
vergiftigen tot de bom barst.

Van: Ab Almere Muziekwijk
Het wordt steeds erger, de rook en stankoverlast. Bijna iedere avond stinkt het naar vieze rook door
zo een beetje de gehele Muziekwijk. Ondanks dat we de ramen en deuren dicht doen blijft het
ruiken/stinken en slaat het op je keel en borst. Even naar buiten en genieten van de frisse lucht kan je
wel vergeten, door de stank. Nog maar niet gesproken over de gezondheidsrisico’s. Je wordt
uitgerookt in je eigen huis en handhaven ho maar.
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Van: Willy Deurloo Schouwen-Duiveland Opsterland
Ik heb net mijn voorraam dicht moeten doen voor de stank van open haarden die al vanaf 8.30 uur
branden tot in de nacht.
Je ruikt het door de hele wijk zeker met wind, rondje met hond is afschuwelijk. De Molenweg en de
v.d. Abeelestraat kom je ze tegen. Ikzelf loop met een zakdoek voor mijn neus omdat ik heel vol ga
zitten in mijn neus. Roken is slecht maar dit niet??????????? Ik hoop dat het in een dorp verboden
wordt.
Van: Marleen Pientka 's-Gravenpolder
Heel vaak last ban houtrook, ook in de nacht. Het is grillig. Soms doet een buurman om 01.15 een
houtkachel aan nadat ie thuiskomt van het werk. Binnen 150 meter 16 houtkachels. De 17e komt
eraan. Het hout ligt al klaar.
Van: Dianne Ophof Winterswijk
Ook ik, wij, hebben last van houtrook in onze wijk. Als ik ga slapen doe ik de rolluiken,
ventilatiesleuven en ramen helemaal dicht.' s Nacht word ik wakker door het blijven hangen van die
smerige rook en heb ik zelfs een vieze smaak, zeker als deze blijft hangen als er mist is of de wind
verkeert staat. We wonen in de kern van Winterswijk en ik sta op ‘t punt deze mensen erop aan te
spreken, maar ben bang dat dit niet gaat helpen of erger nog, er een woordenwisseling ontstaat. Ik
snap en kan er helemaal inkomen dat een open haard gezellig is en je, voordat de cv aangaat bij hele
koude dagen, gas bespaart. Ik vind echter niet dat een ander hier last van moet ondervinden.

Van: Schaapherder AF Dongeradeel Anjum. Al drie jaar zitten wij in de roet. De gemeente gebeld, zou
met de eigenaar gaan praten, heeft niets opgeleverd. Het staat blauw in ons huis, de eigenaar op de
xxxxxxx te Anjum gaat doodleuk door. Je wordt er gewoon ziek van.

Auteur: Rebecca Heerde. Hier een halfjaar terug komen wonen in Heerde. Helemaal geen last
gehad in de zomermaanden, maar inmiddels begint de herfst en is het elke avond weer een enorme
stankwalm van diverse nabije jaren '30 woningen rondom nieuwbouw waar wij woonachtig zijn. Nu
doen we elke avond zodra we het ruiken de roosters, ramen dicht, zelfs 's nachts (terwijl het natuurlijk
veel beter is om wél de ventilatieroosters te openen, maar de stank vind ik daar niet tegen opwegen!).
Vandaag gemeente bellen of hier überhaupt beleid voor is, maar gezien de reacties te lezen verwacht
ik er niet veel van. Ik hoop dat er eens gauw meer bewustwording komt wat betreft de gezondheid, die
boven de ogenschijnlijke 'gezelligheid' moet komen te staan, samen met de bezorgde dagelijkse
overlast!
Auteur: Dorien Wandelbos Tilburg Onze wijk Het Wandelbos ligt bij een bosrijk gebied in Tilburg.
Heerlijk om te wonen, denk je...In de herfst en winter wordt hier door een aantal mensen gestookt met
houtkachels. Als je zo nu en dan een keer voor de gezelligheid stookt, is dat niet rampzalig, maar er
zijn mensen die geen rekening met de buurt houden. Zij gebruiken iedere dag hun houtkachel ten
koste van de gezondheid van hun buren. De rook blijft vaak in de wijk hangen. Veel mensen hebben
er last van en hebben/krijgen hierdoor ernstige luchtwegaandoeningen en gebruiken medicatie
hiervoor. De luchtwegaandoeningen kunnen tot het ernstigste leiden door het gevaarlijke,
levensbedreigende gif wat zich in houtrook bevindt. Hopelijk wordt dit landelijk snel aangepakt!!!
Van Ronald Betman
De situatie hier is er niet beter op geworden, ik ben bij iedereen weer aan de deur geweest.
Maar heb enkel te horen gekregen dat zij anders het huis niet warm krijgen of veel besparen en dat
het gewoon is toegestaan door de Gemeente. Na de wijkagent en de Gemeente te hebben
aangeschreven ben ik wat dat betreft redelijk radeloos.
Ik weet dat er nog 5 gezinnen in de omgeving zijn die er veel last van hebben, maar er niets van
durven te zeggen. Ik ben bang dat er nog steeds niets aan te doen is gezien het gewoon mag (al
stoken zij ook bij windstil en mistig weer) en dat ik dan nog meer de boeman ben.
Het is helaas zo dat als je aangeeft last te ondervinden de lastgever zich dan aangevallen voelt.
Eigenlijk hoop ik op een verbod van het stoken van hout, ook gezien het een heel grote vervuiler is en
er genoeg alternatieven zijn. Met vriendelijke groet,
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Van: Arjanne van ‘t Klooster
De situatie is ernstig te noemen. Dagelijks hebben we last van de rook in huis. Ik maak mij ernstige
zorgen over onze gezondheid. Soms sta ik te kokhalzen als er weer een blok hout in de kachel is
gegooid. Mijn dochter van 11 moet soms haar slaapkamer uitvluchten als ze net op bed ligt en de
kachel wordt opgestookt. Dit is niet leuk meer. De stekker uit de WTW-systeem halen, werkt in
zoverre dat we minder last van de rook hebben maar dan volgt er een ander probleem. Het huis is
nogal droog en als er geen frisse lucht meer binnen komt, merken wij dat ook meteen aan een droge
mond, niezen etc. Een punt is dat wij de buren nooit hebben aangesproken op de overlast omdat wij
uit ervaring weten dat zij daar niet voor open staan. De verstandhouding met deze buren is een tijdje
ook niet goed geweest. Deze is nu weer wat aan de beterende hand maar zal nooit meer zijn zoals die
was. Ik ben er ook een beetje bang voor. We wonen in een klein dorp waar veel gekletst wordt en
daarbij zijn wij geen autonome inwoners van dit dorp. Wij zijn zogenaamde buitenstaanders/import.
Met vriendelijke groet,
Van: Ron
Mijn buurman is overtuigd dat zijn pallets en geïmpregneerde schuttingdelen doorgaan onder de
noemer goed hout om mee te stoken.
Inmiddels is hij zover dat hij er een sport van lijkt te maken de haard aan te gooien als we weg zijn en
er staat een raam open. Mijn volgende brief aan de gemeente ligt alweer klaar in ieder geval.
Groet, Ron
Van: Fam. de Laat
De buurman is sinds afgelopen maart gehemeld. We hebben
daarna ook niet meer zo'n vreselijke stank gehad. Heel aften toe
ruiken we nog wel houtrook, maar dat is op dit moment voor ons
nog geen reden geweest om nieuwe klachten bij de gemeente in
te dienen. Natuurlijk speelt het weer een grote rol. Wellicht dat bij
kou meer gestookt wordt, maar dan moet de buurvrouw iedere
keer naar buiten toe om in de schuur, waar de grote kachel staat
hout te gooien. Ze moet ook het hout zelf zagen. We betwijfelen of
zij dit zal doen. Tot nu toe in ieder geval niet.
We zullen ook geen medestanders krijgen, dat hebben we
gemerkt toen we in januari een gesprek bij de gemeente hadden.
We wensen jullie veel succes. Met vriendelijke groet.
Diana en Toon de Laat

Van: Fam. Tas
De buurman waar wij het meeste last van hebben, daar valt niet op de goede manier mee te praten.
Wij zijn niet van plan dat voor het Nederlandse volk te laten zien en horen. De man heeft al met
andere burenruzie en wij willen geen ruzie. Dat mensen hout stoken is over het algemeen,
kostenbesparing. Zodra je aan geld van mensen komt ontstaan er
spanningen.
Dat dit gedrag ook hun gezondheid kan aantasten, daar komen ze
later achter. Hopelijk voor hen, niet te laat. Met mijn echtgenoot
gaat het niet zo goed. Hij is nu zuurstof afhankelijk. Hij en ik
kunnen er geen spanningen bij gebruiken. Daarbij wonen we hier
erg prettig, de rust de bossen om de hoek. Ook onze leeftijd is al
wat ouder, we willen geen problemen. De politiek moet er meer
aandoen. De politiek wil niet de nek uitsteken, bang voor
stemmen op hun partij.
Van: Huitema. Na de vorige mail van u gelezen te hebben...we
hadden inderdaad een lange weg te gaan en de situatie is nog
hetzelfde zo niet erger. Ook dit jaar contact gehad met GGD,
gemeente en buurtagent maar er staat geen wetgeving achter ons
en de handhaving is moeilijk, zo niet onmogelijk!

crv
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In ons gezin heeft het een grote impact, geestelijk en lichamelijk...
De buren weten hoe en waarmee ze moeten stoken. Alleen doen ze dat niet, dus in een gesprek
zullen ze de onschuld spelen...hun commentaar, wel stoken dag en nacht, is helaas de
waarheid...intussen zijn in ons huis alle mogelijke kieren gedicht.
Persoonlijk zie ik de toekomst somber in....
Ook nu, de zon schijnt maar er kan geen raam open.
Van: Edwin.
We moeten hier nog samenwonen en het worden altijd voor en tegen kampen het ligt vrij gevoelig hier
Wel is het zo dat er hier genoeg broodstokers zijn en de gemeente zelf de folder gaat veranderen met
name de link naar meldpunt overlast die er niet meer in voorkomt. Zo zie je maar dat de gemeente zelf
zijn handen van de discussie aftrekt. Uit sommige schoorstenen komt groene tot gele rook en is
superongezond en dit maakt dat er genoeg mensen zijn die er razend van worden dat er niets aan
gedaan kan worden. Elke dag je roosters van de ramen dichtplakken want anders heb je de rook in
huis.
Van: Fam. Keijzer
Helaas heeft mijn buurman een iq van een
bierdopje.
De buurtagent heeft geprobeerd om een
gesprek te organiseren. Wij hebben al
meerdere keren de politie gebeld, maar
deze zeiden niks te kunnen doen. De buren
aan de andere kant van deze meneer
hebben ook veel last van de rook. Haar
moeder is er zelfs om verhuisd. (Heeft
GORD).
Helaas kan deze oude mevrouw het niet
aarden in een flatje en komt dus terug.
Wij hebben al meerdere keren een brief
gestuurd richting gemeente,
woningstichting etc. Tot nu toe heeft niets
geholpen, meneer stookt nu de gehele dag
in de garage!!!! Wel hebben we in november een email gestuurd richting gemeenteraad,
Wij hopen dat het stoken van hout etc zo gauw mogelijk wordt verboden.
Van: Mira de Klerk
Ik heb met mijn buurvrouw rond de tafel gezeten, nadat het mij op een dinsdagmiddag om 15.00 uur
behoorlijk hoog zat. Ben naar haar toegestapt en helaas kwam de frustratie van nu het 3e
stookseizoen eruit. Zij had nl. haar ramen wel open; ik kon ze sluiten en ook niet meer in het zonnetje
buiten van mijn kopje thee genieten!
Was allereerst wel opgelucht, de lucht was even geklaard, maar het veroorzaakt een nare sfeer. Het
enige dat zij als "concessie" voorstelde, was om ieder zondagavond contact met elkaar te hebben om
haar werkrooster door te geven. Dan kon ik hiermee rekening houden (ventileren, was ophangen). Ik
heb dit 2 zondagen met veel tegenzin gedaan. Gevraagd of het per email kon, maar haar reactie was:
"handhaven gemaakte afspraak". Heb haar gebeld en verteld, dat ik dit niet wenste, omdat het
structureel voor mij niets oploste. De situatie is nu gewoon weer bij het oude. Ik ruik wel of ze thuis is
en ook nu weer, kan ik de ventilatieroosters sluiten en hopen, dat zij eerder naar bed gaat, zodat ik
tijdens het slapen de boel weer kan openen.
Ze vond het ook al een concessie om met mij aan tafel te zitten om over dit "probleem” te praten! Ze
wil niet bepaald worden, vertelde zij. Als ze het gevoel hiervan krijgt, gaat ze juist er tegenin. (Haar
woorden). Dus Rijdende Rechter....
Dat ze een hoop troep de lucht in blaast interesseert haar niets. Er valt niet mee te praten, doe al
genoeg aan het milieu. En ze steekt nog een sigaretje op.
Milieutop Parijs. Begin gewoon klein. Bewustwording. Het is nl. niet zo, dat de troep, zomaar uit een
schoorsteen van onze beschermlaag rond de aarde afgevoerd wordt!
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Van: Jos Polhuys. Ik moet zeggen dat na een paar klachten van anderen men kennelijk eieren voor
zijn geld heeft gekozen en wij er althans veel minder hinder van hebben.
Feit is wel dat als ik richting Bolkruid fiets (Ommoord Rotterdam) en in de omgeving dierenkliniek
(helemaal andere kant van de wijk) dan hangt
daar iedere keer dat ik er langs kom een
penetrante brandlucht. Ook in de wijk
Oosterflank waar ik iedere donderdagavond
kom hangt al jarenlang in de koude maanden
de vieze brandlucht van hout stook.
Zondag was ik op een verjaardag in
Schollevaar (een wijk naast de onze in Capelle
a/d/ IJssel) en daar was het bijna niet te harden
van de stank. Waar ik maar mee zeggen wil dat
de afname erg relatief is en er dus heel veel
“hot spots” zijn waar mensen gewoon met
opzet vergiftigd worden!
Dat dit ook nog eens gebeurt in een gebied
waar de fijnstof-concentratie tot de hoogste van
Nederland behoort (met aangepaste levensverwachting dus!) maakt het wel extra wrang....
Doordat onze huurwijk uitverkocht wordt nemen de problemen hand over hand toe, niet alleen
verpaupert de wijk enorm maar men doet maar wat, er is geen screening meer en het is ikke ikke en
de rest kan stikken. Uiteraard is dit terug te voeren naar mentaliteit: rekening houden met anderen;
beseffen wat voor gevolgen jou handelen voor de omgeving voor anderen kan betekenen, is dat
sociale instinct nog met de opvoeding meegegeven?

