
14-11-2015 Telegraaf-i - 14 november 2015 - Gloeiende ruzies over rook

http://www.telegraaf.nl/telegraaf-i/7MB/FrwDB 1/5

Reportage 14 november 2015

OVERLAST

UITSTOOT OPEN HAARDEN EN VUURKORVEN DRIJFT BUREN SOMS TOT
WANHOOP

Gloeiende ruzies over rook

foto JOEP VAN DER pal

Het is een nachtmerrie voor docent Clemens van Rijthoven en zijn vrouw: de
vier houtstookplaatsen van zijn buren. De familie woont in een schitterend
rijksmonument uit 1485 in Wijk en Aalburg. Maar er is bijna geen dag dat ze
daar echt van kunnen genieten, want de buren laten onophoudelijk de
houtkachels loeien en gloeien.

„Wij zijn al dertien jaar aan het vechten tegen onze onwillige buren. De
stankoverlast is verschrikkelijk. Een steekwagen vol brieven ligt er op het
gemeentehuis van Aalburg en men doet het gewoon af als een burenruzie. Ik
heb rechtszaken gevoerd. Dan kreeg ik weer gelijk, maar daar dacht een andere
rechter weer anders over en zo gaat het maar door. Er werd een onderzoek
verricht. Kostte 9000 euro, wat via mijn rechtsbijstandsverzekering werd
betaald, maar de overlast schijnt kennelijk zeer moeilijk te bewijzen. Of ze
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komen hier meten als bij de buren de kachel toevallig niet aanstaat, of de wind
niet op ons huis is gericht.”

Volgens het CBS heeft 10 procent van de bevolking last van houtrook van
kachels, allesbranders en de vuurkorven buiten. Er zijn 350.000 Nederlanders
die jaarlijks meer dan 150 dagen stoken. Er zijn zelfs tienduizenden
vaderlanders die met hun kachel het hele huis verwarmen en trots zijn op hun
rendement van 90 procent. Soms wonen ze zelfs in een ecowijk en denken ze
milieuvriendelijk bezig te zijn.

In werkelijkheid is houtrook uitgegroeid tot een belangrijke bron van
luchtvervuiling. Uit de verbranding van hout en ander afval komt een
verscheidenheid aan (kankerverwekkende) schadelijke stoffen vrij. Stoffen die
bijvoorbeeld de ademhaling irriteren. Vooral zuigelingen, kinderen, zwangere
vrouwen, mensen die lijden aan allergieën, astma, bronchitis en longziektes
worden ernstig bedreigd door de vervuiling, zo wordt beweerd.

Bangmakertje

Van Rijthoven zegt: „Wanneer de open haard brandt, rookt de hele buurt mee.
Roken is dodelijk, staat op de verpakking van tabak. Nu nog op de zak
openhaardhout.”

Nog een bangmakertje: volgens de Deense publicist Bjorn Lomborg is
houtstook wereldwijd de belangrijkste milieuveroorzaker van sterfte. Maar dan
doelt hij waarschijnlijk op New Delhi, zo’n beetje de smerigste plek op aarde.

Houtrook zou zelfs dertig keer schadelijker zijn dan tabaksrook. Het is een van
de grotere veroorzakers van uitstoot van ultrafijnstof. Houtrook bevat
minuscule deeltjes van creosoot, roet en as die wel tot drie weken in de lucht
blijven zweven. Inademen veroorzaakt hoesten, irritatie en permanente
littekens in de longen.

Maar bezien we de Nederlandse rapporten, dan is het beeld minder duidelijk.
De toenmalige staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, Wilma Mansveld,
antwoordde op vragen van D66 over luchtvervuiling door houtkachels: „Er kan
lokaal overlast ontstaan door houtstook. Helaas valt op basis van de
beschikbare kennis niet eenduidig aan te geven in welke mate
gezondheidsrisico’s daadwerkelijk aanwezig zijn. Als er overlast ontstaat,
betreft het meestal zeer specifieke lokale omstandigheden.”

Volgens haar zijn rapporten niet altijd objectief. Het Energieonderzoek
Centrum Nederland (ECN) berekende dat de houtstook in delen van het dorp
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Schoorl zeer groot was. Mansveld: „Maar de metingen betreffen een beperkt
aantal dagen in de winterperiode op een locatie waar relatief veel houtstook
voorkomt en zijn daarmee waarschijnlijk niet representatief.”

Het probleem is dat een enkele houtkachel in een buurt meestal weinig
overlast veroorzaakt. Zeker niet als je goed en droog hout gebruikt en een
volledige verbranding nastreeft. Dan wil de buurt nog wel eens zeggen: wat
ruikt dat vuurtje lekker!

Er zijn mensen die een keurig stookgedrag vertonen, maar er zijn ook asocialen
die zich nergens iets van aantrekken. Die van alles in hun kachel gooien en ook
bij windstil en mistig weer op volle kracht fikkie stoken.

