
 

Verslag netwerkbijeenkomst Slimme & Gezonde Stad #5:  

“Houtrook en beter stoken” - 18 februari 2016 

 

Op 18 februari 2016 kwamen in Fort Vechten (Bunnik) zo’n 40 deelnemers vanuit het netwerk Slimme en 

Gezonde stad bij elkaar voor alweer de 5
e
 netwerkbijeenkomst over ‘Houtrook en beter stoken’.  

Introductie 

De bijeenkomst werd geopend door René Korenromp (programmamanager Slimme en Gezonde Stad, 

Ministerie IenM) en Sarah van der Horn (beleidsadviseur Slimme en Gezonde Stad, Ministerie IenM).  

Houtstook is een onderwerp dat zich tekent door de verschillende belevingen die spelen bij het ‘stoken 

van een vuurtje’. De open haard is voor de één een gezellige plek om samen te komen, terwijl het voor 

een ander een bron is van irritatie en gezondheidsklachten. Er komen bij gemeenten dan ook regelmatig 

klachten binnen over overlast veroorzaakt door houtstook. Een verbod op houtkachels is voorlopig niet 

aan de orde. Maar de klachten van mensen die last hebben van houtrook kunnen niet zomaar opzij 

worden geschoven. Deze bijeenkomst van Slimme en Gezonde Stad is opgezet om samen op zoek te 

gaan naar oplossingen voor gemeenten om de overlast van houtrook zoveel mogelijk te beperken.  

 

Uitkomsten onderzoek GGD: overlast door houtrook 

Frans Duijm van de GGD Groningen heeft samen met de GGD’s van Drenthe en Friesland en het instituut 

IRAS van de Universiteit Utrecht onderzoek uitgevoerd naar overlast veroorzaakt door houtrook. De 

effecten van houtrook zijn o.a. geurhinder, stress, verergering van astma of COPD, infecties aan de 

luchtwegen/longen, meer kans op een hartinfarct, beroerte en verhoging van de kans op longkanker. 

Het onderzoek is gedaan door bij 10 huizen waar door bewoners was gemeld dat er sprake was van 

ernstige overlast door houtstook in de buurt de blootstelling aan fijnstof te meten en dit te vergelijken 

met de beleving van overlast gerapporteerd door de bewoners.  

 

Uitkomsten onderzoek 

Uitkomsten van het onderzoek waren onder andere dat:  

- er in het algemeen geen statistisch significant verband aan te tonen was tussen de ervaren overlast 

en de concentratie PM2,5; 

- er soms veel overlast werd gemeld terwijl de PM2,5 waarden laag waren; en 

- de meetwaarden van de Dylos soms hoger of veel hoger waren dan de etmaalgemiddelde 

advieswaarde (25 μg/m
3
, WHO).  

Een conclusie was dat de gebruikte meetapparatuur niet geschikt is om metingen nauwkeurig uit te 

voeren. Het meetapparaat van Dylos is wel geschikt om een indruk te krijgen van etmaalgemiddelde 

overschrijdingen.  

 

Contact 

Er kwamen vanuit de zaal veel vragen over het onderzoek, o.a. over de specifieke locaties van de 

meetapparatuur, de achtergrondconcentraties, windrichting en de onderzoeksopzet. De GGD wil graag 

een vervolgonderzoek doen.  Het rapport is hier te vinden. Voor vragen of opmerkingen kunt u terecht 

bij milieu@ggd.groningen.nl. De presentatie van Frans Duijm vindt u hier. 

  

http://ggd.groningen.nl/milieu-gezondheid/houtkachels
mailto:milieu@ggd.groningen.nl
http://www.slimmeengezondestad.nl/Kennisnetwerk/Documenten/downloads_getfilem.aspx?id=557266


 

 

Volgens een enquête van Motivaction/MileuCentraal 2016 ontvangt 60% geen informatie over goed stoken, heeft 

50% behoefte aan meer informatie, is 21% niet op de hoogte van de tip ‘stook niet bij windstil of mistig weer’, en is 

23% niet bereid extra maatregelen te treffen om overlast te beperken.  Er lijkt dus nog een behoorlijke slag te slaan 

(Presentatie Frans Duijm). 

