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De keerzijde van houtstook in open 
haarden en kachels 

Het toenemende gebruik van conventionele open haarden en houtkachels levert geen bijdrage aan de 

vermindering van de opwarming van de aarde. Voor het klimaat is het beter het huis te verwarmen 

met de cv-ketel. Daarentegen leveren pelletkachels wel klimaatwinst ten opzichte van de cv-ketel. 

Verder worden voor alle vormen van houtstook de gezondheidseffecten van fi jnstof uit deze bronnen, 

zeker ook voor de stoker zelf, sterk onderschat. Een eerste, voorlopige inschatting is dat het stoken 

van hout jaarlijks leidt tot 900 à 2700 voortijdige sterfgevallen in Nederland. Tenslotte lijken de emis-

sies van houtstook in de Nederlandse emissieregistratie sterk onderschat te worden. Aanvullende 

maatregelen voor het tegengaan van het stoken van hout zijn wenselijk vanuit zowel gezondheids- als 

klimaatperspectief. 

Het Milieu Dossier accepteert artikelen 

die de voortgang in beleid, onderzoek en 

maatschappelijke respons documenteren. 

Bijdragen worden beoordeeld door een 

redactieteam.

Prof. Dr Lars Hein (lars.hein@wur.nl) is hoogleraar ecosy-
steemdiensten en milieuverandering aan de Wageningen 
Universiteit. Hij houdt zich met name bezig met het analy-
seren van de verbinding tussen milieu en economie en 
heeft een honderdtal wetenschappelijke artikelen gepubli-
ceerd, onder meer over luchtverontreiniging. 
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1. Inleiding
De gezondheidsproblemen gerelateerd aan 

de onvoldoende luchtkwaliteit in 

Nederland worden breed onderkend. 

De Gezondheidsraad adviseerde 

in januari van dit jaar prioriteit te 

geven aan het terugdringen van 

de concentraties fijnstof afkomstig 

van wegverkeer en de veehouderij. 

Recent (maart 2018) stelde staatsse-

cretaris Van Veldhoven (IenW) samen 

met de provincies en gemeenten 

aanvullende maatregelen voor de 

verbetering van de luchtkwaliteit 

voor. In deze maatregelen is er 

weinig aandacht voor de emissies ten 

gevolge van particuliere houtstook. 

Niettemin wijzen een groeiend aantal 

studies op de gezondheidsrisico’s hiervan (1). 

Totdat er verdere regelgeving op dit gebied 

komt, worden besluiten over het stoken van 

hout in open haarden en (pellet)kachels 

genomen door individuele huishoudens. 

Hierbij zullen verschillende aspecten 

worden meegenomen zoals sfeer van de 

open haard of kachel, besparen op de ener-

gierekening, en wellicht gezondheids- en 

2. Methodes 
In deze studie beschouw ik de volgende 

types verontreiniging: fijnstof, PAKs, en roet 

(‘black carbon’). Open haarden en kachels 

stoten ook vluchtige organische stoffen, NOx 

en CO uit, die alle drie schadelijk zijn voor 

de gezondheid, maar deze zijn niet meege-

nomen in de analyse. Fijnstof (PM) kan 

worden ingedeeld naar gelang de grootte 

van de deeltjes in PM10, PM2.5 en ultra-

fijnstof (kleiner dan 0,1 µm). Blootstelling 

aan fijnstof wordt geassocieerd met een 

verhoogd sterfterisico alsmede een verho-

ging van de risico’s op ziektes aan lucht-

wegen, ademhalingsorganen, en hart en 

vaatziektes, waaronder hersenbloedingen 

(1). De gezondheidseffecten van ultra-

fijnstof zijn relatief het hoogst, omdat die 

verder in de longen binnendringen en ook 

in de bloedbaan terecht kunnen komen. 

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen 

(PAKs) zijn een verzameling kankerverwek-

kende stoffen opgebouwd uit twee of meer 

benzeenringen die ontstaan bij onvolledige 

verbranding van koolstof bevattende mate-

rialen zoals fossiele brandstoffen en hout. 

