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Het Handboek Sfeerverwarming is ontwikkeld in opdracht van het Ministerie van
VROM, directie Industrie- en Consumentenbeleid.
Realisatie: Schuttelaar & Partners, Den Haag, in nauwe samenwerking met:
TNO, Milieu, Energie en Procesinnovatie.
Den Haag, januari 2000.
Het Handboek Sfeerverwarming is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid
samengesteld. Het Ministerie van VROM en Schuttelaar & Partners zijn niet
aansprakelijk voor schade die ontstaat uit het gebruik van de in het handboek
opgenomen informatie. Aan de tekst in het Handboek Sfeerverwarming kunnen geen
rechten worden ontleend.
Verkrijgbaar, zolang de voorraad strekt, bij:
Distributiecentrum VROM
Postbus 2727
3430 GC Nieuwegein
Tel.: 0900 - 80 52 (40 et. p/m)
Fax: 0900 - 201 80 52 (40 et. p/m)
Prijs: ƒ 20,00
Distributieeode: 20615/201
Contactadres:
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Directie Industrie- en Consumentenbeleid (ipc 650)
Postbus 30945
2500 GX Den Haag

Tel.: (070) 339 40 99
Samenvatting:
Handboek over de milieu-, gezondheids- en hinderaspecten van het stoken in open
haarden en houtkachels, bestemd voor organisaties die hier voorlichting over geven.
Het handboek bestaat uit een overzicht van het beleid ten aanzien van open haarden
en houtkachels (inclusief wetgeving), een overzicht van veel gestelde vragen en
antwoorden van consumenten en is voorzien van achtergrondinformatie, alsmede een
wegwijzer en een begrippenlijst.
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Astma Fonds

Astma W Fonds

Ongeveer één op de tien Nederlanders heeft last van chronische ademhalingsziekten,
zoals astma, chronische bronchitis of longemfyseem. Een groot aantal van hen is hierdoor extra gevoelig voor bepaalde stoffen die vrij kunnen komen bij het stoken van een
open haard of houtkachel. De uitstoot in de buitenlucht kan, vooral bij windstil weer,
ziekteverschijnselen veroorzaken. Dat kan voorkomen bij mensen die op straat lopen,
maar ook in huis doordat de ramen openstaan.
Het Astma Fonds onderschrijft daarom het belang van juist en verantwoord gebruik van
open haarden en houtkachels. Wij hopen, mede namens de 1,6 miljoen Nederlanders
met ademhalingsziekten, dat dit handboek hier aan bijdraagt.

Ir. T. Rolle, hoofd Patiëntenservice
GGD Nederland
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Het Handboek Sfeervenwarming van het ministerie van VROM geeft een overzicht van
alle denkbare aspecten van het gebruik van open haarden en houtkachels. Zo wordt
niet alleen het vrijkomen van schadelijke stoffen beschreven, maar ook wat de beste
kachel is in termen van rendement en hoe je kan zien of hij het wel of niet goed doet.
Bovendien worden adviezen gegeven hoe je moet omgaan met overlast. In die zin is het
een goed naslagwerk dat kan worden aanbevolen aan gemeenten en GGD'en.

V.A.J. Slenter, directeur GGD Zeeland en tevens bestuurslid GGD Nederland
Milieu Centraal

Milieu Centraal

Rekening houden met het milieu willen we allemaal wel. Maar wat kun je zelf doen in
huis, in de tuin, in de winkel? En hoe weet je of de goede raad van buren en vrienden
ook echt het milieu helpt? Want vaak lijken de meningen tegenstrijdig.
Ook open haarden en houtkacheis leveren veel vragen op, zo merken wij in de praktijk.
Is het stoken schadelijk voor het milieu? Welke brandstoffen zijn het meest geschikt? En
wat kun je doen tegen overlast? Het beantwoorden van dit soort praktische milieuvragen
is ons dagelijks werk.
Nu is er het handboek met veel actuele en praktische informatie over het stoken van
open haarden en houtkacheis. Milieu Centraal wil er graag aan bijdragen dat het handboek ook door vele andere partijen gebruikt gaat worden.