Auteur: Wido van Duijneveldt
Ik heb al jaren heel veel last van houtrook uit de buurt die zelfs tot in mijn huis doordringt. Op een
windstille en koude dag wanneer er veel hout gestookt
wordt in openhaarden hangt er een dikke deken van
smog in de straten. Ik heb een jaar geleden een klacht
ingediend bij de gemeente, en ik kreeg te horen dat
ikzelf moet gaan vragen bij de buren of ze
'goedgekeurd' openhaardhout willen gebruiken.
Kortom, de gemeente Geldrop laat het afweten.
Onbegrijpelijk, want er is een middelbare school
(Strabrechtcollege) op korte afstand waar de kinderen
dus de hele dag de vieze rook moeten inademen.
Geldrop-Mierlo
Auteur: Margriet de Vries
Momenteel weer veel overlast van houtrook, kan mijn slaapkamerraam niet meer open zetten, terwijl
ik gewend ben om met open raam te slapen. Zelfs het rooster doe ik dicht. Er zijn 4 houtkachels
rondom mijn huis. Een grote ergernis!!! Dit moet stoppen.
Auteur: Henkes
Tja, wat kan ik nog toevoegen aan alles wat hier al geschreven is. Wij zijn recentelijk verhuisd omdat
ik letterlijk geen lucht meer kreeg vanwege de hout stook om ons heen. Ik heb hierdoor zulke erge
allergie aan de luchtwegen ontwikkeld, da mijn keel letterlijk opzwelt, wat een effect geeft alsof je je
vinger in je keel steekt. Dat lijdt tot kokhalzen en overgeven. Verder voelt het regelmatig alsof ik adem
moet halen door een rietje en dat is een behoorlijk beangstigende ervaring.
Uiteraard hebben wij ook eerst geprobeerd er met de stokers uit te komen. Dat lukte niet. Wij hebben
de woningbouwvereniging ingeschakeld, de gemeente, de GGD, enz. Uiteindelijk hebben wij de
handdoek in de ring gegooid en ons voor 30 jaar diep in de schulden gestoken om een in een andere
plaats een huis te kopen.
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Wij woonden er nog geen twee maanden toen
ook hier de houtstook begon.
Nu zijn wij dus letterlijk aan het einde van
onze mogelijkheden.
Nog een keer verhuizen is financieel niet meer
mogelijk. Ons hele huis staat vol met
luchtreinigers, maar dat geeft nauwelijks
verlichting. Gisteren stonden er hier bij een
huis dat de afgelopen maanden
voortdurend de volle laag heeft gekregen van
de rookwolken uit de kachelpijp van een 24/7
hout stoker, een politiewagen en twee
ambulances voor de deur. Natuurlijk is het
onmogelijk om één op één te kunnen bewijzen
dat dit een direct gevolg was van de eindeloze blootstelling aan de dampen van de houtkachel pijpen
voor hun deur, maar wij vermoeden dat dit vroeg of laat ook ons lot zal zijn. Wij hebben de energie
niet meer om nog te proberen om via de Gemeente iets gedaan te krijgen of anderszins te proberen
onze woonsituatie te verbeteren. Wij wachten lijdzaam tot ook wij straks worden opgehaald door de
ambulance. Wat kunnen wij anders? Het interesseert kennelijk ook niemand iets in dit rot land. Er
spelen hier in de wijk ontelbare kinderen, dagelijks in een woonwijk die volledig gehuld is in een vieze
smog van houtrook. Kennelijk vinden al die ouders dat geen enkel probleem. Zelfs onze eigen familie
begrijpt ons probleem niet. Hout stoken is gewoon gezellig, wordt ons verteld. En als ik daardoor last
krijg van mijn luchtwegen dan moet ik maar gewoon een pufje nemen en verder niet zeuren. En als
het mij niet bevalt dan moet ik maar in een hutje op de hei gaan wonen. Ik ben daar zo boos over
geworden dat die mensen, familie of niet, er bij mij nooit meer in komen. Dit is toch de omgekeerde
wereld?
Bij het café moeten de niet rokers toch ook niet buiten gaan staan zodat de rokers gezellig binnen
kunnen blijven roken. Laat die stokers in een hutje op de hei gaan wonen! Dan berokkenen zij alleen
zichzelf schade. De overheid moet houtstook in woonwijken gewoon radicaal, volledig verbieden. De
overheid dient haar burgers namelijk te beschermen!

Auteur: Fam. Pots
Wij hebben 2 verschillende overburen met een houtkachel in een smalle straat in een woonwijk in
Assen. Ook vandaag met windstil weer brandt de houtkachel weer vol op. Het lijkt wel alsof alle rook
rechtstreeks naar beneden zakt rechtstreeks onze ventilator roosters in.
Onze dochter zegt dat het
vanmiddag al stonk bij haar op de
slaapkamer toen ze thuiskwam van
school. Ik vind het ongelofelijk dat
dit allemaal zo maar mag.
Als ik nou wist dat die stank goed
voor de gezondheid zou zijn zou ik
het allemaal niet zo erg vinden.
Maar dat spul is hartstikke giftig!!
En thuis kun je er niet eens voor
weg lopen. Ik probeer nu de
mechanische ventilatie te laten
draaien op tijdstippen dat de
houtkachels uit zijn met een
tijdsklok. Dat scheelt wel. Ik zou
houtkachels graag verboden willen
zien. 35 jaar geleden kregen we al
voorlichting op de basisschool dat roken giftig is en longkanker veroorzaakt. Ik besloot een beroep te
kiezen waarbij je niet op een kantoor, in de stank van een ander, hoeft te zitten. Gelukkig hoeft
niemand meer om deze reden een beroepskeuze te maken!! En 35 jaar later heb je dit, er komen
steeds meer houtkachels.....
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Auteur: John
Ik ben van de week een onderzoek gestart naar de fijnstof concentraties in ons dorp. Hiervoor heb ik
wel diep in de buidel moeten tasten voor een fijnstofmeter. Maandag was ik er namelijk echt klaar
mee. Als intelligente mensen met mist gaan stoken en de woonwijk bijna
een etmaal in de roetlucht dompelen is het tijd voor actie. Ik heb 3
meetmomenten daags (in zowel deeltjes als microgrammen) op vier
locaties waar veel gestookt wordt. Zodoende wordt om de 8 uur een
meting verricht. Op deze manier is zowel de piek in de avond, het verval in
de morgen en de situatie (zonder?) stoken zichtbaar. Als referentie maak
ik buitenaf daags 1 meting in een situatie "zonder” kachels.
De resultaten die ik tot nu toe heb vergaard (3 dagen) laten nu al een
patroon zien en zelfs 5 tot 11 maal de toegestane hoeveelheid fijnstof
PM2.5/10 in de morgen (ca. 7:00). De fijnstof vervalt snel als de wind
toeneemt en er geen bewolking of kachels gestookt worden. De
fijnstofwaarden zijn dan zelfs heel erg goed (dorpje in het noorden) hoewel
PM10 relatief hoog blijft.
Wat mij schokte is dat ik vanochtend helemaal niets rook en ervan uit ging
dat de lucht schoon was, de ramen kunnen open! Nee dus, de
fijnstofmeter liet extreem hoge waarden zien, dit kwam door de lichte mist
die er nog hing. Toch was er gisteravond geen zichtbare
houtkachelactiviteit. Kan 1 kachel zulke vervuiling creëren? Ik kan me niet
voorstellen dat het van die paar auto's op vrijdagavond kan komen. Ik ben
echt benieuwd wat er gaat gebeuren als straks de vele kachels weer
aangaan... Als ik 1 maand data heb vergaard ga ik de gegevens in een
presentatie verwerken en voorleggen aan het plaatselijk belang zodoende
de gemeente te dwingen het APV te herzien of een PM snuffers te
plaatsen in het dorp mochten ze twijfelen aan mijn waarden.
In elk geval zal er iets moeten gebeuren. De PM waarden die ik in de
ochtend meet bij het schoolplein liegen er niet om. Gaan we accepteren dat kinderen longpatiënten
worden door de kortzichtigheid van volwassenen?
P.S. in Zwitserland zijn ze goed bezig, de problematiek wordt aangepakt door de regering.
Van: Keizer
Sinds 5 weken last van houtkachel rook van de buren.
De buren er al een paar keer op aangesproken zonder resultaat.
10-10-2015 uit mijn werk weer stank/rook (verkeerde wind??)
Resultaat hoofdpijn en in de keel.
Voor de eerste keer de politie gebeld, maar konden er niet zoveel aan doen, behalve in gesprek gaan
met de buren. De kachel bleef gewoon aan!!!
Auteur: H.Hendriks
In een straal van 100 meter ben ik omringd door 5 houtkachels en zit vaak in de stank en fijnstof.
De schoorstenen hebben geen verlengpijpen; de rook slaat dus neer.
Dit speelt zich af in de gemeente Alphen - Chaam en klagen hierover wordt afgedaan met een de
reactie dat handhaving niet mogelijk is.
Van: E.J.Druijven
De winter komt er weer aan dat is te merken hier
in de straat. Verschillende bewoners stoken 24
uur per dag en smoren de haard om langer met
het hout te doen. Buren verderop hebben nu al 2
x de ambulance gehad voor hun 3-jarige zoontje
die astma heeft en plakken hun roosters nu zelfs
af wij hebben ongeveer 5 dagen per week last
van rook in huis. Als de kinderen uit de speeltuin
komen ruiken hun haren kleding naar rook
machteloos sta je tegenover deze mensen die
totaal geen rekening houden met iedereen die
buiten hun erf wonen. Het gaat om de
gezondheid van je kinderen en omdat je er
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weinig aan kan doen maakt het je vanbinnen kwaad en wil je ze beschermen maar je kan het niet. Het
wordt tijd dat er een verbod wordt opgelegd. Met vriendelijke groet uit de wijk Beijum Groningen.
Auteur: Gerookt
Hoe middeleeuws is een houtkachel eigenlijk , sfeer, gezellig maar onnodig en vooral overlast. De
stokers zijn egoïsten zolang ze er zelf maar geen last van hebben interesseert het ze de leed van een
ander niet. Dan hebben we regering die zich drukker maakt of je een sigaretje rookt in je eigen
achtertuin waarbij de buren er geen last van mogen hebben pfff wat een moraalridders zeg. De
gemeente Zwolle vindt alles wel best praten even leuk tegen je maar doen er geen moer aan.Dit
gigantische huis staat bij ons in de straat met een rookafvoer kanaal 4 mtr boven de grond en huizen
op nog geen 3mtr afstand, hoe kan je zoiets goedkeuren. De bewoners zelf ruiken er binnen niets van
maar alles daarbuiten wel. Soms staat de straat vol met rook bij windstil of westenwind.
De R is weer in de maand en alles kan weer potdicht gemaakt worden,
Bedankt lieve buren.
Van: Witte: Soest
De bewoners van twee woningen tegenover ons - twee huizen onder één kap - doen beiden aan
houtstook. Bij westenwind slaat de houtrook pal op onze voorgevel. Ik heb verteld over de overlast,
maar ze vinden dat ze er niets aan kunnen doen. Het gaat hierover houtstook als continue
hoofdverwarming van het huis. Aan de andere kant van de straat staat een drie woonlagen hoge flat.
De bewoners daarvan hebben bij oostenwind last. Dat is minder dus. Maar de rook wordt wel door de
flat "teruggekaatst". Wij wonen aan de rand van het dorp, Maar voordat het weidegroen begint staan
drie rijen huizen onder de rook. Kan met het rapport van de VN over de ernstige gevolgen van
houtstook in de hand niet via crowd-funding een rechtszaak worden begonnen bij het Europese Hof.
Of zie ik dat te democratisch?
Vr. groet, en succes!
Henh Witte
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Auteur: Hanny
Wij wonen in een nieuw
appartementencomplex. In de buurt
zijn verschillende houtkachel
stokers. De stank wordt aangezogen
door ons ventilatiesysteem en wordt
verspreid door onze woning. Nu is er
tot overmaat van ramp nog een
woning naast ons complex gebouwd
die mensen hebben 2 tuinhaarden
waardoor het de hele zomer ook niet
aangenaam was, ramen en deuren
dicht ventilatie uit. Als ik dit geweten
had was ik hier nooit komen wonen.
Ik ben radeloos.