Roet is een verzamelnaam voor fijne, zwarte 

deeltjes in de lucht, die ontstaan bij onvolle-

dige verbranding. Roet heeft een effect op de 

opwarming van de aarde. Ten eerste absor-

beert roet zonlicht en staat het vervolgens 

warmte af aan de omgeving. Ten tweede 

vermindert roetdepositie de reflectie van 

zonlicht op gletsjers en op de poolkappen. 

milieueffecten. Het is daarom belangrijk dat 

niet alleen beleidsmakers maar ook huis-

houdens beter worden geïnformeerd over de 

effecten van houtstook. In dit artikel wordt 

een inschatting gemaakt van de klimaat-, 

milieu- en gezondheidseffecten van het 

stoken van hout in een Nederlandse woning. 

Dit is uitgesplitst voor open haarden, 

conventionele en verbeterde (efficiënte) 

houtkachels en pelletkachels. 
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Als beide effecten samengenomen worden 

is roet na CO2 en methaan de belangrijkste 

veroorzaker van klimaatverandering.  

Dit artikel analyseert de effecten van het 

stoken van onbehandeld, gedroogd (18-20% 

vochtigheid) hout; het moge duidelijk zijn 

dat het stoken van geverfd of anderszins 

bewerkt hout de milieu- en gezondheidsef-

fecten vele malen vergroot. Ik ga ook uit van 

een goede zuurstofaanvoer; het ‘afknijpen’ 

van de zuurstoftoevoer kan de uitstoot van 

fijnstof, PAKs en roet nog met een factor 

10 vergroten (2). Het gebruik van vuur-

korven leidt ook tot emissies van fijnstof, 

PAK en roet, maar wordt in dit paper niet 

beschouwd.

Allereerst onderzoek ik of het gebruik van 

open haarden, houtkachels en pelletkachels 

leidt tot klimaatwinst of -verlies, waarbij 

de klimaateffecten van de uitstoot van roet 

worden meegenomen. Daarna beschouw ik 

de milieu-economische schade volgend uit 

een aantal economische kentallen. Tenslotte 

kijk ik naar de gezondheidseffecten van het 

deel van de jaarlijks gemiddelde fijnstof 

concentratie in de Nederlandse atmo-

sfeer dat toe te wijzen is aan houtstook in 

huishoudens.

Tabel 1 geeft de uitstoot van de open 

haarden en houtkachels, zoals gebruikt in 

deze studie, op basis van een literatuur-

review. In de verschillende studies wordt 

de uitstoot soms uitgedrukt in mg per kg 

en soms in mg per MJ. Alle waarden zijn 

omgerekend naar mg per MJ op basis van 

cijfers van de FAO. Voor hout in een open 

haard of kachel is de warmte gesteld op 14.4 

heid) via een normale verbranding met 

voldoende zuurstoftoevoer, het opwarmende 

effect van de uitstoot van roet verschillende 

malen groter dan de uitgespaarde CO2. In 

het geval van een open haard is dit zelfs een 

factor 10 hoger. De pelletkachel draagt wel 

bij tot een vermindering van de opwarming 

van de aarde, ook als de emissies die vrij-

komen bij productie en transport van pellets 

worden meegenomen. 

