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11..  IINNLLEEIIDDIINNGG

GGéééénn  aaddeemmvvrriijjhheeiidd  iinn  eeiiggeenn  hhuuiiss

MMeett  ddee  zziicchhttbbaarree,,  rruuiikkbbaarree  eenn  aannddeerrsszziinnss  eerrvvaaaarrbbaarree  ttooeennaammee  vvaann  hhoouutt-- eenn  
ppeelllleettssttooookk iinn  WWiinntteerrsswwiijjkk,,  ggrrooeeiitt  ddee  oovveerrllaasstt  bbiijj  iinnwwoonneerrss  iinn  eenn  rroonndd  hhuunn  
eeiiggeenn  hhuuiiss  eenn  ttuuiinn..  HHeett  MMeellddppuunntt  HHoouuttrrooookkoovveerrllaasstt  WWiinntteerrsswwiijjkk  
iinnvveennttaarriisseeeerrddee  oovveerrllaassttkkllaacchhtteenn  iinn  ddiitt  vveerrssllaagg  AAddeemmvvrriijjhheeiidd..wwiinn..

Omdat het de lokale overheid, als gevolg van falende landelijk wetgeving, 
ontbreekt aan harde overlastnormen om adequaat tegen houtrookoverlast op te 
treden, wil Winterswijk zijn inwoners niet proactief oproepen om ter 
inventarisatie hun overlastklachten te melden. “Dit zou valse verwachtingen 
wekken, want wij kunnen niet veel uitrichten,” heet het. Volgens het Meldpunt is 
de inventarisatie het begin van werkelijke erkenning van de problematiek.

ZZiicchhtt  oopp  ddee  zzaaaakk  ||  Zonder een met feiten en cijfers onderbouwd zicht op de zaak, is 
er niet het geringste begin van een oplossing. Dat het proactief klachten uitlokken 
tot waardevolle data kan leiden, moge blijken uit het aantal reacties. De 
hoeveelheid spontane overlastmeldingen bij de gemeente is beperkt tot enkele 
jaarlijks; het Meldpunt ontving, na één oproep in november 2019, in korte tijd 47 
meldingen via Whatsapp en email. 

In dit feitenverslag zijn ze op een rijtje gezet.
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22..  IINNVVEENNTTAARRIISSAATTIIEE

OOvveerrllaasstt  nnaaaarr  llooccaattiiee,,  aaaarrdd  eenn  ffrreeqquueennttiiee

NNaaddaatt  oovveerrllaassttggeedduuppeeeerrddeenn,,  ttoottaaaall  dduuss  4477,,  zziicchh  mmeellddddeenn  vviiaa  eemmaaiill  eenn  
WWhhaattssaapppp,,  oonnttvviinnggeenn  zzee  33  rreettoouurrvvrraaggeenn..  GGeevvrraaaaggdd  iiss  nnaaaarr  ddee  ppoossttccooddee  vvaann  
ddee  ggeedduuppeeeerrddee  [[zzoonnddeerr  hhuuiissnnuummmmeerr]],,  ddee  aaaarrdd  vvaann  ddee  kkllaacchhtteenn  eenn  ddee  
ffrreeqquueennttiiee  vvaann  ddee  hhoouuttrrooookkoovveerrllaasstt  ddiiee  wwoorrddtt  eerrvvaarreenn..

CCoonncclluussiiee  oopp  hhooooffddppuunntteenn::

LLooccaattiiee  ||  Het aantal klachten uit de noordwestelijke buurten van het dorp is met 
een aandeel van ruim een kwart verreweg het grootst. Zie: schemakaart van de 
bebouwde kom hiernaast.

AAaarrdd  vvaann  kkllaacchhtteenn  ||  Stank en niet-kunnen-ventileren worden beide verreweg het 
meest genoemd als overlastervaringen. Daarna volgen verschillende klachten 
die betrekking hebben op de gezondheid en het welbevinden.

FFrreeqquueennttiiee  ||  Hoewel houtrookoverlast zich zeker niet beperkt tot het 
stookseizoen, geven 20 overlastgedupeerden aan in de periode oktober tot en 
maart [bijna] dagelijks en/of meer keren per week last te hebben van houtrook.