Chris Bruijnes, directeur

Meldpuntennetwerk Gezondheid & Milieu
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Het Meldpuntennetwerk Gezondheid & Milieu probeert duidelijkheid te krijgen in de
relatie tussen gezondheid en milieu. Door gezondheidsklachten van individuele burgers
te registreren vervullen we een signaalfunctie. Daarnaast sporen we knelpunten op en
werken we mee aan oplossingen hiervoor.
Zo heeft het Meldpuntennetwerk gemerkt dat er mensen zijn die gezondheidsklachten
krijgen door rookgassen van houtkachels of open haarden. De hinderproblemen, die
daarmee gepaard gaan zijn moeilijk op te lossen, niet alleen voor de burgers maar ook
voor gemeenten.
Het Meldpuntennetwerk heeft in 1999 een enquête gehouden onder gemeenteambtenaren naar de procedure die gevolgd wordt als burgers klachten over open
haarden of houtkachels melden. Hieruit blijkt dat veel gemeenten behoefte hebben aan
een leidraad om tot een goede klachtenafhandeling op dit gebied te komen. Daarnaast
is er duidelijk behoefte aan meer helderheid wat betreft de regelgeving. We verwachten
dat dit Handboek Sfeervenwarming een belangrijke stap in de goede richting betekent.

0pk

Drs. M.P. Verheuvel, Centraal Meldpunt
Ministerie van VROM
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Het in 1998 verschenen Milieuprogramma 1999-2002 bevat in het hoofdstuk over de
Burger de volgende passage met betrekking tot open haarden en houtkachels: "Het
gebruik van open haarden en houtkachels door de burger is omvangrijk en brengt substantiële milieubelasting met zich mee (met name op het terrein van het thema verspreiding). Daarom zal het volgende worden gedaan om de overlast door open haarden en
houtkachels te verminderen:
Samenstelling van een handboek met praktische infomnatie over "sfeerstoken".
Er wordt getracht afspraken te maken omtrent de kwaliteit van brandstoffen bestem voor
open haarden en houtkachels.
Er wordt getracht de emissie-eigenschappen van bestaande en nieuwe houtkachels
verder te verbeteren door afspraken te maken met de producenten."
Het nu voorliggende handboek is de uitwerking van het eerste actiepunt en is primair
bestemd voor intermediaire organisaties. Het Ministerie van VROM streeft ernaar met
de geboden informatie een vermindering te bereiken van de negatieve effecten die verbonden zijn aan het stoken van open haarden en houtkachels. Hierbij vindt VROM de
medewerking van organisaties en instanties die aan consumenten informatie verstrekken over dit ondenwerp van het grootste belang.

Dick J.G. Brand
Coördinator namens de opdrachtgever van het handboekproject
Directie Industrie- en Consumentenbeleid van het Ministerie van VROM

stichting Promotie Sfeerverwarming
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Stichting Promotie Sfeervenwarming (SPS) juicht het als brancheorganisatie van dealers, fabrikanten en importeurs van haarden en kachels toe dat het Ministerie van
VROM het initiatief heeft genomen tot dit handboek.
Door verkeerd gebruik kunnen open haarden en houtkachels onnodig leiden tot milieuen gezondheidsproblemen. SPS maakt zich hard voor een verbetering van de kwaliteit
van haarden en kachels. Goede vooriichting dient te voorkomen dat de haarden en
kachels verkeerd gebruikt worden. Het handboek kan hiervoor een belangrijke stimulans
bieden. Wij zetten ons er, samen met VROM, graag voor in dat dit handboek ook door
onze leden regelmatig geraadpleegd wordt.