Auteur: Theo
Ik ben al een jaar bezig met gemeente over de stank en roet de gemeente heeft hem een hogere pijp
laten plaatsen stank is opgelost maar de fijnstof belandt nog steeds op mijn auto rolluiken
vensterbanken en zeggen er niets aan kunnen doen ga nu naar een raadslid en hij gaat het uitzoeken
als dit mag auto zaterdag gepoetst en vandaag weer koel zwart van de fijnstof kunnen jullie mij helpen
aub groeten
Theo
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Auteur: Trompetter Zwolle
Ben er klaar mee! In mijn wijk Assendorp in Zwolle stikt het van de houtkachels, die de afgelopen
week weer aan zijn gegaan. Kan geen raam meer openzetten en kan net zo goed weer gaan
roken....ziek word ik nu toch wel
Van: Paula Karsten
Wilhelminaoord gem Westerveld
Ik heb u eerst een mail gestuurd namens mijn man die zwaar COPD heeft. Nu doe ik het voor mezelf
Ik heb longkanker die kwaadaardig is met 6 uitzaaiingen. De houtkachels doen daar op het moment
want het begint nu alweer nu is het nog maar september en er branden alweer 4 houtkachels die je in
de avond de adem afsnijdt. Ik zou dolgraag willen dat daar een eind aan komt ook voor het milieu zou
het 10 x beter zijn. Hierachter mijn adres is een straat de kj blokstraat daar woont een vriendin van mij
die heeft ook COPD die ziet ‘s avonds helemaal blauw van de houtkachels.
Ik hoop uit de grond van mijn hart dat u iets bereikt dat hier een eind aan komt
Auteur: Steven
Fijn. Het stookseizoen is weer begonnen. Je stinkt gewoon uitje eigen woonomgevingen weg.
Eerst was het er 1. Er zijn er inmiddels 3 bij gekomen en de 5e is onderweg
Nummer 1 zit op 5 meter van ons slaapkamerraam en nummer 5 ietsjes verder.
Eigenlijk nooit last van houtrook gehad hier. Nummer 1 die hier al een poosje zit produceert
Momenteel wel de meeste overlast. De over buurman die nu ook een houtkachel aanschaft heb ik
daar al op aangesproken maar dat werd een beetje lacherig afgedaan.
Ik heb toegezegd dat ik een fijnstofmeting wil laten uitvoeren. Zit net aan de zijde waar de meeste
wind naar toe waait. De andere 3 zitten op zo’n 50 meter afstand en als de wind voor mij voor de een
gunstig is heb ik weer last van de andere. Bah bah bah. Ik hoor ze in het nieuws nog al eens praten
over fijnstof maar dit is kennelijk iets wat ontkend wordt.
Ik ga nog met de andere buur waar ik deze week de meeste last van had praten.
Mocht dat niet helpen, enig idee waar ik dan verder moet in deze houtrookvriendelijke gemeente
Kampen?
Met vr. gr. Steven
Van: W.J..Wessendorp
Onderwerp: Zeewolde
Vorig jaar zijn houtkachels weer toegestaan op camping FLEVONATUUR
Veel bewoners hebben daar veel last van. Ze komen als paddenstoelen uit de grond. Hout wordt uit
het bos gehaald. Ook de rookafvoer pijpen zijn niet hoger dan 3 meter. Praten met de campingbeheerder helpt niet. Dit blijft zoals ik las anoniem
Ik zit al met veel campinggasten met houtkachels Vandaar deze noodoproep

Van: H. Hadderingh Onderwerp: AA en Hunze
Geachte Hr/Mvr ook wij ondervinden veel last van
houtrook en moeten dan ook geregeld het
slaapkamerraam op de begane grond sluiten. Ik kan
niet meten hoe hoog de fijnstof waarde is maar
ruiken doen we de rooklucht duidelijk. De bron
bevindt zich vaak op een afstand van ruim 100
meter, volgens de gemeente geen gevaar voor de
gezondheid, maar ik heb mijn twijfels. Maar ook al
laatje de ramen los kan het gebeuren datje om 6
uur s morgens gewekt wordt door houtrook. Om mee
af te sluiten we worden hier niet vrolijk van.
Hoogachtend H. Hadderingh
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Van: Brigitte Breebaart Onderwerp: Buren
Beste Is., Wij hebben twee huizen verder een buurman die 24 uur per dag stookt op hout.
Als de temperatuur onder de 20 graden komt, dan beginnen ze alweer met stoken.
Dus nu ook. Ik heb een oud huis uit 1910, waar het heel belangrijk is om te ventileren, maar als de
wind onze kant op staat, en dat is de laatste tijd heel veel, dan zitten we de hele dag in de stank.
Als er wordt gestookt komt er heel veel fijnstof bij ons binnen. Wat kunnen we hieraan doen?
Hartelijke groet,
Brigitte Breebaart
Van: Bierman Onderwerp: Purmerend
Wij zitten hier tussen 6 open haarden ik zelf en een buurman GORD hebben en daar erg veel last van
hebben wat kan ik daaraan doen
Van: V Truideman Onderwerp: Ede
In onze straat worden meerdere houtkachels gebruikt. In onze achtertuin is het regelmatig 'mistig' van
de rook. Zelfs binnen is het te ruiken. Ik zou graag metingen willen verrichten om de veroorzakers te
wijzen op de overlast die ze bezorgen. Ik wil ook weten hoe schadelijk dit is voor de gezondheid. Wie
kan ons hier mee helpen?
_____________________________
........ -........i

1

1

1

=

1

................. -

—.......

—

Van Cor: Utrecht
In de wijk Oog in Al en Halve Maan (Utrecht West), neemt het aantal houtkachels drastisch toe.
Vrijwel elke avond dringt de penetrante, zeer irriterende houtrook ons huis binnen.
Dit veroorzaakt tranende ogen en behoorlijk veel keelpijn. Je kunt er nauwelijks tegen verweren,
behalve alle ventilatieroosters sluiten. Maar helaas helpt dat sluiten ook niet veel.
Klachten bij de gemeente worden niet in behandeling genomen want de gemeente Utrecht staat op
het standpunt dat particulieren alles mogen stoken. Overigens mag je niet meer met oude diesels de
stad in. Dus het beleid is erg dubbelhartig. Klagen bij de houtkachel bezitters helpt helaas ook niet.

Van: S. Boekholt: Vlaardingen
Mijn ouders hebben enorme stankoverlast door de houtkachel van de buren. Beiden zijn ze chronisch
ziek, Voor de longziekte van mijn vader is men uitbehandeld behalve medicijnen. Hij heeft het nog
benauwder. De buren stoken met pallets die ze gratis van industrieterreinen halen en met sloophout.
Ze hebben dit al gezegd tegen de buren die de woning hebben gekocht. Mijn ouders huren nog, ik
weet niet of dit uitmaakt. Kunt u mij tevens adviseren over de mogelijkheden. Met vriendelijke groeten
S. Boekholt.
Auteur: Carla van der Wal
Ik woon naast een buurman
die bijna dagelijks zijn
houtkachel aanmaakt met
allerhande (sloop) hout. En
wij hebben een automatisch
ventilatiesysteem zo dat
alles gewoon naar binnen
kan komen en wij kunnen
deze niet uitzetten. Dus er
komt altijd rook binnen.
Gevolg: kleding stinkt, ogen
gaan prikken, slijmvliezen
raken geïrriteerd. Is er
iemand die een oplossing
weet die succesvol is bouwtechnisch dan wel
juridisch?
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Van: Van Ojik Onderwerp: Almelo
Omgeving Kogellaan-Vriezelaan. 's Morgens om half 10 voor de gezelligheid de kachel aan??
's Winters en zomers. Altijd moeten deuren en ramen dicht. Ik heb recht op schone lucht!
Brandweer gebeld. Hebben
lucht gemeten. Was niet
goed maar ze konden niks
Brandweer gebeld I
doen.
Mensen verteld dat we er
last van hadden. De 1 heeft
een filter geplaatst wat niet
helpt.
De ander vindt ons lastig.
We hebben het opgegeven
de mensen persoonlijk te
benaderen. Ze vinden dat
wij maar moeten verhuizen.
Gemeente zegt niets te
kunnen doen.
GGD verwijst ons naar
Zwolle die beweren dat ze
alleen voor bedrijven iets
kunnen betekenen.
© Ben ten einde raad!

Van: Willemsen Onderwerp: Montferland
Elke dag van 8.00u t/m 24.00u stoken van een houtkachel van de achterburen.
Ventileren in huis is uitgesloten i.v.m. rook en stankoverlast met name als de wind uit het oosten of
noordoosten komt.
Van: Pordon Onderwerp: Hoorn Risdam Zuid
Door rook uit tuinkachels moeten deuren en ramen gesloten worden.
Het is echt asociaal wat een rook en stank er geproduceerd wordt.
Van: Fam. Althof
Dagelijks overlast van houtrook! Overdag regelmatig stankoverlast en 's-avonds veel stank. Er zijn
meerdere bronnen (huizen) die houtrook veroorzaken. Afhankelijk van de wind ruik je het achter of
voor het huis. Ramen kunnen maar eventjes open. Elke dag 's-avonds alle ramen dicht ivm de
houtrook. Wij zijn bezorgd om onze gezondheid en verbazen ons dat houtkachelgebruikers zich niet
om andermans behoefte aan frisse lucht bekommeren. Wij zien uit naar een totaalverbod op
houtkachels c.q. haarden en ketels! Jammer dat de overheid ons niet beschermt.
Van: P. Numans
Ik heb bijzonder veel last van de houtkachel van een
sauna die ca. 10 meter van mijn woning staat. Deze
saunacabine behoort aan Sauna Hotstones in
Vrouwenparochie. De saunacabine is reeds 8 jaar
geleden gebouwd en vooral de laatste tijd is het
stookgedrag bijzonder verslechterd. Is het mogelijk u
hiervan een video te zenden? Met vriendelijke groet,
Peter Numans
Auteur: RRvdM
Wij wonen in Alphen aan den Rijn onze overburen stoken ook hout en hierdoor zit ik met droge ogen
en mijn vrouw met astma stikt de moord. Ons hele huis is vergeven door de stank. Hoe kan ik hier
verder wat aan doen, al gemeld bij politie gemeente en woningbouw maar er wordt niets mee gedaan.
De huizen hebben allemaal een cv nog erger de bewoner heeft zelf een schoorsteen geplaatst
oorspronkelijk hoort die niet op het huis.
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Van: Arie van der Hoeven Onderwerp: Hoofddorp
Tijdens de maanden oktober t/m april stookt mijn overbuurman vrijwel dagelijks zijn houtkachel. Hierbij
verstookt hij voornamelijk gekapt tuinhout van bewoners uit de wijk die er dan vanaf zijn (dit gaat dan
beperkt droog de kachel in). Afhankelijk van weerscondities moet ik ventilatieluikjes sluiten en de
mechanische ventilatie uitschakelen. Belachelijk gewoon dat dit nog steeds in dicht bevolkte
woonwijken is toegestaan, terwijl steeds meer woningen via ventilatiesystemen afhankelijk zijn van de
buitenlucht.
Auteur: Karine van Boxstael
Hallo,
Ook hier in België, zijn daar problemen
mee. Zolang mijn buren geen houtkachel
aansteken (en in de zomer is hetzelfde
probleem met barbecue) kan ik normaal
ademen en heb ik geen hoestkriebels of
keelpijn. Maar owee, van zodra ze dat wel
doen... enkel en alleen vanwege mijn
buren heb ik nu de seretide puffer nodig.
Ik heb hem nog maar enkele dagen, maar
het voelt nog altijd niet veel beter. Als het
tegen volgende week niet beter is, moet ik
naar een specialist voor meer onderzoek.
Enkel en alleen door die stomme
houtkachel van de buren hé! Echt niet te
doen. Ik was op zoek naar een website
"tegen houtkachel' en ik vond de uwe. Maar ja, hier is het voor Nederland. En toch wilde ik u dit
melden.