3.2  Milieu-economische kosten van 

houtstook

De milieu-economische schade kan worden 

bepaald aan de hand van de kentallen zoals 

die worden gebruikt in de kostenbatenana-

lyses voor beleidsopties voor luchtkwaliteit 

beleid in de EU, zoals toegepast door IIASA 

en het Europees Milieuagentschap. De 

kentallen bevatten de kosten die kunnen 

worden toegekend aan een verhoging van 

het sterfterisico van de bevolking, kosten 

van medische behandelingen van ziektes 

gerelateerd aan luchtverontreiniging, 

en kosten voor extra schoonmaak van 

gebouwen en schade aan gewassen. De 

kosten van een eenheid uitstoot worden 

specifiek voor Nederland geschat op 49 euro/

kg fijnstof (PM2.5), 1595 euro/kg PAK en 74 

euro/kg roet. De prijzen zijn omgerekend 

naar 2018 op basis van de inflatie (CPI) zoals 

berekend door het CBS (zie Tabel 3). Er wordt 

in deze berekening van uitgegaan dat er 

één avond gedurende een periode van vier 

uur gestookt wordt. De schattingen in Tabel 

3 moeten overigens gezien worden als een 

duidelijke onderschatting. In de Europese 

kentallen wordt geen onderscheid gemaakt 

in emissies van hoge (bijvoorbeeld indus-

triële schoorsteen) en lage bronnen, ver van 

en dicht bij bewoning. De vervuiling met 

fijnstof en PAK door particuliere houtstook 

vindt per definitie plaats in de woonomge-

MJ/kg hout (op basis van een vochtgehalte 

van 20%), en voor pellets is dit gesteld op 

17.0 MJ/kg (op basis van een vochtgehalte 

van 10%). Ter referentie zijn ook de waarden 

gegeven zoals gebruikt door TNO (3) voor het 

nationaal emissiemodel. 

3. Resultaten
3.1 Klimaateffecten van houtstook

De resultaten van de analyse zijn samen-

gevat in tabel 2. Vergeleken zijn de 

CO2-equivalente uitstoot per eenheid effec-

tief gegeneerde warmte, met inachtneming 

van de efficiëntie van de diverse warmte-

bronnen (zoals gespecificeerd in de tabel). De 

CO2-equivalente uitstoot van het opwar-

mingseffect van roet is bepaald op basis van 

een Global Warming Potential van 2000 (10), 

oftewel één eenheid roet veroorzaakt net 

zoveel opwarming als 2000 eenheden CO2. 

De efficiëntie van de cv-ketel is gesteld op 

90% (hoog rendement). De CO2 die vrijkomt 

bij transport en productie van houtpellets 

wordt niet meegenomen. Die kan worden 

geschat op 0,012-0,03 kg CO2/MJ, afhanke-

lijk van de origine van de pellets. Tabel 2 

laat zien dat verbeterde en conventionele 

kachels, evenals open haarden, geen bijdrage 

leveren aan het tegengaan van de opwar-

ming van de aarde. In alle gevallen is, ook bij 

stoken van droog hout (max 20% vochtig- ►
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ving en wel op het moment dat veel huis-

houdens daadwerkelijk thuis zijn. Nota bene, 

de rook die in de omgeving wordt verspreid 

komt ook binnen in de woningen via kieren 

en ventilatie – metingen laten zien dat de 

luchtkwaliteit in de woning vergelijkbaar is 

met die buiten de woning. Daarnaast zijn de 

kosten van roet gebaseerd op analyses van 

10-15 jaar geleden, toen de klimaateffecten 

van roet lager werden ingeschat dan tegen-

woordig. Ook die kosten zijn waarschijnlijk 

een onderschatting.

3.3 Gezondheidseffecten van houtstook

De gezondheidseffecten van één avond 

stoken zijn gering en niet op een statistisch 

significante manier te bepalen. Ze zijn ook 

ruimtelijk variabel; in bijvoorbeeld een 

omgeving met veel bomen kan de rook zich 

minder goed verspreiden dan in een wat 

kaler landschap. Ook kunnen de effecten van 

dag tot dag variëren op basis van weersom-

standigheden. Daarom worden de gezond-

heidseffecten van de bijdrage van houtstook 

aan de jaarlijks gemiddelde fijnstofconcen-

tratie in de atmosfeer geschat. Hierbij is 

de aanname, zoals bevestigd in verschil-

lende studies, dat de gezondheidsrisico’s 

van fijnstof ten gevolge van houtstook niet 

kleiner zijn dan van overige fijnstofbronnen. 

