
1.  Stook niet bij windstil weer 
 of mist.
2.  Zorg dat de capaciteit van uw  

haard of kachel is afgestemd op  
uw woonkamer. 

3.    Zorg dat uw schoorsteen en 
rookkanaal nauwkeurig  
zijn afgestemd op de capaciteit  
van uw haard of kachel.

4.  Laat uw schoorsteen 1x per  
 jaar vegen. 
5. Gebruik alleen hout dat  
 minstens 2 jaar is gedroogd.
6.  Zet de luchttoevoer van het  
 rookkanaal altijd volledig open.

7.  Steek het vuur altijd van  
bovenaf aan met  
aanmaakblokjes of -houtjes.

9.  Zorg voor een constante   
 aanvoer van frisse lucht.
8.   Check of uw rook geen  

dikke witte, blauwe,  
grijze of zwarte   
kleur heeft.

10.    Laat het vuur  
langzaam  
vanzelf  
uitdoven.

samen sterk voor
schone lucht

Wat is jouw bijdrage aan een betere luchtkwaliteit?

Bewust stoken doe je zo
Heeft u plannen om de open haard of houtkachel te laten branden? Doe er dan in ieder 
geval alles aan om de gezondheidsrisico’s en milieuschade tot een minimum te beperken. 
En voorkom rookoverlast voor uw omgeving. Maak gebruik van onderstaande tips. 

Deze campagne maakt deel uit van het Actieprogramma Luchtkwaliteit  
van de gemeente Alblasserdam.

Houtstook: wat 
weet u er van?

Vuur aan? 
Check eerst de 
Stookwijzer

Als het windstil of mistig is, 
kunt u beter geen hout 

stoken. De rook blijft 
dan hangen en dat 
veroorzaakt overlast. 
Wilt u stoken en 

twijfelt u of het weer 
het toelaat? Kijk dan 

op www.stookwijzer.nu. 
Deze website geeft op basis van 

uw postcode een stookadvies. De 
Stookwijzer maakt hiervoor gebruik 
van actuele informatie over de 
luchtkwaliteit en de windsnelheid 
in uw omgeving. 

Barbecueën in de zomer of in de winter 
binnen zitten bij de open haard. Het is 
voor sommigen het toppunt van gezel-
ligheid, maar voor anderen een bron 
van overlast. Op deze pagina van uw 
gemeente leest u meer over de gevolgen 
van houtstook. Wilt u hout stoken?  
Lees dan de tips om dit bewust te doen. 
Veel leesplezier!

Piepers woont samen met zijn vrouw in 
de weidse Flevopolder. Deze landelijke 
omgeving blijkt geen garantie voor 
schone lucht. ,,In Nederland waait 
de wind meestal uit het zuidwesten 
dus wij zitten hier in de lucht uit het 
Rijnmondgebied.’’ En dan zijn er nog 
de op hout gestookte kachels, open 
haarden, sauna’s en hottubs in de 
omgeving van Piepers’ huis. ,,Mensen 
met een houtkachel gooien in de winter 

om 7 uur ‘s ochtends het eerste blok 
op het vuur en dat gaat vervolgens 
de hele dag zo door. Wij zitten dan 
noodgedwongen met alle deuren en 
ramen potdicht. Bij windstil of mistig 
weer hangt de houtrook als een deken 
om ons huis.’’

Longemfyseem
Bij de 65-jarige Piepers werd circa 24 jaar 
geleden longemfyseem vastgesteld. 

Deze chronische ziekte zorgt er voor dat 
steeds meer longblaasjes stuk gaan. Het 
gevolg hiervan is dat het lichaam minder 
zuurstof krijgt waardoor bewegen meer 
moeite kost. Longemfyseem kan ook 
kortademigheid en een benauwd gevoel 
veroorzaken. De aandoening drukt een 
flink stempel op zijn leven, al wil Piepers 
daar niet altijd aan toegeven. ,,Ik ben vrij 
eigenwijs en wil niet bij voorbaat zeggen 
dat ik iets niet kan. Daardoor loop ik 

nogal eens tegen mijn grenzen aan’’, 
zegt de voormalig beroepsmilitair.