 

Inzet principes uit gedragswetenschappen bij aanpak houtstook 

Wat maakt dat mensen bepaalde beslissingen nemen en hoe kun je die processen beïnvloeden om te 

stimuleren dat mensen hun gedrag gaan veranderen? Anjo Travaille van bureau Bovenkamers deelde in 

zijn presentatie een aantal principes uit de gedragswetenschappen die zinvol kunnen zijn bij de aanpak 

van houtstook.  

 

Traditionele aanpak gedragsverandering (kennis  houding  gedrag) is achterhaald 

Wat we waarnemen is een onbewuste verwerking van zintuigelijke informatie (zie dit filmpje). Gedrag is 

voor 95% onbewust of automatisch. Slechts 5% van het gedrag is gepland en te beïnvloeden via 

argumenten. 

Mensen bedenken vaak achteraf argumenten voor hun vertoonde automatische gedrag. Dus we moeten 

vooral andere ingangen vinden om gedrag te veranderen, bijvoorbeeld door in te zetten op emoties 

(pijn, angst, winst), in te spelen op de werking van zintuigen en geheugen en gevoeligheid voor sociale 

normen te benutten. Soms kun je, zonder op inhoud in te gaan, gewenst gedrag organiseren: het 

duurzaamheidsargument geeft bij de meeste mensen weinig activiteit in de hersenen (en zet daarom 

ook niet aan tot gedragsverandering), maar door gebruik te maken van gedragsbepalende factoren als 

competitie, sociale normen, kostenbesef en emoties wordt de kans al groter. 

 

Verandermomenten  

Travaille brak een lans voor het inspelen op  verandermomenten om gewoontegedrag te veranderen of 

te voorkomen dat een ongewenst gewoontegedrag ontstaat. Door een natuurlijk moment te kiezen of 

een verandermoment te veroorzaken kun je gewoontegedrag onderbreken en mensen weer even laten 

nadenken. Voor houtstook zijn voorbeelden van mogelijke verandermomenten: 

Natuurlijke verandermomenten Gecreëerde verandermomenten 

- Nieuwe woning wel/geen houtkachel 

- Aanvang stookseizoen 

- Aankoop hout 

- Klachten van buren 

 

- Handhaver treedt op 

- Houtprijs omhoog 

- Specifiek aanbod van de schoorsteenveger 

- Aanbod workshop verantwoord stoken 

- Inzet houtvochtmeter 

 

Enkele gedragsprincipes 

- Mensen doen graag wat anderen ook doen (sociale norm). Focus hierbij wel op het gewenste 

gedrag: wanneer het ongewenste gedrag wordt getoond, wordt dat juist als sociale norm gezien 

en overgenomen. 

- Mensen zijn gevoelig voor: sympathie, consistentie, wederkerigheid, default opties, 

autoriteit/deskundigheid (hoe wordt het gewenste gedrag geframed?). 

- Mensen waarderen hun persoonlijk eigendom bovengemiddeld (en zullen dus niet snel hun 

houtkachel wegdoen). Dit heeft te maken met het feit dat mensen verlies veel zwaarder vinden 

wegen dan winst. 

https://www.youtube.com/watch?v=olgqCSYk300


 

- Mensen hebben vooral aandacht voor informatie die nieuw of bedreigend voor hen is. 

- Mensen doen graag wat weinig moeite kost, kiezen voor de makkelijkste optie. 

- Mensen vinden emotionele anekdotische informatie waardevoller dan statistische informatie. 

 

Stappenplan voor effectieve gedragsverandering 

Tot slot gaf Anjo Travaille in zijn presentatie een voorzet of opzet voor een stappenplan  

1. Doel/Doelgroep/Doelgedrag  2. analyse gedrag en context  3. keuze gedragsprincipes en 

uitwerking voor een effectieve aanpak van houtstook. De hele presentatie van Anjo Travaille vindt u hier. 