Tabel 4 geeft de resultaten van een review 

van Europese studies naar de bijdrage van 

houtstook door particulieren aan de fijnstof-

concentratie. De cijfers in de tabel zijn het 

resultaat van verschillende meetcampagnes 

gedurende een aantal weken in de winterpe-

riode. Het aantal meetpunten is zeer gering, 

met maar twee gepubliceerde series data 

voor Nederland. De tabel geeft aan dat een 

typische bijdrage van houtstook aan de fijn-

stofconcentratie tijdens de wintermaanden 

in rurale gebieden kan worden geschat op 

ongeveer 4 à 5 µg/m3. In stedelijk gebied 

wordt ook (in toenemende mate) gebruik 

gemaakt van kachels en open haarden, maar 

is zeker de relatieve bijdrage kleiner. Met een 

winterconcentratie fijnstof van rond de 20 

µg/m3 in Amsterdam, zou de bijdrage van 

houtstook geschat kunnen worden op 2 µg/

m3. Het houtstookseizoen in Nederland loopt 

van ongeveer oktober tot en met maart, dus 

ongeveer een half jaar, hoewel in specifieke 

gevallen kachels ook worden gebruikt in 

de overige maanden van het jaar (voor de 

sfeer, voor warm water). Gezien de onzeker-

heid kan worden gesteld dat de gemiddelde 

jaarlijkse bijdrage van houtstook aan fijnstof 

in Nederland waarschijnlijk ligt tussen de 

1 en 3 µg/m3. Daarom worden in tabel 5 de 

gezondheidsrisico’s geschat voor een drietal 

waarden.  

/1 De referenties voor deze tabel zijn op te vragen bij de V VM
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De CBS-bevolkingsstatistieken (Statline) 

geven de bevolkingssamenstelling in 2017, 

alsmede het jaarlijkse sterftecijfer, per cohort 

van 10 jaar. Vervolgens is aangenomen dat 

een toename van de PM2.5-concentratie 

van 1 µg/m3 leidt tot een toename in het 

sterfterisico van 0,6%. Die relatie is gevonden 

in een tiental studies in met name de VS 

en Europa naar de relatie tussen fijnstof en 

overlijdensrisico en is breed geaccepteerd (1). 

Op basis hiervan kan worden uitgedrukt wat 

de toename is in overlijdensrisico per leef-

tijdscohort. Als rekening wordt gehouden 

met de levensverwachting per cohort kan 

een inschatting worden gemaakt van het 

aantal verloren levensjaren, waarvoor 

meestal de Engels afkorting YOLL wordt 

gebruikt (‘years of life lost’).

Overigens is ook deze tabel een onderschat-

ting. Er speelt namelijk nog een ander effect, 

namelijk de gezondheidseffecten in het huis 

waar wordt gestookt. Recent onderzoek laat 

zien dat bij het stoken van een open haard 

of kachel een grote hoeveelheid ultrafijnstof 

wordt gevormd. In de atmosfeer combineert 

het grootste deel hiervan tot fijnstof. Echter 

het ultrafijnstof is wel aanwezig in de woon-

kamer waar het ontsnapt uit de open haard 

of de aanzuigroute van de kachel, zeker 

bij opstarten en uitdoven van de kachel. 

Daarnaast vragen open haarden en in iets 

mindere mate houtkachels een constante 

zuurstofaanvoer om het hout brandend te 

houden. Die wordt aangezogen vanuit de 

directe omgeving van het huis waar het 

ultrafijnstof nog aanwezig is. Met andere 

woorden, de houtstoker staat bloot aan een 

hoge concentratie van het meest ongezonde 

deel van de fijnstoffractie. Het voornoemde 

onderzoek laat zien dat tijdens het stoken de 

ultrafijnstofconcentratie in huis vele malen 

hoger is dan die op de drukste verkeers-

knooppunten. Dit wordt niet meegenomen 

in Tabel 4.

4. Conclusies
De gezondheidseffecten van houtstook in 

Nederland worden nog steeds onderschat. 