22..  IINNVVEENNTTAARRIISSAATTIIEE

HHeerrkkoommsstt  vvaann  ddee  rreessppoonnddeenntteenn  [[nn==--4477]]



22..  IINNVVEENNTTAARRIISSAATTIIEE

OOvveerrzziicchhtt  nnaaaarr  aaaarrdd  vvaann  ddee  kkllaacchhtteenn

AAaarrdd  vvaann  ddee  kkllaacchhtteenn xx %%

STANK | in en rond huis, slaapkamer, stinkende kleding 28 65%

NIET-VENTILEREN | ramen, deuren vaak dicht 27 63%

LONGEN & LUCHTWEGEN | astma, ademhaling, benauwd 15 35%

KEEL | slaat op keel, keelpijn, rauwe keel 10 23%

OGEN | irritatie, prikkende, tranende ogen 8 19%

HOESTEN | hoesten kinderen, dagenlang hoesten 8 19%

HOOFDPIJN 5 12%

ROETAANSLAG | kozijnen, deuren, vensterbanken 4 9%

WAS OPNIEUW DOEN | was aan waslijn stinkt 3 7%

[n=43]  Meer antwoorden mogelijk. Vier respondenten specificeerden hun klacht niet.



22..  IINNVVEENNTTAARRIISSAATTIIEE

OOvveerrzziicchhtt  vvoooorrnnaaaammssttee  kkllaacchhtteenn



22..  IINNVVEENNTTAARRIISSAATTIIEE

FFrreeqquueennttiiee  vvaann  ddee  oovveerrllaasstt

FFrreeqquueennttiiee  vvaann  ddee  oovveerrllaasstt xx

(BIJNA) DAGELIJKS | stookseizoen, oktober t/m maart 10

MEER KEREN PER WEEK | stookseizoen, oktober t/m maart 10

BIJ ONGUNSTIGE WEERSOMSTANDIGHEDEN 4

BUITEN STOOKSEIZOEN | barbecue, vuurkorven, buitenstook 6



33..  PPEERRSSOOOONNLLIIJJKKEE  EERRVVAARRIINNGGEENN

SSeelleeccttiiee  vvaann  ttooeelliicchhttiinnggeenn  vvaann  rreessppoonnddeenntteenn













44..  IINNSSIIGGHHTTSS

VVeerrttaalliinngg  vvaann  llaannddeelliijjkk  oonnddeerrzzooeekk  

3322%%::  SSOOMMSS  TTOOTT  RREEGGEELLMMAATTIIGG  OOVVEERRLLAASSTT  VVAANN  SSTTOOOOKK  BBIINNNNEENN  OOFF  BBUUIITTEENN

==  99228800  WWiinntteerrsswwiijjkkeerrss

HHIIEERRVVAANN::  1199%%  EERRNNSSTTIIGGEE  GGEEZZOONNDDHHEEIIDDSSKKLLAACCHHTTEENN  DDOOOORR  SSTTOOOOKK  BBIINNNNEENN//BBUUIITTEENN

==  11776633  WWiinntteerrsswwiijjkkeerrss
MMIINNIIMMAAAALL  990000  TTOOTT  22770000  HHOOUUTTRROOOOKKDDOODDEENN  NNLL  GGEEMMIIDDDDEELLDD  PPEERR  JJAAAARR

==  22  ttoott  55  WWiinntteerrsswwiijjkkeerrss

Bron: Houtstook in Nederland, bureau Motivaction, 2019.



44..  IINNSSIIGGHHTTSS

UUiitt  wweetteennsscchhaappppeelliijjkk  oonnddeerrzzooeekk  

RRIISSIICCOO  OOPP  KKAANNKKEERR
1122  xx  ggrrootteerr  ddaann  bbiijj  vveerrggeelliijjkkbbaarree  

hhooeevveeeellhheeiidd  ttaabbaakkssrrooookk

““NNeett  aallss  mmeeeerrookkeenn  bbiijj  ttaabbaakk,,  vveerroooorrzzaaaakktt  
hhoouuttrrooookk  ttaallrriijjkkee  ggeezzoonnddhheeiiddsspprroobblleemmeenn  bbiijj  

zzuuiiggeelliinnggeenn  eenn  kkiinnddeerreenn..  ZZooaallss  vvaakkeerr  ooppttrreeddeennddee  
eenn  eerrnnssttiiggeerr  aaaannvvaalllleenn  vvaann  aassttmmaa,,  iinnffeeccttiieess  aaaann  
ddee  lluucchhttwweeggeenn,,  oooorroonnttsstteekkiinngg  eenn  wwiieeggeennddoooodd..””  

Bron: Health Effects of Secondhand Smoke, Centers for Disease Control and Prevention, 2017.



55..  AAAANNBBEEVVOOLLEENN

DDeennkkrriicchhttiinnggeenn  llookkaaaall  bbeelleeiidd
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