Vincent van der Heiden is bestuurslid van de stichting Houtrookvrij. Hij woont
in Zutphen en zegt: „Ik heb niets tegen een open haard in de buurt. Ik vind het
niet erg als mensen af en toe barbecueën of de vuurkorf buiten aansteken.
Maar binnen een afstand van 100 meter zijn er in onze buurt een stuk of
twintig houtkachels die soms de hele dag branden. Wij en andere
buurtbewoners hebben daar vaak enorm veel last van. Bovendien hebben mijn
vrouw en ons jongste kind astma. De gemeente begrijpt de situatie, maar weet
niet wat ze moet doen. Je kunt niet zomaar alle kachels verbieden.”

Jos Merks uit Breukelen is eigenaar van de website houtrook.nl. „Ik krijg bijna
elke dag een brief van mensen die mij om advies vragen. Schrijnende gevallen
van kinderen die de hele dag hoesten en proesten. Het is echt een drama. Ik
leen regelmatig een fijnstofmeter uit van 700 euro. Je schrikt je soms rot
zoveel emissie er in de plaatselijke lucht zit. Maar in slechts twee gevallen
hebben gemeenten ooit een rookverbod opgelegd. Ik moest drie jaar actie
voeren tegen een achterbuurman. Hij is er gelukkig grotendeels mee
opgehouden toen de gemeente dreigde met een stookverbod.”

Radeloos

Er zullen mensen zijn die over de rook van buurmans houtkachel klagen,
omdat ze altijd overal over klagen. Maar enquêtes van bijvoorbeeld de GGD in
het noorden des lands tonen aan dat sommige mensen zoveel last hebben dat
ze radeloos zijn en zelfs overwegen de hand aan zich zelf te slaan.

Een bloemlezing uit het GGD-rapport: „Ik heb last van astma en slik dagelijks
medicijnen. Belangrijk is het om goed je huis te ventileren. Helaas kunnen wij
dat niet door de stankoverlast van alle houtkachels in de buurt. Wij
ondervinden erg veel hinder.”
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„Ik ben ernstig ziek en kan geen ramen meer open hebben terwijl dat voor mijn
longproblemen noodzakelijk is. Ze trekken zich hier echter niets van aan. Toen
ik met een ambulance werd afgevoerd vroegen ze mijn man wat er aan de hand
was. Na uitleg over mijn long- en hartproblemen staken ze de volgende dag
doodleuk de kachel weer aan, hoewel ze zelf toegeven dat het inderdaad wel
erg stinkt.”

Merks en Van der Heiden kennen diverse mensen die ten einde raad naar een
nieuwbouwwijk zijn verhuisd waar aannemers geen schoorstenen mogen
bouwen. Zij plaatsen echter wel de voorzieningen voor een rookkanaal. En als
het huis opgeleverd is, mogen de eigenaren wel een schoorsteen laten plaatsen,
want de instructie geldt uitsluitend voor de aannemer. Van der Heiden: „Het is
eigenlijk te gek voor woorden en niemand treedt op.”

Irritatie

Voor Clemens van Rijthoven en zijn gezin is de lucht nog lang niet geklaard.
„Ik ben echt niet de enige in de buurt die er last van heeft, maar ik woon er wel
het dichtste bij. Volgens een wethouder zit mijn irritatie tussen de oren.”

In 2008 kwam er een nieuwe rieten kap op zijn huis. Dat kostte 100.000 euro.
„Door het neerdalen van al die rook ontstaat er ook een soort snotalg op ons
dak. De dakdekker zegt: ’Als dat zo doorgaat, gaat dat dak maar vijftien jaar
mee’. En ik heb echt geen ton liggen voor een nieuw dak. Maar ik houd mijn
hart ook vast voor het geval er een vonk van de buurman op ons rieten dak
terechtkomt. De ramp is dan niet te overzien.”

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft dit jaar samen met het
Longfonds, gemeenten en GGD, burgergroeperingen, de kachelbranche en
kennisinstituten het initiatief genomen tot de oprichting van een Platform
Houtstook. Het is de vraag of we van dit platform veel moeten verwachten.
Men is nog niet verder gekomen dan het in kaart brengen van de problematiek.
In de ons omringende landen zijn overheden vaak een stuk verder. Dat
resulteert onder meer in een keurmerk voor nieuwe kachels en de verplichting
om de schoorsteen jaarlijks te laten vegen, want anders kun je je niet
verzekeren tegen brandschade. Sommige steden kennen een verbod op het
stoken bij mistig of windstil weer of een verbod op het gebruik van vuurkorven.
In sommige landen zijn ook echt houtrookvrije wijken gebouwd. Misschien een
tip voor projectontwikkelaars.

Jaarlijks zijn er volgens het CBS tussen de 40.000 en 50.000 branden. Topjaar
was 2006 met 49.776 branden, waarvan 14.272 binnenbranden. Dat jaar vielen
er 70 doden en 800 gewonden. De kosten bedroegen 1,1 miljard. De brandweer
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moet per jaar circa 2000 keer uitrukken omdat de open haard ondeugdelijk is.