M^^
T. van Wylick, Voorzitter Stichting Promotie Sfeerverwarming (SPS)
Voorzitter Vereniging Haard en Rookkanaal (VHR)

Vereniging Eigen Huis

vereniging | eigen huis

Als Vereniging Eigen Huis kennen wij het belang van juiste en eenduidige vooriichting
aan consumenten. Mensen zijn best bereid rekening te houden met het milieu, mits ze
duidelijk geïnformeerd worden over alternatieven. Wij merken in de praktijk dat het
gebruik van open haarden en houtkachels veel vragen oproept, zowel bij mensen die
een open haard of kachel bezitten als bij mensen die hinder ondervinden van de haard
of kachel van hun buren.
Daarom Juicht de Vereniging Eigen Huis het toe dat dit handboek overzichtelijke en
actuele informatie bevat. Door consumenten goed te informeren over de gevolgen van
open haarden en houtkachels voor milieu, gezondheid en overiastsituaties, kunnen de
negatieve effecten steri< worden teruggedrongen. Dat is belangrijk om diverse redenen:
voor het milieu, voor de gezondheid van mensen en voor het behoud van goede relaties
tussen bewoners onderiing!

mr R}J.A\ van Dijk, Manager Bouwtechnische ledenservice
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SAMENVATTING
In een op de vijf huishoudens in Nederland staat een open haard of houtkachel. Deze
worden meestal met hout gestookt, maar ook met bruinkool, hout- en zaagselparaffinebriketten. Bovendien winnen aardgasgestookte haarden en kachels steeds meer aan
populariteit.
Het stoken van vaste brandstoffen in open haarden en houtkacheis kan negatieve
gevolgen met zich mee brengen. Onderzoek van het CBS wijst uit dat tien procent van
de Nederiandse bevolking wel eens hinder ondervindt van open haarden of houtkacheis
(Milieunieuws, 1998). Deze overiast wordt veroorzaakt door rook, roet en/of stank.
Bewoners durven hun raam niet meer open te zetten, hangen de was niet meer buiten
of kunnen niet meer buiten zitten. In sommige gevallen leidt de hinder ook tot (acute)
gezondheidsklachten, vooral bij een groot aantal astmapatiënten.
Ook bewoners van het huis waar gestookt wordt kunnen gezondheidsklachten krijgen.
Regelmatig stoken kan op langere termijn gepaard gaan met verhoogde
gezondheidsrisico's op hart- en vaatziekten, kanker, stoornissen in de vruchtbaarheid
en stoornissen in de ontwikkeling van ongeboren en jonge kinderen. Er is een directe
relatie aangetoond tussen het stoken van hout en astma bij Jonge kinderen (Larson &
Koenig, 1994). Daarnaast kunnen acuut effecten optreden, zoals irritatie van ogen,
neus, keel of longen, door tranen, hoesten, benauwdheid, kortademigheid, hoofdpijn of
misselijkheid (Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Rivierenland, 1994).
Tijdens het stoken komen stoffen vrij die schadelijk zijn voor het milieu. Zo draagt het bij
aan 6% van de totale uitstoot van koolmonoxide in Nederiand, 8% van de uitstoot van
polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's), 8% van de uitstoot van benzeen
en 11% van de uitstoot van fijn stof (TNO, 1999a, Hoofdinspectie Milieuhygiëne, 1999).
Op zowel internationaal, nationaal als gemeentelijk niveau wordt beleid ontwikkeld om
negatieve effecten van het stoken te beperken. Het Ministerie van VROM coördineert
dit beleid in Nederiand. Diverse bepalingen kennen hun uitwerking op gemeentelijk
niveau, waarbij de nadruk veelal ligt op het beperken van hinder en brandgevaar.
Stokers kunnen zelf veel doen om de schadelijke effecten te beperken. Er is geen
draagvlak voor een verbod op open haarden en houtkachels. Het beleid concentreert
zich er daarom op om de negatieve effecten van het gebruik van open haarden en
houtkachels zoveel mogelijk terug te dringen.
1. Niet stoken is uiteraard de meest vergaande en effectieve oplossing.
2. Het stoken van een andere brandstof is de volgende stap. Het stoken van vaste
brandstoffen als hout kan worden vervangen door het stoken op gas. Het stoken
van afvalmaterialen en behandeld hout is uit den boze.
3. Door te kiezen voor een kachel met hoog rendement, hoeven stokers minder
brandstof te stoken. Een open haard heeft een zeer laag rendement (tot 10%) tenvijl
tegel-, speksteen- en pelletkachels een rendement tot 90% vertonen. In sommige
gevallen kan een aanpassing van de schoorsteen of aanschaf van een ander
toestel gewenst zijn.
4. Tijdens het stoken kan men vervolgens rekening houden met een aantal zaken,
zoals de juiste hoeveelheid brandstof, de luchttoevoer, onderhoud van de
schoorsteen en de weersomstandigheden.
Daarom is het belangrijk dat organisaties die regelmatig vooriichting geven over dit
ondenwerp zijn voorzien van de juiste achtergrondinformatie. Dit handboek biedt hiertoe
een overzicht en bevat tevens een aantal kant-en-klare vooriichtingsmaterialen.
8