k

Van: Constance Douwes Onderwerp: Eindhoven
Er is in Strijp een Biocentrale met houtsnippers bij Essent, Beukenlaan 2-a.
Dit geeft zoveel zwarte rookwolken, dat meerdere mensen al de brandweer hebben gebeld.
Wij wonen recht tegenover de pijp, die zo laag is, dat er iedereen last van heeft.
Zelfs het verkeer, dat er doorheen moet rijden. Is er iets aan te doen? ONGEZOND______
Naam: Marianne Loppersum
Reactie: Heel erg veel overlast van houtstook in de woonwijk, de gehele dag door in de winter. Ramen
en deuren moeten gesloten blijven, als ik 's avonds de hond uitlaat loop ik met een zakdoek voor mijn
neus. En dan hebben we het nog niet over de fijnstof.
Van: E.E.Boonstra Onderwerp: Südwest Fryslan
Geachte hr. mevr. In een straal van 25 tot 50 meter zijn zo'n 7 houtkachels, waarvan zo'n 4 stuks
dagelijks branden. Bovendien 1 smidsvuur op kolen wat regelmatig gebruikt wordt, in een schuur in de
tuin, omringd door hoge
bomen (ong. 10 meter) en
een loods van ongeveer 7
meter hoog.
Met vriendelijke groet
Van: Jagger: Almere
Er wordt in de Cissy van
Marxveldtstraat te Almere
met veel nat hout gestookt
en dat stinkt door je hele
huis. Gemeente doet niets
maar als de BBQ aan gaat
klagen de mensen.
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Van: Cor Bessems
Als aanvulling hebben wij sinds 2014 achter ons huis (waar een zzp er een bedrijf heeft) nog een
houtkachel, en als we pech hebben brandt dat ding de hele dag dus nu 3 kachels in een straal van
20/25 meter. Naar aanleiding hiervan hebben wij ook hiertegen een handhavingsverzoek bij de
gemeente ingediend. Om het niet te lang te maken alle 3 de verzoeken zijn afgewezen door de
gemeente. Maar er doet zich bij de motivering in onze ogen iets vreemds voor nl. de gemeente heeft
nooit met ons als klager contact opgenomen.
Tegen deze gang van zaken hebben wij bezwaar aangetekend met als gevolg een zitting voor de
bezwaarcommissie waar wij onze bezwaren naar aan leiding van een door ons opgestelde pleit nota
konden toelichten. De uitkomst is dat de commissie het met ons eens is en dat de gemeente te
eenzijdig gehandeld heeft en dat het bij
aanhoudende overlast over moet in de
vorm van door ons in te dienen
algemeen handhavingsverzoek zodat
de hele situatie kan worden bekeken.
Een van de stokers was aanwezig ter
zitting en hij heeft de andere stokers
van de uitkomst op de hoogte gebracht
denken wij. Wij hebben nu iets minder
last maar dat kan natuurlijk snel
veranderen dat realiseren wij ons. Nu
hebben wij nog geen verdere stappen
ondernomen wat dat algemeen
handhavingsverzoek betreft.
Van: Aad
Het probleem met ons is dat wij pas een paar maanden nieuwe buren hebben. De buurvrouw zij tegen
mij dat ze een huis wilden kopen met een goeie open haard. Nou dat hebben ze. En dat weten wij ook
inmiddels ook. Ik heb haar onze bruine houten tuintafel laten zien. Ik haalde er een witte doek over en
die zat gelijk onder de roet (zeg maar smerige fijnstof). En tegen de buurman gezegd dat ons
tuimeldakraam ook onder de roet zat. Jaha dit kunnen wij eigenlijk niet hebben zei die
schouderophalend. Ik heb een briefje klaarliggen dat ze maar eens naar www.houtrook.nl moeten
kijken. En ook heb ik verteld dat wij 38 jaar met het slaapkamerraam open konden slapen en nu niet
meer. Dus ik moet toch weer proberen om in gesprek te komen. Ze gebruiken de open haard als
hoofdkachel. Zelfs het draaiende apparaat, bolvormig, is zo zwart als roet. En dat was bij onze vorige
buren niet zwart, hij glom zelfs nog.

Van: Arnold
Hallo medestanders, ja ja er wordt vandaag de zoveelste houtkachel in de straat geïnstalleerd. De
nieuwe buurman heeft in de bosjes achter het huis alvast wat nat hout en takken gesprokkeld om
vandaag aan te steken. Helaas word ik - astmaman - omsingeld door kachelliefhebbers. Ik heb met
deze buurman er nog maar niet over gesproken maar meerdere buren wel. Dit is een hopeloos
gebeuren, het lijkt wel een beetje of je gaat discussiëren met een overtreder van verkeersboetes
zonder meetapparatuur. "Het valt mee, jij bent een zeurpiet, ja ik houd er rekening mee (maar gewoon
doorgaan)”. Degene naast mij kocht vervolgens ook een tuinkachel met pijp over mijn heg. Deze
m
stookt ook in de zomer (ook
bij warme dagen met
geïmpregneerd hout,
wolmanisatie etc.) De enige
vraag die ik heb: hoe krijg ik
de gemeente etc. zo gek dat
handhaven. Dat is de enige
men gaat meteen +
relevante vraag de rest is
geleuter/zielig verhaal, leuke
tv, rapportje van de RUG,
mensen stoppen niet uit
zichzelf. De nieuwe
buurman kan niet wachten om
hem aan te zetten en dan
kom ik vragen of ie uit
kan? Nou ik hoor het wel
even. Waarschijnlijk kan ik
beter verhuizen maar dat is
eigenlijk te zot voor woorden
ff
toch?

HUIS

TE KOOP
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Auteur: Hille
Dagelijks ondervinden wij overlast van de houtkachel van mensen bij ons in de straat. Zij verwarmen
hun woning met de kachel en houden op geen enkele wijze rekening met de dichtbevolkte omgeving
in hun buurt. Mijn gezondheid heeft hieronder te lijden, wij kunnen ons huis niet ventileren tijdens de
wintermaanden. Tevens smerige gevels en straten. Het is jammer dat dit slechte stookgedrag ten
koste gaat van mensen die wel de "stook" regels naleven. Ik hoop dat de overheid snel ingrijpt, het is
een enorme overlast en moet snel verboden worden.

Auteur: F. Luchtenburg
Achterbuurman heeft een houtkachel in huis. Regelmatig zitten wij met stankoverlast achter ons huis,
de ramen van ons huis sluit ik. ik erger mij hier vaak aan, soms last van prikkelende ogen last van de
lucht wegen.

Van: Michel
Wij vinden al tijden hinder
van onze buurman die een
houtkachel bezit.
Deze buurman woont naast
ons in een hoekwoning die
ook lager is dan onze
woning, de schoorsteen is
dus ook lager en elke dag
stinkt onze hele
bovenverdieping naar de
rook van zijn schoorsteen.
Klachten ingediend bij de
GGD en Nijkerk, echter
sinds kort dus nog geen
reactie ontvangen.

Van: Henk Keizer Duiven
Mijn buurman stookt in zijn garage een klein houtkacheltje.
Hij stookt van s’s morgens vroeg tot 's avonds laat.
Weer of geen weer de houtkachel moet aan.
Wij (buren beide kanten) hebben hier veel last van. Er zijn verschillend brieven richting gemeente
gegaan, maar ons werd toegezegd er misschien wat aan te doen.
Wij en de andere buren hebben al verschillende klachten, hoofdpijn, keelpijn, zere ogen etc.
De moeder van de andere buurvrouw is sinds twee weken aan de zuurstof.
De longarts had gezegd dat het mede kwam van houtrook.
Hopelijk gebeurt er iets, want in gesprek gaan is niet meer mogelijk.
Met andere woorden deze buurman wil stoken en wil geen rekening houden met zijn medemens.
Van: H.A.Westerhuis
Wij zijn nu omringd door 4 openhaardstokers en moeten om stankoverlast te voorkomen, het raam
van onze slaapkamer te vaak dicht houden. Stank treedt op bij een zuider-, zuidwester-, wester- en
noordwesterwind. Wat kunnen wij doen zonder direct oorlog met de buren te krijgen?
Van: Remko Schuurmans
Onze buurman heeft een kachelpijp die 2 meter onder onze dakrand uitkomt, maar wel 1,5 meter
boven zijn dak uitsteekt (hij heeft dus een lager dak). Moet zijn kachelpijp minimaal 0,5 meter boven
ons dak uitkomen? En welke andere maatregelen kan hij treffen? We hebben al meerdere gesprekken
gehad maar hij blijft stoken.
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Van:Janssen
Op de Bernhardlaan Arnhem, tegenover Park Angerenstein in Arnhem is bijna elke dag en avond de
stank van houtrook te ruiken. Op het schoolplein van de aangrenzende school De Boomhut is het ook
te ruiken
In het park is onlangs in een woning/atelier een houtkachel geïnstalleerd die gebruikt wordt als
hoofdverwarming.
Van: H.A. de Looze
Normaal gesproken slapen we zomers en winters met ramen open. Nu kan dat in de winter niet meer
vanwege de houtkachels van zowel de linkerbuur als de rechterbuur en ook direct aan de overkant
wordt er driftig gestookt en dat in een straat van 24 huizen. Als we per ongeluk het raam niet goed
sluiten is de stank ‘s nachts niet te harden en dan heb ik het niet over het fijnstof.
Auteur: Joukje
Sinds 2 jaar hebben wij een buurman die non-stop stookt, zelfs 's nachts. Klagen bij de buurman zelf
en de gemeente levert niets op. De buurman is van mening dat het 'niet illegaal' is. Dat onze jonge
kinderen de rooklucht inademen vindt hij niet zo van belang. Ik hoop, hoop, hoop dat er strengere
wetgeving voor komt! Maar ik wil ook even een positieve noot toevoegen. Wij hebben een
luchtreiniger gekocht en deze werkt heel goed!! Naast stank haalt deze ook schadelijke bestanddelen
uit de lucht o.a. d.m.v. filters. Dit soort reinigingssystemen worden ook in ziekenhuizen gebruikt. Je
hoeft maar een lucifer af te steken of hij springt aan en filtert het!! Het is zeker geen structurele
oplossing en meer een soort symptoombestrijding, maar totdat de politiek het oppakt wel een manier
om weer controle te krijgen over de luchtkwaliteit in huis!!!! !k hoop dat jullie er iets aan hebben.
Van: K. de Bruijn
Er is een toename van houtkachels in de buurt gekomen en ook een toename van rooklucht. In de
serre ruik je de rook van buiten en ook het slaapkamerraam kan steeds vaker niet open vanwege de
rookgeur.
Auteur: Elisabeth
De buren stoken van eind zomer tot in
het voorjaar DAGELIJKS de houtkachel.
Ze hebben een openhaard in de
woonkamer waarvan de pijp ong. 50 cm
boven de nok uitkomt, prima. Als ze
deze zouden stoken hadden we
misschien minder last. Ze hebben echter
jaren geleden een uitbouw aan de
achterkant van hun huis, vergrote
keuken, geplaatst met daarin een
houtkachel. De pijp komt uit het platte
dak ong. 80 cm. Omdat het bijna altijd
westen/ zuidwesten wind is en de rook
daardoor altijd ons slaapkamerraam
binnenwaait, waar ik misselijk van word,
hebben wij destijds gevraagd wat voor
hout ze stookten. Het was nl. meestal
walm. (Zij slapen zelf met de ramen
dicht). Zij zijn toen ander hout gaan gebruiken en hebben de pijp 1 meter verhoogd. Nog steeds
minimaal 2 meter onder de nok. Ze beginnen vaak al 's morgens (vroeg) te stoken en je wordt dan
wakker van de rook die o.a. de slaapkamer binnenkomt. Dat gaat de hele dag door en vaak tot 's
avonds laat. We waren goede buren die op eikaars huis pasten met vakantie en af en toe een wijntje
dronken bij elkaar. Zij hebben vorig jaar hun hele coniferen heg weggehaald en palen met gaas
geplaatst waar al klimop tegen aangroeide. Toen wij op de bewuste dag thuiskwamen zagen we dat
ze alle (super dikke) wortels van de klimop (sommige met een doorsnee van min. 20 cm) aan onze
kant in onze tuin hadden gegraven. Onze hortensia's vertrapt en kapot. Ik ben er toen naar toe
gegaan en heb (vriendelijk) gezegd dat het wel heel raar is dat dat aan onze kant en ruim in onze tuin
zit. De buurman was méér dan beledigd en zei dat dat toevallig zo uitkwam!! en sprak niet meer tegen
mij. Zij hebben in het voorjaar de hekken omgedraaid, toen wij niet thuis waren. Hij praat al meer dan

21
■t, «•

&«Tr-y .