De waardes gevonden in de literatuur zijn 

vele malen hoger dan de emissiefactoren 

voor fijnstof en roet toegepast door TNO 

voor het schatten van de nationale emis-

sies uit open haarden en houtkachels. Een 

eerste inschatting is dat houtstook tussen 

de 900 en 2700 vroegtijdige sterfgevallen 

veroorzaakt in Nederland. Daarnaast wordt 

de klimaatwinst van houtstook overschat 

– in werkelijkheid heeft houtstook met 

open haarden en houtkachels een negatief 

effect op het klimaat. Hoewel het recente 

Nederlandse klimaatbeleid te prijzen is, is 

inzetten op houtstook ter vervanging van 

cv-ketels geen goede optie. Daarnaast moet 

het verminderen van houtstook meege-

nomen worden in programma’s ter verbe-

tering van de luchtkwaliteit. Een eenvou-

dige, effectieve en goedkope manier om de 

luchtkwaliteit in Nederland te verbeteren is 

een (gedeeltelijk) verbod op de installatie en 

het gebruik van open haarden en kachels. 

Aangezien dit politiek gevoelig ligt, zou dit in 

gang gezet kunnen worden met een verbod 

op houtstook op werkdagen, zodat mensen 

in het weekend (weliswaar ten koste van de 

gezondheid van zichzelf en hun buren) nog 

van de sfeer van de houtkachel of open haard 

kunnen genieten. Daarnaast is het belangrijk 

dat particulieren goed worden voorgelicht 

over de consequenties van het stoken van 

een open haard of kachel. Dit artikel hoopt 

daaraan een bijdrage te leveren.   

Lars Hein

Literatuur

1. W HO, 2015. Residential hea-
ting with wood and coal : health 
impacts and policy options in 
Europe and Nor th A merica . 
W HO, 2015.

2 . Bølling,  A .  K . ,  Pagels,  J. ,  Y ttr i ,  
K . ,  Bar regard ,  L . ,  Sal lsten,  G. , 
Schwarze, P. , and Boman, C . , 
2009: Health effects of residen-
tial wood smoke  par ticles:  the  
impor tance  of  combustion  
conditions and physicochemical  
par ticle  proper ties,  Par ticle  
Fibre  Toxicol . ,  6 , 29.

3 . T NO, 2016 . Ver nieuwd emis-
siemodel houtkachels. T NO, 
Utrecht .

4 . Ger main, A . , 2005. Impact of 
Residential Wood Stove Repla-
cement on A ir Emissions in Ca-
nada. Environmental Protection 
Branch, Environment Canada, 
Montréal (Québec)

5. Gullet , BK , A Touati , MD Hays, 
2003. PCDD/ F, PCB, PA H, and PM 
emission factors for fireplace 
and woodstove combustion in 
the San Fransisco region. Env. 
Science and Technolog y 37, 
1758-1765

6 . McDonald , J.D. , Z ielinska, B. , 
Fujita , E .M. , Sagebiel , J.C . , Chow, 
J.C . , Watson, J.G. , Fine par ticle 
and gaseous emission rates 
from residential wood combus-
tion, Environ. Sci . Technol . , 34 , 
2080-2091, 2000.

7. Houck JE en PE Tiegs, 1998. Resi-
dential Wood Combustion Tech-
nolog y Review. Volume 1. Paper 
prepared for : W ESTA R PM2.5 
Emission Inventor y Workshop 
Reno, Nevada July 22-23, 1998

8. SIN T EF, 2013. Par ticle emissions 
for wood stove fir ing in Nor way. 
SIN T EF Repor t T R-A7306

9. Fine, P, GR Cass, BRT Simoneit , 
2004. Chemical Character iza-
tion of Fine Par ticle Emissions 
from the Wood Stove Combustion 
of Prevalent United States Tree 
Species. Environmental Engi-
neer ing Science 21, 6 

10 . Gustafsson, Ö, V R amanathan, 
2016 . Convergence on climate 
war ming by black carbon aero-
sols. PNA S | Apr il 19, 2016 | vol . 
113 | no. 16 | 4243– 4245.

Tijdschrift Milieu - Dossier - september  2018

Milieu_06.indd   45 13-09-18   09:34




