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Effecten van houtrook

• geurhinder, stress

• (verergering van) astma of COPD

• (meer kans op) infectie luchtwegen/longen

• (meer kans op) hartinfarct, beroerte, enz.

• (verhoging van de kans op) longkanker

CBS: 

10% van Nederlanders gehinderd door houtrook
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Houtrook: bestanddelen

Talloze verbrandingsproducten, o.a.:

• PM, roet

• CO, VOS, aldehyden 

• PAK, o.a. B(a)P = benzo(a)pyreen

• dioxinen

• kenmerkende stof: levoglucosan

• geurstoffen: o.a. methoxyfenolen
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B(a)P = benzo(a)pyreen

• Kankerverwekkend

• Houtrook belangrijke bron

• Roet: idem
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Houtrook: risico

• Klachtenbepalend: geurstoffen? 

• Risicobepalend: aantallen kleine deeltjes?

Blootstelling

• Simpele meetapparaten: PM2,5
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PM2,5 herkomst
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PM2.5 plaatselijk andere bronnen

• BBQ       →

• rookoven ↓
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PM2,5 gemiddeld over 2013
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Veel bronnen bij elkaar

9



PM2,5 modelberekening (DGMR , Verhees, 2014)
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BaP (en PM10) (BuroBlauw, 2011)

1 bron: invloed tot  ̴200 meter

BaP uurgemiddelde

gradiënt vanaf de 

schoorsteen

Rode lijn: 

bij weinig wind en 

bewolkt weer 

(stabiliteitsklasse D)

Blauwe lijn:

bij gewoon weer 
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Sterfte evenredig met PM2,5
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PM2.5 toetswaarden

• Wettelijke grenswaarde: 

algemeen 25 µg/m3 [per jaar]

stedelijke achtergrond 20 µg/m3 [per 3 jaar]

• WHO-advieswaarde:

< 10 µg/m3 [per jaar]

< 25 µg/m3 [per etmaal (behalve 3 dagen per jaar)]
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Onderzoek 2015

Probleem: 

• veel ernstige klachten over buren 

• gemeentelijke handhaving (b.v. stookverbod) 

blijkt vaak juridisch niet houdbaar

Doel:

• faciliteren handhaving door koppelen 

hinderklachten aan PM2,5 

• testen meetmethode en –techniek
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Onderzoek 2015

• 10 woningen Noord-Nederland

• Bewoners met ernstige klachten over 

houtrook van buren (en over gezondheid)

• Huisbezoek en diverse vragenlijsten

• 1 week: 

continue meting 

uurlijkse klachtenregistratie
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Uitkomsten 1

In 3 van de 10 gevallen een statistisch significant 

verband tussen hinder en PM2,5
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Uitkomsten 2

Soms veel hinder zonder veel PM2,5
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Uitkomsten 3

In 8 van de 10 gevallen etmaalgemiddelden 

boven advieswaarde
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Uitkomsten 4

Bij veel hinder soms geen overschrijding van de 

advieswaarde
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Conclusies

• Simpele meetapparaten niet geschikt om 

klachten “hard” te maken.

• Meetmethode (met specifieke ijking) wel geschikt 

om op korte afstand etmaalgemiddelde 

overschrijdingen te constateren.

Etmaalgemiddelde advieswaarde is wetenschappelijke 

norm ter bescherming van gezondheid.
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Beleidsopties 

• Stookverbod bij ongunstig weer
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Beleidsopties 2

• Verplichten schone kachels: 

normering, 

controle, 

certificering,

enz.
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Kachel met EPA-certificaat (Ward 2008)

• Minder PM2,5 maar meer dehydro-abietic acid in huis
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Gesloten systeem
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Beleidsopties 3

• Verplichten rookgasreiniging:

bijvoorbeeld emissie-norm zoals in Duitsland
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Bundesumweltministerium:  

Kamine, Kaminöfen und Kachelöfen

(mit/ohne Russfilter) ab 2015

Grenzwerte für Feinstaub 150 mg/m3



Rookkanaal: katalysator

• Werkt tegen o.a. stank
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Rookkanaal: elektrostatisch filter

• Werkt tegen fijn stof
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Beleidsopties 4

• Bouwbesluit verdunningsfactor rookgassen:

ook voor buren voorschrijven
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Beleidsopties 5

Bijvoorbeeld in omgevingsvisie:

• Vaststellen etmaal-advieswaarde als norm 

luchtkwaliteit per deelgebied

• Houtrook-vrije buurten

• Schoorsteen hoger dan woningen in de buurt
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Beleidsopties 6

Beter instrumentarium voor handhaving
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SLOT

Vragen?
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houtstokers

Enquête Motivaction/MilieuCentraal 2016: 

• 60% ontvangt geen info over goed stoken 

• 50% heeft behoefte aan meer info

• 21% niet op de hoogte van de tip: stook niet 

bij windstil of mistig weer

• bereidheid tot (extra) maatregelen om 

overlast te beperken: 

23% geen of weinig
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