1 jaar niet tegen ons, ontloopt ons. Toen ik aan de buurvrouw vroeg waarom dat was zei ze dat ze al
zoveel rekening met ons houden!!!! Met dat andere hout en zo en door er destijds 1 meter pijp bij te
doen en dan nu ook nog dat hek!!! (Dit laatste stukje vertel ik om aan te geven hoe de verhoudingen
liggen) en dat we nu maar helemaal niet meer klagen over de rook etc.)
Als ze alles gewoon hadden gemaakt zoals het hoort hadden wij niets hoeven zeggen. Je mag
tegenwoordig dus gewoon niets zeggen om de lieve vrede te bewaren. Is dat volwassen met elkaar
omgaan? Nota bene waren zij het die in het begin zeiden datje normaal met elkaar moet kunnen
omgaan en vooral kunnen communiceren!! Hoe kinderachtig kan je zijn. Wij zeggen nu dus maar niets
meer over de rook waar we nog steeds dagelijks last van hebben vooral als het mistig is en/of windstil.
Dan heb ik het nog niet over milieuaspecten en gezondheid. Hopelijk wordt het van hogerhand
eindelijk eens serieus genomen en komt er een verbod op het stoken van houtkachels of in ieder
gevallen aan banden gelegd door bepaalde tijdstippen voor stoken in te voeren na 18.00 en tot
bijv.22.00u
Van: Petra Heijhoff
Buren hebben een open haard inde halfopen serre in de tuin. Het rookkanaal steekt net boven de
schutting uit. De gemeente heeft dit goedgekeurd ondanks de walmen mijn tuin in en dat mijn hele
huis stinkt. Ik ben longpatiënt en zit naar lucht te happen in mijn eigen huis Wat kan ik doen???
Auteur: Richard
Wij hebben veel last van houtkachels, open haarden en tegenwoordig het nieuwe de houthaarden in
de zomer in de tuinen. We wonen in een blok huizen dat links rechts en aan de voor- en achterzijde
wordt begrensd door andere blokken huizen.
Welke windrichting er ook is je zit er altijd midden tussen de haarden. In ieder blok zijn er wel een
paar. Waarom doet deze hypocriete regering niet eens echt iets aan het milieu.
Ze belasten de auto's steeds zwaarder omdat ze vervuilen en de industrie is hard bezig dit te
verbeteren. Maar aan een even schadelijk iets doen ze niets.
Laten ze eens beginnen om 100 tot 150 euro per maand milieubelasting op haarden te gaan
heffen. Zal het vanzelf afnemen en de longen van mijn vrouw weer een stuk verbeteren.

Elke maand
150,00 Euro
Milieubelasting
^voorhoutstokers

Van: CP Burger
In het park Angerenstein in Arnhem wordt door meerdere huizen in het park veelvuldig hout gestookt.
De lucht is er soms verstikkend. Bewoners vd Bernhardlaan hebben er last van en moeten regelmatig
alle ramen sluiten. Dus ventileren is dan uitgesloten. De uitzending van tros radar over houtrook vond
ik oppervlakkig en de ernst van de gevaren van houtrook niet goed behandelen.
Met vriendelijke groet
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Van:de Haan
Wij wonen in een buurt waar rondom heel veel gestookt wordt met een houtkachel waar we veel
hinder van hebben. We hebben een terugwinsysteem dat we amper kunnen gebruiken. Ventileren ook
niet. lk[vrouw] heb last van astma en een maagbreuk. Als ik buiten moet zijn en adem de rook in dan
word ik benauwd en krijg heftig zuurbranden. Regelmatig heb ik ook de stank in huis dan moet ik
eigenlijk mijn eigen woning uitvluchten. Ik heb voor deze aandoeningen medicatie m.v.g.
Auteur: Peter
De pelletkachel wordt als onderdeel voor een beter klimaat en vervanging van gas uit Groningen
gesubsidieerd! Je kan nu al overdag en 's avonds niet meer over straat op de fiets of lopend of je
ademt deze koude maanden weer die "lekkere" brandlucht naar binnen.
Hou je hart maar vast. Het zal de komende tijd (jaren) alleen maar erger worden. Het is waar, de
pelletkachel heeft een betere (schonere) verbranding maar tevens een fijnere fijnstof die je longen nog
dieper binnendringen dan van de gewone houtkachel!
Hopelijk gaat men (Den Haag) inzien dat "houtstook" op deze wijze de oplossing niet brengt voor een
beter milieu.

Van: Ineke
Mijn buren van 2 deuren verder, hebben een pijp naar buiten gewerkt via de serre die van plastic is,
en die pijp is zowat anderhalve meter van de grond af, daar komt de hele dag vieze verbrande geur uit
en dringt gewoon bij mij en de buren binnen, het stinkt ontzettend, ik heb er hoofdpijn van elke keer, is
dit gevaarlijk, of mag dat zomaar? vriendelijke groet J. Endevoets
Van: Andy Santegoeds
Een paar weken geleden heeft de buurman een houtkachel in gebruik genomen die mij als
astmapatiënt heel veel overlast bezorgt. De kachelpijp zit niet bij de schoorsteen bovenop het huis,
maar een meter boven de dakgoot op 1 meter van mijn slaapkamerraam. Na aandringen van mij heeft
hij de pijp een meter hoger gemaakt, maar dat is geen echte oplossing gebleken. Vervolgens heb ik
gevraagd om bepaalde tijdstippen af te spreken (tijdzones op een dag), maar dat wil hij niet. Nu
overweeg ik om een fijnstofmeter te huren, om hem met harde feiten te kunnen confronteren.
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Vervolgens heb ik twee vragen:
1) heeft u een advies over het huren van een fijnstofmeter?
2) hoe moet ik de waardes interpreteren? Maw waar ligt de gezondheidsgrens.
Dank voor uw reactie, groeten_______________________________________
Auteur: John
Ik sprak onlangs met de schoorsteenveger, de vakvereniging is zich
wel degelijk bewust van de slecht stokerij van mensen. Hier worden
de mensen ook op aangesproken. Maar vaak wordt het advies
genegeerd. Ze komen de meest bizarre situaties tegen zoals een
afvoerpijp die in de spouwmeer uitkomt, een vrouw die natte
houtblokken in de kachel doet voor het slapen gaan zodat de kachel
in de morgen nog brandt. Etc etc. De pijp bij die mevrouw was van
30 cm naar 5 cm gegaan in een jaar! Allemaal teer. Maar de
branche heeft onvoldoende mogelijkheden om zaken te melden of
wantoestanden te voorkomen. Dit is zeer zorgelijk. Onlangs liep ik
in een woonwijk in Almere en heb 36 kachelpijpen geteld op een
blok huizen van 60 (naderhand aangebrachte pijpen) je moet er
toch niet aan denken dat die allemaal staan te roken!? En maar
hopen dat ze het goed doen.

Auteur: SEIKO
De wereld staat op zijn kop???Aan de ene kant mag je met je oude auto niet meer in Utrecht of
Rotterdam rijden anders word je (hoog) beboet, vanwege milieuvervuiling.
Maar in diezelfde steden mag je wel je stinkende vervuilde houtkachel stoken zonder boete.
En als er dan buren zijn die klagen bij de gemeente wordt er niets mee gedaan. Ra RA HOE KAN
DIT???
Van: Anjo Kat Hoogeveen
Na enkele jaren last van houtrook te hebben gehad en verschillende gesprekken en e-mails met de
veroorzaker is het nu tijd om er andere instanties bij te betrekken.
's Morgens vroeg om 6 uur gewekt te worden door vieze, scherpe, snijdende pijn in de luchtwegen
veroorzakende rook en 's avonds als je naar bed toe gaat en stijf van de stress in bed ligt omdat het
stinkt naar rook in je slaapkamer is op z'n allerminst gezegd niet fijn.
En dan na het laatste e-mailverkeer met de veroorzaker te moeten lezen van "wij woonden hier eerder
dus jammer dan" schiet helemaal het verkeerde keelgat in.
Graag verneem ik van u waar ik hulp in deze situatie van mag verwachten.
Ik en nog andere buren van de veroorzaker houden inmiddels een logboek bij met tijd, windrichting,
windsnelheid, temperatuur etc. (log van weerstation in Hoogeveen).
Ik zal vandaag nogmaals de gemeente bellen om deze klacht neer te leggen.
De veroorzaker is medewerker gemeente!
Auteur: Betty Houtveen
Wil even zeggen dat ik al 10 jaar last heb van de houtkachel van mijn buren. Heb er alles aan gedaan
en met de buurman besproken dat ik veel last heb van zijn houtkachelrook en dat het bij mij aan twee
kanten mijn huis in komt. Hij zei: heb er van alles aan gedaan maar ik doe voor niemand mijn kachel
uit. Okay zei ik zolang ik er maar geen last van heb. Het is nu zo erg dat het nu door mijn afzuigkap
naar binnen komt. Mijn ogen zijn heel erg geïrriteerd dacht even aan een nieuwe bril maar ben er nu
van overtuigd dat dit door de houtkachel komt. Deze kachel is de hoofdkachel van de buren die iedere
dag aan staat. Ze kijken niet naar het weer zoals mist regen wind enz. door een storm is de kachelpijp
ook op mijn serredak mijn tuin in gewaaid. Mijn dochter stapte net naar binnen. Gelukkig want aan de
kap van de kachelpijp zaten flinke pinnen, met als gevolg grote gaten in mijn serredak. Schade 750
euro wat onder onze glasverzekering viel met eigen risico. Waar gaat het over gemeente brandweer
politie GGD, enz. Niemand kan mij helpen. Ben ten einde raad. Heb hier ook een koophuis. Hoe is het
mogelijk dat een buurman mijn milieu zo kan vervuilen.
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Naam: Rene Vellekoop
Sinds begin enkele weken
hebben onze buren een
<2> 111 x gezien * 1 x bewaard als favoriet Q sinds 11 mrt.'16. 12:49
houtkachel in huis. Elke avond
Bewaren
gaat hij aan en bijna elke avond
hebben we er last van, dit
hebben we meteen gemeld.
De rook wordt aangezogen (op
Gratis
het dak) door ons
ventilatiesysteem en in de slaapen woonkamers geblazen. Snel
de stekker uit de ventilatie
trekken is de beste oplossing,
ramen openzetten kan
behoudens regen en sterke wind,
van de wind af ruiken we het bij
ramen en voordeur ook heel
sterk.
De buurman is bereid de
schoorsteen (op het dak) te
verlengen met een meter,
aangezien
de rook ook op straat
P Grote foto's
te ruiken is heb ik er een hard
hoofd in. De buurman stookt
Kenmerken
ondertussen
dagelijks stevig
Boomstam
Type
door,
vindt
het
zelf bij ons in huis
Beuk
Houtsoort
niet stinken en vindt dat de stank
3 tot 6 m1
Volume
buiten erbij hoort. Dat wij een
zoontje van anderhalf hebben
Beschrijving
dat elke avond stank en gif
Gratis af Ie halen
boven zijn bedje krijgt
Ongeveer 20 palen.
uitgeblazen wimpelt hij af met
"hout
is de meeste schone
Graag telefonisch reactie
brandstof'. De gemeente kan
tel. 06 25 143 536.
niets doen. Ze zeggen dat ze dat
alleen kunnen als houtstook verboden wordt. Het bouwbesluit gaat volgens hen alleen over de
doorvoer naar buiten en het huis zelf en zegt niets over de positie ten opzichte van andere gebouwen
of over overlast. Toen ik de ambtenaar in kwestie vroeg of ze konden helpen met metingen of het
bestrijden van overlast antwoordde hij dat dat niet mogelijk was. Ook jullie kijk op het bouwbesluit (een
schoorsteen mag geen overlast veroorzaken) wuifde hij weg als 'verouderd' of 'bijzonder'. De andere
buurman ruikt de lucht wel zeker buiten en ook bij ons binnen, hij heeft er zelf in huis gelukkig geen
last van.
Ik vernam dat jullie een fijnstofmeter beschikbaar hebben, zou ik deze mogen huren? Hebben jullie
_______
verder nog tips hoe te handelen?