Weinig begrip
Piepers ging in gesprek met eigenaren 
van houtkachels bij hem in de buurt, 
maar ondervond weinig begrip. ,,Je krijgt 
te horen dat ze geen overlast veroorzaken 
omdat ze altijd gedroogd hout gebruiken. 
Of omdat ze stoken volgens de Zwitserse 
methode die voor de beste verbranding 
zorgt. Iedereen heeft wel argumenten 
om niet te hoeven stoppen met stoken.’’

Houtrook indammen
Als vrijwilliger bij het Longfonds geeft 
Piepers regelmatig informatie over 
nadelen van houtrook, bijvoorbeeld aan 
welzijnsorganisaties van gemeenten. 
,,Dan vertel ik dat houtrook niet alleen 
slecht is voor longpatiënten maar 
voor iedereen, ook voor de stokers. 
Houtrook bevat fijnstof en andere 
schadelijke stoffen die longziektes 
kunnen veroorzaken.’’ Daarom vindt 
Piepers dat de overheid meer moet 
doen om houtrook in de dammen, een 
pleidooi dat ook het Longfonds voert. 
,,Je kan denken aan een verbod op een 
rookkanaal in nieuwbouwwoningen of 
een stookverbod als de windkracht lager 
is dan drie. Minder houtrook is beter 
voor ons allemaal.’’ 

Mensen met een longziekte hebben last van de rook van houtkachels, open haarden, barbecues 
en vuurkorven. ,,Bijna zestig procent van de patiënten merkt dat hun klachten zoals benauwdheid 
erger worden als ze houtrook inademen. Maar ook voor mensen zonder longklachten is houtrook 
ongezond’’, zegt Huub Piepers, longpatiënt en vrijwilliger bij het Longfonds. 

Kijk voor meer informatie op 
www.alblasserdam.nl/luchtkwaliteit
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Het Longfonds wil dat niemand meer 
zieke longen krijgt door het inademen 
van ongezonde lucht. Ook wil het 
Longfonds gezondheidsschade door 
houtrook voorkomen, met name bij 
kwetsbare  groepen zoals mensen met 
een longziekte, kinderen en ouderen. 
Daarom roept het Longfonds op om niet 
op hout te stoken. Het fonds wil een 
einde maken aan houtrook en probeert 
hiervoor draagvlak te krijgen bij de 
politiek en in de samenleving.

Wat adem ik in?
Ongezonde lucht 
betekent dat u 
vervuilende stoffen 
zoals fijnstof inademt uit 
verkeer of industrie. 

Ook houtkachels en 
open haarden vervuilen 
de lucht. Lokaal kunnen 
daardoor de concentraties 

hoog oplopen. Uit onderzoek blijkt 
dat de lokale luchtverontreiniging tot 
wel 40 procent door houtrook wordt 
veroorzaakt. 

Hoe gezond is de lucht  
in uw buurt?
Wilt u weten hoe de luchtkwaliteit is  
in uw buurt? 
Doe de luchtkwaliteits check die is 
ontwikkeld door het Longfonds, 
www.longfonds.nl/gezondelucht. 

Wat doet het Longfonds?

,,Rook is altijd ongezond. Ook 
voor de stoker zelf’’, aldus  
de GGD, de dienst die zich inzet 
voor de publieke gezondheid. 
De GGD maakt deel uit van de 
Dienst Gezondheid & Jeugd.

De houtkachel is minder duurzaam dan 
veel mensen denken, wanneer je ook  
de negatieve effecten op de gezondheid 
meeweegt. ,,Vanuit het oogpunt van 
gezondheid is het goed om blootstelling 
aan houtrook zoveel mogelijk te 

voorkomen’’, vindt de GGD. Het gebruik 
van houtkachels is nog nauwelijks aan 
regels gebonden. De GGD probeert via 
voorlichting mensen meer bewust te 
maken van de negatieve effecten van 
houtrook op hun gezondheid.  
Kijk voor meer informatie op de 
themapagina ‘Houtrook en gezondheid’ 
op www.dienstgezondheidjeugd.nl.

‘Houtkachel minder 
duurzaam dan je denkt’‘ Minder houtrook 

is beter voor ons 
allemaal’

Wist u dat?
Eén uurtje houtstook heeft ongeveer 
hetzelfde effect op de luchtkwaliteit 
in uw woonomgeving als vijf auto’s 
die gedurende een uur in uw straat op 
en neer rijden. De luchtkwaliteit knapt 
er dan ook beslist van op als u uw 

open haard of houtkachel minder en 
korter laat branden.

1x    =    5x