 

Werkgroepen 

Vervolgens gingen de deelnemers in drie groepen uiteen. De drie groepen richtten zich op het 

bedenken van oplossingen om de houtstookproblematiek aan te pakken voor de richtingen waar 1) 

technische mogelijkheden, 2) wet- en regelgeving en 3) bewustwording en gedragsverandering.  

De belangrijkste conclusies van de deelsessies waren dat het nog onvoldoende helder is wat nu de 

omvang van het houtstookprobleem is (zowel beleving als meetbare vervuiling). Dit maakt handhaving 

op houtstook erg lastig. Inzet op het (goede) stookgedrag van mensen is derhalve een belangrijk 

aangrijpingspunt voor het verminderen van de overlast. Schoner stoken, en dus aan de bron voorkomen 

van uitstoot, is een belangrijke manier om overlast te beperken. Een houtvochtmeter waarmee gekeken 

kan worden of het hout voldoende droog is of een CO2 meter in de woonkamer om te controleren dat 

er voldoende trek is kunnen stokers helpen bij het beter stoken. Andere manieren die werden besproken 

om bewustwording te vergroten zijn: een label op houtkachels met informatie over de uitstoot; een 

buurtapp waarin klachten over houtstook kunnen worden aangegeven;  informatieverstrekking over 

slecht stookweer (via de app of bouwmarkten waar hout/kachels worden verkocht) en 

informatieverstrekking tijdens een verandermoment zoals een verhuizing. Het faciliteren van ombouw 

van de kachel, of advies op het moment van aanschaffen van een kachel kan zorgen voor minder 

overlast. 

 

Er werd ook gesproken over het inzetten van een ‘houtstook-team’ dat de uitstoot meet met sensoren 

bij het vuur, zodat mensen zich bewust worden van de noodzaak van schoner stoken. Ook zou de 

schoorsteenveger kunnen adviseren over beter stoken en een goede installatie van de haard. Mogelijke 

andere partners die werden genoemd zijn de kachelbranche, verzekeraars en het Platform Houtstook. 

De rol voor de verzekeraar zou kunnen liggen in het belonen van goed gedrag. Dit zou betekenen dat 

wanneer iemand een keuringscertificaat van de schoorsteen kan laten zien, deze persoon korting kan 

krijgen op de premie. 

 

Via het Convenant Duurzaam Bouwen kan door gemeente en projectontwikkelaars besloten worden om 

bij het bouwen van nieuwe woningen een rookkanaal achterwege te laten. Andere oplossingen kunnen 

volgens deelnemers lokaal gezocht worden in het opnemen van stookvrije wijken in het omgevingsplan 

en de APV. Handhaving is wel een punt van aandacht waar een meetbare norm voor gevonden moet 

worden. Mogelijk kan de smogwaarschuwing worden aangegrepen om houtstook op dat moment niet 

toe te staan. 

 

  

http://www.slimmeengezondestad.nl/Kennisnetwerk/Documenten/downloads_getfilem.aspx?id=557265


 

Platform Houtstook 

Het platform Houtstook (werktitel) is een samenwerkingsverband tussen verschillende partijen uit het 

veld van onderzoek, maatschappelijke organisaties, ondernemers en overheid. Het platform heeft tot 

doel het voorkomen en/of verminderen van overlast en/of gezondheidsschade door het stoken van hout 

en andere vaste brandstoffen door particulieren. Op dit moment zijn de deelnemende partijen met 

elkaar in gesprek om de situatie te verbeteren. Dit doen zij door het in beeld brengen van verschillende 

handelingsperspectieven en het verzamelen en verspreiden van beschikbare kennis en informatie voor 

het algemeen publiek en professionals/beroepsgroepen. Daarnaast zal het platform een jaarlijkse 

bijeenkomst organiseren voor een breed publiek om kennis en ervaringen te delen en 

handelingsperspectieven te bieden om overlast en/of gezondheidsschade te voorkomen en/of te 

verminderen. Binnenkort wordt het platform zichtbaar via een website. Wilt u op de hoogte gehouden 

worden van het platform dan kunt u terecht bij een van de deelnemende partijen of contact opnemen 

met de algemeen secretaris mw. M. Venselaar van het RIVM via martje.venselaar@rivm.nl  