gratis brandhout -springpalen

Van: Helma Rabelink
Duinbeek Lelystad. Vele avonden achter elkaar moet ik al mijn ramen sluiten. Nu ook overdag. Sterke
brandlucht waar wij het benauwd van krijgen. De schoorsteen waar we op uitkijken is pikzwart. De
rook ook. De WTW-installatie moet mijn huis ventileren als ramen dicht zijn maar kan ook geen
schone lucht aanzuigen. De koolstofluchtmeter binnenshuis wordt oranje en rood.
Van: Mevr. L.H. Eringaard
Gigantische overlast van houtrook van 4 houtkachels, zelfs 's-nachts laten overburen de houtkachel
branden, zodat de kamer 's-morgens lekker warm is, maar ik wakker word van de stank en in de
woonkamer op de bank verder ga slapen. Ik heb veel last van ademhalingsproblemen, bekend bij de
huisarts. Inderdaad, een klein dorp en voor de lieve vrede durf ik mij niet te uiten naar de
"boosdoeners" toe. Houtrook is in één woord "EEN GROTE RAMP"
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Van: A.W. Kootstra
Gaarne zou ik advies van uw organisatie wensen daar ik onderhand tegen allerlei incompetente en
onwelwillende instanties aanloop betreffende een houtkacheltje van mijn buurvrouw, die o zo leuk
onder een waranda in haar achtertuin is gevestigd en hier een
absurde uitrooksituatie creëert.
N.B. Ik ben al met de GGD in conclaaf geweest en de
gemeentelijke handhaving. Ik vind het wel mooi zo. Zonder
enige moeite te doen om daadwerkelijk de
"afvalverbrandingsinstallatie” van mijn buurvrouw in echte
werking te zien. Politie kan niets voor mij doen daar zij hier
geen regelgeving denkt te hebben. Ik sta regelrecht tegen
een muur en wordt willens en wetens geterroriseerd door de
betreffende buurvrouw om ons uit te roken. Zelf ben ik
astmatisch en loop bij longartsen. Het is toch van de gekke
dat hierover in Nederland waar alles tot achter de komma

erreur

geregeld
eenduidige
Ik heb
de indruk is,
dathier
de geen
Nederlandse
staatregelgeving
die in dezebestaat.
regelgeving
zou moeten geven, het wel allemaal best vindt....en daar mede verantwoordelijk in is willens en
wetens de volksgezondheid in deze kwestie. Ik moet niet vechten tegen de bierkaai, maar tegen de
vuurkorf....HELP!!!!l* i
Auteur: Annie
Mijn verhaal. Ruim 36 jaar woon ik in een hele fijne wijk in Terneuzen waarvan 30 jaar met veel
plezier. Toen wij in 1979 hier kwamen wonen hadden wij ook een open haard die we af en toe aan
hadden. We hebben een Z-kamer en alleen het zitgedeelte, waar de open haard zich bevond was
behaaglijk warm maar het eetgedeelte niet. Ongeveer 20 jaar geleden hebben wij de open haard
afgebroken ten 1ste omdat hij behoorlijk wat ruimte in beslag nam en ten 2de omdat we regelmatig
last van rook hadden in de slaapkamer waar het afvoerkanaal zich bevond. In deze slaapkamer
hadden wij regelmatig last van rooklucht. Wij dachten dat dit kwam door een bepaalde windrichting, de
slaapkamers liggen direct onder het dak. Toen dit afvoerkanaal afgebroken werd ontdekten wij dat de
oorzaak van deze rooklucht bij het afvoerkanaal lag.
Dit afvoerkanaal bestond uit een binnen- en een buitenwand. De buitenwand was gestukt met
pleisterkalk maar de binnenwand was zo lek als een mandje. Overal zagen we plekken waar de rook
doorheen was gekomen en zich dus kon verplaatsen via de spouw van dit afvoerkanaal naar het dak.
Tussen het plafond van de slaapkamer en het dak waren geen van beide delen gestukt waardoor de
rook zich naar dit deel kon verplaatsen. Nu snapten wij ook waar de rooklucht in de slaapkamer
vandaan kwam. De voormalige buren stookten heel weinig en vanaf het overlijden van de buurman 20
jaar geleden werd er helemaal niet meer gestookt.
Sinds
^
2009 hebben wij nieuwe buren en dit zijn fervente stokers.
september tot mei brandt zowat dagelijks hun allesbrander
Vanaf
waardoor wij heel vaak last van hun rooklucht hebben. Wij
wonen in een rijtjeswoning op een hoek. Wij hebben
geprobeerd de buren uit te leggen wat het probleem bij
ons was met het afvoerkanaal en dat wij destijds last
hadden van rook op onze slaapkamers. Ook dat wij last
hebben van rook op de slaapkamer en de overloop die
grenzen aan de woning van de buren. Wij hebben zeer
sterk het vermoeden dat hun afvoerkanaal dezelfde
problemen heeft als die van ons destijds, de huizen zijn
tegelijkertijd gebouwd en wij waren daar toen een
van de eerste bewoners. De nieuwe buren wilden
onze ervaringen niet aanhoren, sterker nog de
deur werd voor ons neus dicht gegooid.
Als ik me op de aangrenzende slaapkamer
i
_ |
7
j bevind wat inmiddels computerkamer is,
dan
'
.
krijg ik regelmatig last van mijn luchtwegen op het
moment dat
ze b'j de buren hun allesbrander aan hebben.
In 2010 had ik
borstkanker en heb toen een hele serie nabehandelingen gehad,
13 keer chemobehandeling in combinatie met immunotherapie (Herseptin), 33 bestralingen 5 jaar
hormonen. In de tijd dat ik chemobehandeling kreeg had ik het vaak benauwd en heel veel behoefte

saps
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aan frisse lucht, vooral 's nachts. Daar mijn buurman in die tijd in ploegendienst werkte en vaak 's
nachts moest beginnen gebeurde het vaak dat hij tot 3, 4 uur 's nachts de allesbrander aan had
waardoor ik geen raam meer kon openzetten. Ook hadden wij daardoor rooklucht op de
bovenverdieping. Op een dag heb ik hem gevraagd of hij a.u.b. eerder wilde stoppen met stoken
omdat ik het benauwd had vanwege de chemo en met dichte ramen niet kon slapen. Daarop gaf hij
als antwoord: "Nee, dat doe ik niet, daar houden wij geen rekening mee en chemo is helemaal niet zo
erg, ik heb drie zonen die aan de drugs zijn. Ik was daar zo verbouwereerd over dat ik mijn pruik, die
toen moest dragen, hem aangeboden heb en gevraagd of hij dan mijn kanker zou willen overnemen.
Blijkbaar is hij daar heel erg van geschrokken want van lieverlee is hij minder laat gaan stoken maar
nog altijd veel te laat. Momenteel is hij werkeloos en gaat gelukkig wat vroeger naar bed.
leder jaar proberen wij een poging te doen om met hen afspraken te maken over het tijdstip van
stoken zodat we niet halsoverkop alle ramen moeten
sluiten en roosters moet dichtschuiven, leder jaar
begint hij vroeger met stoken en gebruikt hiervoor
vaak bewerkt hout en petcokes waardoor het vaak
ook heel erg stinkt. Zo ook vandaag, het was heel
lekker weer, met stralende zon waardoor ik alle
ramen op de bovenverdieping open had staan om
lekker te luchten en om 14:00 uur moest ik rennen om
de ramen te sluiten vanwege de rooklucht. Weer zijn
we naar hem toegestapt om te vragen om wat later te
beginnen met stoken zodat we ook nog in de tuin
kunnen werken. Ook nu kregen we weer nul op het
rekest.
Even later lag er een brief in de brievenbus met de
mededeling dat hij een CV houtkachel gaat
aanschaffen maar wij hadden nog de mogelijkheid om
zijn huis te kopen en anders moesten wij maar
verhuizen (deze brief zou ik ook best op willen
sturen). Kortom hij gebruikt het stoken ook als pestmiddel en zo zijn er meer pesterijen. Toch willen wij
niet verhuizen want we zijn erg aan dit huis en de wijk gehecht waar verder hele aardige mensen
wonen waar wij goed mee kunnen opschieten. Wij wonen 48 jaar naast buren en hebben 42 jaar geen
problemen gehad.
Van: Michel Huijben
Wij hebben het volgende probleem:
Onze buren hebben een
regelmatig en zeker in de
houtkachel en gebruiken die
weer is. Echter moeten wij dan
weekenden als het wat kouder
doen om stankoverlast te
altijd al onze ventilatie dicht
altijd wel een SMS-je als ze de
voorkomen. We krijgen
_____ maar het blijft geen fijne situatie.
haard aan gaan doen,
probleem is nog dat als wij willen
Maar een veel groter
afzuigkap aanzetten, dat we de stank
gaan koken en we de
geen idee hebben hoe we dat kunnen
ons huis in trekken en wij
idee dat deze stank komt doordat we een
voorkomen. We hebben het
waarbij hun rookkanaal direct grenst aan
gedeelde schoorsteen hebben
onze ventilatiekanalen.
Graag zouden wij van u een
advies ontvangen hoe we ervoor kunnen
huis in komt. Mocht u nog vragen hebben kunt u
zorgen dat er geen stank meer
me altijd even mailen,
in afwachting van uw reactie verblijf ik, met vriendelijke groet

SMS

Auteur: Aad Smit
Wij hebben 38 jaar met onze slaapkamerraam open kunnen slapen en sinds wij nieuwe buren hebben
moeten wij alles dicht houden. Wij kunnen alleen even luchten als ze naar hun werk zijn. En dat is
maar 2 dagen in de week. Zelfs bij 22 graden buiten gaat die rotkachel aan en kunnen wij niet in de
tuin zitten.
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Van: Petra Balk
Heel goed jullie site. Helaas heb ik als astma/COPD-patiënt ook snel last van de houtkachels/haarden
in de buurt. Veel succes! Mvrgr
Van: Hielke Herder
Voor een gezond binnenklimaat heb ik in 2002 een WTW gemonteerd (balansventilatie) in onze
woning.
Een uitstekend systeem en nog energiezuinig ook is mij verteld. De overheid heeft hierin ook zijn
bijdrage geleverd (subsidie) want het is goed voor het milieu werd beredeneerd.
Enkele jaren terugkwamen er nieuwe buren en deze hebben een houtkachel aangeschaft. Vergunning
aangevraagd bij de gemeente voor de
bouw van het rookkanaal. Dit kanaal
mond uit op een afstand van ca. 6
meter van onze luchtinlaat! U raad het,
wat zij naar buiten wensen als afval,
komt bij ons weer naar binnen (met
maximaal 290m3/h)!
De gemeente reageert desgevraagd:
de buren hebben van ons toestemming
gekregen om een kanaal te bouwen.
Als het gebruik van dit kanaal hinder
oplevert vnnr de omgeving dan moet u