 

Experiment hout stoken 

De dag werd afgesloten met het stoken van vuur. Naast alle mogelijke oplossingen die werden 

benoemd tijdens de middag, is het van belang dat wanneer er dan toch gestookt wordt, dit op een zo 

goed (minder vervuilende) mogelijke manier gebeurt. Johan van der Wielen en Anna Regina de Jong van 

In2nature lieten ons zien op welke manier dit kan. Enkele simpele tips om het stoken van een slecht vuur 

in ieder geval te voorkomen: gebruik geen nat of geverfd hout, gebruik geen stapels kranten waar geen 

lucht tussen kan komen maar maak propjes en bouw het vuur op van kleine takjes onderop naar grotere 

bovenop. Tijdens het stoken van hout heeft Joost Wesseling van RIVM enkele metingen gedaan tussen 

een vuur met nat hout en een vuur met droog hout, om zo de effecten op luchtkwaliteit te kunnen 

meten. Binnen het oriënterende karakter van de metingen leek er geen evident verschil te zijn in 

deeltjesaantallen (ultrafijnstof) in de pluim van het ‘goede’ en ‘foute’ vuur. In beide vuren was het 

aantal hoog. De koolmonoxideconcentraties bleken wel hoger in het ‘foute’ vuur. Gezien het 

oriënterende karakter van de metingen kunnen geen conclusies aan de resultaten van de metingen 

worden verbonden. Het verslag van Joost Wesseling vindt u hier.  

 

Afsluiting 

Maak gebruik van de LinkedIn groep Slimme en Gezonde Stad om vragen over dit onderwerp aan het 

netwerk van gemeenten en experts voor te leggen. Wanneer u behoefte heeft aan een verdiepende 

vervolgbijeenkomst over dit onderwerp, laat het ons dan weten via sgs@sme.nl. 

 

Volgende netwerkbijeenkomst 

De volgende bijeenkomst van SGS op 24 maart in Schiedam heeft als thema ‘Betrekken stakeholders bij 

ruimtelijke inrichting’. Wat kunnen stakeholders bijdragen als het gaat om luchtkwaliteit en 

geluidskwesties bij ruimtelijke inrichting? Laat u tijdens deze middag inspireren door twee unieke 

projecten in Schiedam waarbij bewoners en bedrijven zijn betrokken bij de ontwikkeling van ruimtelijke 

plannen waarin luchtkwaliteit en geluidsproblematiek een grote rol speelden. De gemeente Schiedam 

neemt u letterlijk mee naar de plekken waar zich dit afspeelt. De bijeenkomst biedt ruim gelegenheid tot 

het halen en brengen van expertise en leerervaringen in het betrekken van stakeholders en bewoners bij 

lucht- en geluidkwesties in ruimtelijke plannen. Meer informatie over deze bijeenkomst vindt u op onze 

website. 

mailto:martje.venselaar@rivm.nl
http://www.slimmeengezondestad.nl/Kennisnetwerk/Documenten/downloads_getfilem.aspx?id=557271
https://www.linkedin.com/grp/home?gid=8309112&trk=my_groups-tile-grp
mailto:sgs@sme.nl
http://www.slimmeengezondestad.nl/Kennisnetwerk/Netwerkbijeenkomsten/Netwerkbijeenkomst+6+-+Betrekken+stakeholders/default.aspx
http://www.slimmeengezondestad.nl/Kennisnetwerk/Netwerkbijeenkomsten/Netwerkbijeenkomst+6+-+Betrekken+stakeholders/default.aspx