dat regelen met de buren. Wij kunnen
hier niets tegen doen.
Hoe regelen? Het stoken gaat dus
door, en onze ventilator kan uit.
Weg gezond binnenklimaat, en ook
onze investering ca. € 4800!
Stop met hout stook in de woonwijk is
mijn wens. Het is hinderlijk en
schadelijk
Wie help mij “uit de brand"?
Van: Cobi Wulder
In mijn buurt in Amsterdam-Noord (Stoombootweg) zijn er in een straal van 100m zeker 30 gezinnen
die regelmatig hout stoken.
Vooral in de avond en meer nog in het weekend hangt er op de weg (en in mijn huis) een verstikkende
houtgeur. Ook met mist en windstilte wordt het stoken niet nagelaten.
I(k heb dan ook sinds begin oktober mijn astmamedicijnen moeten verdubbelen.
Auteur: Ventolin
Al tig keer het land door verhuisd, het probleem is dat het hele land een groot paling rokend Volendam
is geworden. Lekker voor de astma, luchten is er niet meer bij.
Van: H. Blanksma
Hier in Wier neemt de stank ook hand over hand toe. Ik kan mijn buren er niet van overtuigen dat ze
onze gezondheid ondermijnen. Dit gaat al een jaar of drie zo en ben bijna instaat om hun schoorsteen
dicht te purren maar vanwege de lieve vrede doe ik dit niet. Wat te doen?
Van: Hans van Rheenen
Vorige week werd een boost van kankerverwekkende oorzaken gepubliceerd, zoals te veel rood vlees
eten en houtrook. Waar wachten we nu eigenlijk op? In mijn woonwijk uit de jaren zeventig kreeg
iedere woning (en dat zijn er honderden) als luxe en voor de verkoopcijfers een openhaard met een
open verbinding naar buiten. Ramen en deuren dichthouden en de huisventilatie UIT, is mijn enige
optie, 's Zomers komen de BBQ's en vuurkorven er nog bij.
Moeten we nu alleen nog maar afwachten of en wanneer we ziek worden terwijl alle feiten van GGDen RIVM-overduidelijk zijn?
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Van: M. de Klerk
Windstil weer; al een aantal weken. Houtrook dringt weer van alle kanten mijn huis binnen! Stoken
met als hoofdverwarming de houtkachel om je energierekening laag te houden en daarbij niet aan de
buren denken. Gemeente vindt het moeilijk om art. 7.22 la te handhaven. Klacht ligt wel bij de
gemeente. Volgende stap zou zijn: richting woningcorporatie om melding van vermindering woongenot
te melden!?
Van: Op de Waard
Al ruim sinds vorig jaar last van de houtkachels van mijn buren stank binnen in huis benauwd,
tranende oogjes, hoesten rooksmaak in mond. Mijn buren stoken elke dag.
De luchtkwaliteit in Hekelingen, met name den Hoek/Toldijk en Dorpstraat is zeer slecht, met name
wanneer het mistig en windstil is.
Fijnstofmeeting geeft aan soms wel 5x over de wettelijke norm heen gaat. In Hekelingen denkt men
nog in de jaren 50 te leven dus wanneer het kouder wordt gaan de openhaarden en kachels aan. In
mijn directe omgeving buren/overburen zitten er al 6. Tijd dat hier iets aan gebeurt.
Van: Margriet Oud-Beijertand
Bericht inhoud: Alles binnen met tochtstrippen dichtgemaakt. Omdat ik pijn op
de borst en benauwd kreeg. Na maanden kwam ik hierachter dat het door het
stoken kwam van houtkachels in mijn wijk. Arts geweest hyperallergie van
houtrook. Ook durf ik na vijf uur niet meer naar buiten. Misselijk, hoofdpijn,
schor. Ik snap niet dat deze luchtverontreiniging niet wordt verboden.
Van: Annita in Tytsjerksteradiel Wij worden omringd door houtstokende buren. Vooral de
achterburen maken er een feest van. Ze hebben een houtkachel in huis en in de tuin en stoken dat het
een aard heeft. De gemeente weigert iets te doen, stoken met droog hout mag, zegt zij. Wat te doen?
Van: Lourens Spijkenisse Waterland Bericht inhoud: Ook ik ben een houtkachel gebruiker. Voor de
gezelligheid, maar als ik het voor het zeggen zou hebben dan zou ik direct mijn houtkachel op
willen geven voor een beter milieu. Hypocriet misschien maar zo denk ik erover.
Mijn 2 buren daarentegen stoken
alles wat los en vast zit, soms
gepaard gaande met zwarte
rookwolken en chemische stank. De
ene buur stookt geverfd sloophout en
alles wat hij verder tegenkomt de
ander stookt hout dat gewoon buiten
nat ligt te worden en als je aangeeft
dat dat niet goed is, geeft hij aan dat
het wel goed brand. Het stinkt
natuurlijk ontzettend. Een andere
buur stookt weer gedroogd hout dat
aan alle eisen voldoet om zo schoon
mogelijk te branden en ikzelf stook
~4
/t r
wat schoon pallethout en snoeihout
dat minimaal 1 jaar gedroogd is. Ik ga
\\
H4 nj
altijd naar buiten om te kijken of het
Y*
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niet stinkt en voldoende waait. Mijn 2
vuilstokers stoken ook bij mist en
windstilte. Er is dus niets aan te doen blijkt. De stoker wint altijd. Nu is het ook nog eens zo dat ik een
huis gebouwd in 2014 heb, dus zonder ventilatieschuifjes in de ramen. 9 van de 10 keer krijgen we via
de centrale inlaat voor de ventilatie de rook van de vuilstoker binnen. Ik zet dus de ventilatie elke
avond en vaak ook overdag als de vuilstokers thuis zijn uit. Dan maar ramen openzetten. We leven in
2017 waar we zogenaamd wat met het milieu gaan doen. Wat een lachertje is dat zeg. Maar wat
kunnen we nu doen tegen op zijn minst de vuilstokers?
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Auteur: Ron Slaats Westerbork Hier in Westerbork gaan wonen om de mooie omgeving en natuur...In
de zomer geweldig maar nu is het inmiddels bijna de hele dag vieze lucht van houtkachels.
Onvoorstelbaar dat dit zomaar kan, het lijkt hier wel anno 1900. Echt honderden oude schoorstenen.
Stom dat ik hier niet naar gekeken heb voordat ik voor dit dorp heb gekozen. Sommige schoorstenen
zijn net een stoomboot. Ik woon hier net en heb niet zomaar wat anders. Morgen eerst maar de
gemeente bellen, milieudefensie, GGD en het juridisch loket wellicht. Er is 1 adres dat eruit springt,
hopelijk is dan de ergste overlast ook weg wanneer ik daar de bewoner kan bewegen om anders te
stoken...
Van: Henk Drenthe Emmen Rietlanden Bericht inhoud: Gedurende de herfst- en winterperiode
dagelijks overlast door houtkachels.
Stank, rook en roet. In Nederland, waar
veel op het gebied van milieu (uitstoot
auto's, apk, roetmeting, cv-installaties)
aan regels is gebonden, kan men
zondermeer overlast veroorzaken door
stoken van houtkachel. Ramen en
deuren gesloten houden (hoezo
gezond binnenmilieu) omdat anderen
"gezellig” stoken. Jammer dat politiek
wegkijkt en geen lef toont bij dit soort
van milieuvervuiling. Waar een klein
land klein in blijft.
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Van: M. Feves Gemeente: Amsterdam, Rivierenbuurt Intense en groeiende last van houtrook ELK
najaar, winter en voorjaar, 7 dagen per week, meestal vanaf 17 uur tot 24 uur. Er zijn 40
"Eurowoningen" in deze buurt, bijna allemaal met een openhaard. Vandaag is er houtrook zelfs
overdag vanaf 11 uur. Ook zijn er restaurants (Old School, Rib Roast, ZuidAs (Beatrixpark) en
anderen die hout verbranden buiten voor de klanten. OP ZIJN MINST MOET ER EEN VERPLICHT
FILTER OP ALLE HOUTROOKINSTALLATIES.
Van: Vorstenbosch Tilburg Hubertushof. Udenhout. Wij hebben elke avonden veel last van
rookoverlast uit de pijp van onze achterburen die op het dak staat van de gesloten overkapping. Zij
zitten lekker binnen en ruiken of zien niks van deze stank omdat meestal de wind onze richting in
staat. Er komen ook veel fijnstoffen los zodat ik alle deuren en ramen moet sluiten omdat mijn
gezondheid
(astmatisch) steeds
verder achteruit gaat. Ik
heb hier al melding van
gemaakt bij gemeente
en GGD maar deze
doen er niet veel aan.
Ook bel ik geregeld met
de politie zodat zij
kunnen waarnemen dat
we last hebben van
deze overlast. Ik hoop
echter dat er snel wat
aan gedaan gaat
worden want zo de
wintermaanden door
komen is geen pretje
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Naam: S. van Rijt Binnenmaas
Ik heb een vraagje: weet u of er stickers bestaan tegen
houtrook. Met name houtrook uit kachels en open
haarden. Zoals u weet is het ietsepietsie kouder aan het
worden dus een mooi gelegenheid om voor domme mensen
weer vuurtjes te gaan stoken met als gevolg schade aan het
milieu en overlast veroorzaken. Moet thuis weer alles
dichthouden om maar geen prikkende ogen en droge keel te
hebben de rest van de avond en nacht. Ja het gaat hier tot
02.00 uur 's nachts door. Slaap ook niet in bed maar op de
bank totdat ik buiten geen rook meer ruik dan pas kan ik met
mijn zoontje naar bed.
Ik zou deze stickers graag willen gebruiken om buiten op
diverse plekken te plakken zoals op abri's, prullenbakken,
verkeersborden. Dit om mensen te waarschuwen hoe slecht
hout stoken voor iedereen is. Ik hoor graag van u. En graag
zou ik jullie willen helpen en/of andere instanties hoe we
mensen toch bewust kunnen maken van het feit dat houtkachels en open haarden ongezond zijn. En
uiteindelijk om deze vreselijke dingen te verbannen uit de samenleving, het liefst wereldwijd.
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ALLE ANDEN
helpen

Van: M. van Arendonk Deventer, wijk Zandweerd. Wij wonen hier sinds januari en vanaf dat moment
hebben wij piepende longen in de winter. Mijn zoontje krijgt een pufje van de dokter, die gebruik ik
dan ook. We roken in het nieuwe huis de houtkachels van buiten en sluiten dan de ramen. De rook
irriteert onze keel en veroorzaakt hoofdpijn. Ik heb de gemeente gevraagd om een contactpersoon
zodat ik een bijeenkomst kan beleggen voor wie er nog meer last van heeft. En om de stokers voor te
lichten. Dat zal niet meevallen, de eerste ambtenaar die ik sprak merkte op: "Ik heb ook een
houtkachel en je krijgt het toch niet verboden’.
Van: Tinus Oostingh Emmen Bargeroosterveen De hele zomer overlast ondervonden van een
houtkachel die men naast een zwembad had staan voor verwarming van dit zwembad. Tevens elk
stookseizoen overlast van houtstokende buren met houtkachels en openhaarden. Men trekt zich niets
aan van stookadviezen. Huishoudens die gebruik maken van deze manier van verwarmen nemen
hand over hand toe. Dit heeft enorme gevolgen voor ons gezin, zowel lichamelijk als psychisch.
Bij het verbranden van hout of biomassa komt meer C02 vrij dan bij het stoken van kolen per
opgewekte hoeveelheid warmte. Zie Dagblad Trouw en de Groene Amsterdammer van 22-11-2017.
Zelfs na compensatie van 40 jaar hergroei is de bijdrage aan C02 nog veel groter dan van aardgas.
Zie de grafiek.

C02-uitstoot Amerikaanse houtpellets
na 40 jaar hergroei
gram C02 per kWh
1200
1000
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800
600
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400

gas

200
0

wind

Stephenson & MacKay 2014, fig 52, S24-25, 40-year horizon
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Overlast van houtrook met de daarbij behorende voor de gezondheid gevaarlijke stoffen komt overal
in Nederland voor. Van de grote stad tot in het dorp en op het platteland. Er is maar één echte
oplossing: STOPPEN met het stoken van hout, houtpellets en aanverwante stoffen. Ook de buren van
de stokers hebben recht op schone lucht en recht op gezondheid. Wilt u meer weten over de gevaren
voor uw gezondheid en waarom u absoluut geen hout zou moeten stoken, toets dan het woord
“houtrook” in op Google en u vindt al snel de website www.houtrook.nl,www.houtrookvrij.nl en vele
andere informatieve websites over dit onderwerp, zoals van de GGD Amsterdam. Toetst u op Google
“TV Oost Houtrook" in dan komt u bij een uitzending van TV Oost op 22-9-2017 met een uitgebreide
toelichting over de problemen die aan het stoken van hout kleven.
Ook op YouTube kunt u vele filmpjes vinden na het intoetsen van het woord “Houtrook".
Op de kaart ziet u een aantal van de meldingen van houtrookoverlast bij houtrook.nl. Eén pin kan
meerdere meldingen bevatten.
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Houtvo urne en energievraag
Kringlopen voedingsstoffen

% van totaal energieverbruik

Gebruik van
biomassa voor
energieopwekking
in Nederland
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Afvalverbrandingsinstallaties

Potentieel EU voor
energie uit biomassa:

Biobrandstoffen voor het
wegverkeer
Meestoken
elektriciteitscentrales
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Overige biomassa
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Was gepland rond 2016
30% van totale warmteproductie
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90.000 ha bos
waarvan
50.000ha met productie
gem. bijgroei = 8 m3/ha.jr
= 400.000 m3/jr
= 300.000 ton / jr

De Nieuwe Stad
biomassacentrale
350 ton afvalhout
= 500 m3 hout
Ambitie: lokaal te vergaren
Groenafval:
81 stère + 29 ton ~ 100 m3

Een paar constateringen
Biomassa kan slechts een zeer klein deel van
de oplossing bieden in energietransitie
Besparing is de belangrijkste weg. Biomassa
wordt gebruikt om gebrek aan ontwikkeling
andere maatregelen te maskeren.
Hout is/wordt veel belangrijker als grondstof

"we verstoken alleen afvalhout"

In de natuur wordt geen afval geproduceerd
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Bos in Nederland vooral op de
voedselarme gronden:

Beschikbaarheid in de bodem van
voedsel voor de plantenwereld

relatief lage voorraad van
voedingsstoffen
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Natuurlijke verwering 11,500 jaar: 4.3 kg/ha.jr
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289 kg/ha.jr

OPNAME DOOR BOS (kg / ha. jr)

□ Ca
□ Mg

m

p

Figuur 11-5. Gemiddelde jaarlijkse opname (kg ha-1 jr1) van N, K, Ca, Mg en P in
gematigd loof- en naaldbos. De figuur is gebaseerd op gegevens van 14 gematigde
loofbossen en 13 gematigde naaldbossen gerapporteerd door Cole en Rapp (1981).

Totale in h o u d P en M g (kg ha'1)

Totale in h o u d N , K en Ca (kg ha*1)

VOORRAAD OPGESLAGEN IN BOMEN (kg / ha)

N

K

Ca

P

■ Kruid- en struiklaag

□ Wortels

□ Takken

□ Bladeren

Mg
□ Stammen

Figuur 11-4. Totale nutriëntenin houd (kg ha-1) en -verdeling over vijf biomassacomponenten in een gemengd 115-160-jarig eikenbos op kalkrijke bodem in België
(Duvigneaud & Denayer-DeSmet 1970; Duvigneaud et al. 1971).
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De balans in orde van grootte

AANVOER (Ca):

UITSPOELING:

Depositie: enkele kg per jaar

vele kg per jaar

Verwering: enkele kg per jaar

OPNAME:

VEGETATIE:

tienta en kg per jaar

honderden kg

Afsluiting
Oogst van hout leidt tot afvoer van voedingsstoffen
• Aanvulling door depositie en verwering vaak niet
toereikend om verlies te compenseren
Oogst van tak- en tophout ("afval") leidt tot extra
verlies aan voedingsstoffen
Ook de oogst van alleen stamhout op arme bodems
kan tot netto verlies van voedingsstoffen leiden.

Tot slot
• Afvalhout kan nooit uit bos afkomstig zijn
• Oogst mag niet ten koste gaan van
bodemvruchtbaarheid
• Een grotere markt voor biomassa is een
bedreiging voor de duurzame instandhouding
van bossen.
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Geschiedenis
Vele jaren wordt in Nederland een debat over de toepassing van houtige biomassa als
brandstof voor bio-energie gevoerd. Het debat over bijmenging van biobrandstoffen
aan transportbrandstoffen (rond 2010) is hieraan voorafgegaan. Het debat over
houtige biomassa is de laatste twee jaar naar aanleiding van het visiedocument van de
KNAW (januari 2015; informatiebron 3) verder aangewakkerd. Met de TV-uitzending
'Bos als brandstof (Zembla, maart 2017; informatiebron 4) is het (maatschappelijk)
debat verder gevoerd. In maart 2017 riep de Tweede Kamer in een motie de minister
van Economische Zaken op om de SDE-subsidie op het stoken van hout in
kolencentrales te stoppen.

Hoogwaardige toepassing houtige biomassa
De GNMF (Gelderse Natuur en Milieufederatie) is van mening dat hout hoogwaardig
dient te worden ingezet. Met als doel C02 vast te leggen. Het vastleggen van C02
wordt ook aangeduid met 'C02-sink'. Voorbeelden daarvan zijn toepassing als
bouwmateriaal en als structuurmateriaal voor compost (koolstofvastlegging en opbouw in de bodem). Houtstook is een vorm van laagwaardige toepassing. Houtstook
leidt tot verhoging van de C02 concentratie in de atmosfeer. Om klimaatverandering
tegen te gaan dient de C02 concentratie juist te dalen, van 400 ppm (parts pro million)
naar 300 ppm. Daarmee heeft houtstook een averechts effect.
Belangrijkste argumenten
De belangrijkste argumenten van de GNMF tegen verdere groei van inzet van houtige
biomassa voor energieproductie zijn de volgende:

•
Tweemaal zo hoge C02-uitstoot bij houtstook vergeleken bij gas
Houtstook leidt tot verhoging van de C02 concentratie in de atmosfeer, terwijl de C02
concentratie juist dient te dalen. De C02 uitstoot is tweemaal zo hoog als bij de inzet
van gas. Een zgn opbouw van C02-schuld (C02 debt) vindt plaats. Beter kan gas in plaats
van hout als transitiebrandstof worden ingezet (zie uitwerking verderop).
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Te weinig energiehout
Er is te weinig energiehout om in de vraag voor energieopwekking te voorzien,
beschikbaar. Enorme bosarealen zijn hiervoor nodig. Om aan de doelstelling van het
landelijke Energieakkoord in 2020 te voldoen is ca 10 miljoen ton energiehout per jaar
nodig (prof G-J Nabuurs, september 2016; zie informatiebron 5). Om 10 miljoen ton
energiehout per jaar uit de jaarlijkse bijgroei van bos te oogsten is een bos van 5
miljoen hectare nodig (uitgaande van een oogst van 2 ton energiehout/ hectare bos).
Dit bosareaal beslaat meer dan het oppervlak van Nederland (ca 3.5 miljoen hectare).
90% van het energiehout dient voor deze doelstelling geïmporteerd te worden.
•
Impact op biodiversiteit
Door het oogsten van top- en takbout uit Nederlandse bossen ontstaat er een
nutriëntentekort in de bossen. De helft van alle biodiversiteit in ons bos is direct
gebonden aan dood hout en organisch materiaal.
•
Te weinig aanwas bos
Er is een daling van de aanwas van bossen en daardoor een afnemende CCh-absorptie
door bossen. Het totale oppervlakte aan bos in Nederland blijft teruglopen (zie
informatiebron 6). Bomen die er nog staan, behoren tot de slechte groeiers. Door
degradatie stoot het tropisch bos meer koolstof uit dan het opneemt (zie
informatiebron 7). Door de te lage aanwas van bossen is houtstook niet CCh-neutraal.
Duurzaam bosbeheer is van belang.
C02-uitstoot houtstook
Bij houtverbranding komt per opgewekte kilowattuur eenheid elektriciteit of warmte
tweemaal zoveel CO2 vrij vergeleken bij energieopwekking met gas (zie bijlage 1). Wat
betreft C02 uitstoot ligt hout boven het niveau van steen- en bruinkool. Dit komt
doordat in hout reeds half geoxideerde koolstofverbindingen aanwezig zijn. Ook
gecertificeerd energiehout heeft bij verbranding een tweemaal zo hoge CO2 uitstoot
vergeleken bij gas. Bio-energie op basis van houtverbranding is daarmee niet
klimaatneutraal en heeft een negatieve klimaatwinst.
Pas na de kap en verbranding van hout worden bomen weer aangeplant (als deze al
voldoende worden aangeplant). Het opnieuw vastleggen van C02 vindt daardoor pas
veel later plaats. Het terugvangen van C02 vindt pas over 25 tot 100 jaar plaats. Zo
wordt een koolstofschuld opgebouwd. Er dient dus eerst heel veel hout te worden
aangeplant. Over tientallen jaren zou dan pas met beleid mogen worden gekapt. Na
het kappen van bos duurt het wel 50 jaar voordat het bos weer hersteld is en de C02uitstoot gecompenseerd is. Verbranden van hout leidt nu tot een C02-boost. Dat is een
verkeerde aanpak in een tijd dat de klimaatverandering juist gestopt moet worden.
De GNMF is ook tegen verdere groei van de toepassing van houtige biomassa voor
lagetemperatuur warmte in de gebouwde omgeving. Hout dient hoogwaardig te
worden toegepast. Om C02 vast te leggen (C02-sink). Voor industriële
(hogetemperatuur)warmte moet energiehout alleen ingezet worden als er geen
alternatieven zijn. Anders wordt een 'lock in' en afhankelijkheid van houtige biomassa
gecreëerd. Ook is de GNMF tegen de inzet van hout als warmtebron voor
warmtenetten. Hiervoor zijn voldoende alternatieven aanwezig zoals gebruik maken
van industriële restwarmte of geothermie.

Subsidie voor houtstook/ bio-energie slechte prikkel
De SDE-regeling voor bio-energie is geen goede prikkel. SDE moet ingezet worden op
hoogwaardige toepassing van houtige biomassa ten behoeve van vastlegging van C02
(bijvoorbeeld bosaanleg). SDE dient te worden ingezet op duurzame energieopties
zoals wind en zon. Daarbij dient zwaarder te worden ingezet op energiebesparing. Hout
en houtige biomassa moeten ingezet worden voor hoogwaardige toepassing of als
structuurmateriaal voor compost (koolstofopbouw in de bodem).
Houtstook in open haarden
Voor houtstook in open haarden gelden ook de hierboven genoemde bezwaren. In
Nederland wordt ca 1 miljoen ton hout per jaar in openhaarden door particulieren
verstookt. Houtstook in open haarden leidt ook tot geurhinder voor buren en uitstoot
van fijn stof (zie informatiebron 10).
Tekortkomingen Biomassa2030 en certificering NTA8080
Biomassa2030 is de strategische visie voor de inzet van biomassa op weg naar 2030. De
visie is opgesteld door het ministerie van Economische Zaken en dateert van december
2015. De GNMF is van mening dat de visie voorbij gaat aan de bezwaren die er zijn
tegen houtstook (verhoogde CO2 uitstoot, te weinig energiehout, aantasting
biodiversiteit en achteruitgang aanwas bossen). In hoofdstuk 3 'Waar zitten de kansen
voor Nederland?' zet de visie volop in op bij- en meestook van biomassa in
kolencentrales, op bio-energiecentrales met C02 afvang (BECCS), op decentrale
opwekking van bioenergie en op houtige biomassa als grondstof voor biobrandstoffen
(zie inleiding Hoofdstuk 3 en paragraaf 3.1 t/m 3.3). De visie schiet daarmee op dit
onderdeel ernstig te kort. Paragraaf 3.4 gaat in op hoogwaardige toepassing van
biomassa. Zo wordt gesteld dat in de houtverwerkende industrie er kansen zijn voor
innovaties in traditionele toepassingen zoals in de bouw, waar klimaatwinst kan
worden geboekt bij de vervanging van energie-intensieve materialen als staal en beton.
NTA8080 is een certificering van biomassa. Hoofdstuk 6 gaat in op de
duurzaamheidseisen. Beperkingen van NTA8080 betreffen:
- Carbondebt (opbouw koolstofschuld en C02 boost bij houtverbranding) staat niet
helder uitgewerkt. De NTA8080 gaat niet in op het feit dat de huidige C02 concentratie
in de atmosfeer van 400 ppm ai te hoog is en dient te dalen naar 300 ppm. In deze
situatie leidt houtstook juist tot hogere C02 concentraties. Of het nu gecertificeerd
hout is of niet.
- cascadering. Paragraaf 6.3.2 (pagina 22) gaat over cascadering. Er wordt slechts een
rapportage-eis tav grondstofefficiency geëist. De organisatie moet het efficiënt gebruik
van biomassa inzichtelijk maken. Daarmee wordt de verantwoordelijkheid bij de
organisatie gelegd. Dit omdat het beleidskader voor cascadering cq hoogwaardige
toepassing nog niet is uitgekristalliseerd.
-NTA8080 gaat niet in op het tekort aan houtige biomassa wereldwijd bij toenemende
vraag, en de negatieve gevolgen met betrekking tot overexploitatie hiervan.
Certificering en standaardisering gaan niet in op fundamentele onderwerpen als de
opbouw van koolstofschuld, de totale omvang van de vraag naar energiehout en de
schaal van de exploitatie. Deze systeemfouten worden daarmee gelegitimeerd.
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Meer informatie
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https://www.gnmf.nl/nieuws/hout-is-grondstof-geen-brandstof
https://www.gnmf.nl/tag/biomassa

2.

3. Visiedocument KNAW (Koninklijke Nederlandse Academie voor
Wetenschappen) 'Biobrandstof en hout als energiebronnen - effect op uitstoot van
broeikasgassen'. Martijn Katan, Louise Vet en Rudy Rabbinge. Januari 2015.
4. 'Bos als brandstof . TV uitzending van Zembla. 22 maart 2017.
5. Nederlands bosbeheer en bos- en houtsector in de bio-economie. Scenario's tot
2030 in een internationaal bio-economie perspectief. G.J. Nabuurs ea, september
2016 (WURen Probos). Zie
http://librarv.wur.nl/WebQuerv/wurpubs/fulltext/390425 .
6. https://www.nu.nl/binnenland/4932389/totale-oppervlakte-bos-in-nederland-bliifteruglopen.html
7. https://www.eoswetenschap.eu/natuur-milieu/tropisch-bos-stoot-meer-koolstofuit-dan-het-opneemt
8. Nieuwe coalitie zet met hout als supervervuiler de C02-kraan wijd open. Als er
minder uitstoot wordt geëist, is het zaak eerst hout te verbannen en dan steenkool.
L. Oldenkamp. Artikel in Financieel Dagblad dd 17 oktober 2017.
9. Vrijwillige rapportage over houtige biomassa voor energieopwekking 2016,
Platform Bio-Energie (zie rapportage PBE).
10 'Last van de buren'. Monitor (KRO-NCRV, december 2016). Houtstook in open
haard.
Bijlage 1. C02 uitstoot bij houtstook ten opzichte van gasstook
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