INLEIDING
1.1 Aanleiding
Het stoken van hout en andere materialen om je te verwarmen is zo oud als de
mensheid zelf. Tot in de achttiende eeuw was hout zelfs de belangrijkste brandstof om
huizen te venwarmen. Later werden achtereenvolgens turf, kolen en olie en
tegenwoordig aardgas de meest gebruikte brandstof (Okken, 1982).
Als we tegenwoordig hout stoken gaat het niet meer om een primaire levensbehoefte,
maar vooral om het verhogen van de sfeer. Open haarden en houtkachels brengen
gezelligheid, romantiek en comfort. Het is veel minder bekend dat het stoken in open
haarden en houtkachels in veel gevallen leidt tot hinder voor omwonenden. Daarnaast
kan het, zeker bij verkeerd stookgedrag, negatieve gevolgen hebben voor het milieu en
de gezondheid. De negatieve gevolgen van open haarden en houtkachels voor milieu,
gezondheid en hinder vormden voor het Ministerie van VROM aanleiding om een
handboek samen te stellen.
1.2 Doelstelling
De doelstelling van het handboek is om instanties die vragen krijgen over open haarden
en houtkachels, te informeren over de milieu-, gezondheids- en hinderaspecten van het
gebruik van open haarden en houtkachels. Het handboek is geschreven voor
gemeentelijke instellingen, maar ook voor andere instanties, zoals GGD's,
milieuorganisaties of leveranciers van open haarden of houtkachels. Met een up-to-date
overzicht van deze problematiek en van relevante wet- en regelgeving zijn zij in staat
veleriei vragen te beantwoorden. Daarnaast reikt het handboek suggesties aan voor
beleidsmaatregelen.
In veel gevallen kunnen de negatieve gevolgen van het gebruik van open haarden en
houtkachels door stokers zelf eenvoudig worden verminderd. Het handboek biedt
vooriichtingsmaterialen om stokers hierover te informeren. Uitgangspunt is dat de
aangereikte oplossingen niet alleen beter zijn voor het milieu, maar ook voor de
gezondheid van de stoker(s) en hun omwonenden. In veel gevallen leidt het ook tot
financieel voordeel voor de stokers.
I.SInltadering
Het handboek gaat voornamelijk over het stoken van vaste brandstoffen in open
haarden en houtkachels. Gasgestookte open haarden en kachels, die sterk in
populariteit toenemen, worden slechts summier behandeld.
Het betreft nadrukkelijk het stoken in de huishoudelijke sfeer. Toestellen die op
industriële schaal worden toegepast (in de regel toestellen met een nominale belasting
groter dan 18 kW) zijn buiten beschouwing gelaten\
Op het stoken van hout buitenshuis, in bijvoorbeeld speciale vuurkorven, wordt evenmin
ingegaan. Informatie over het stoken van hout is overigens wel voor een deel van
toepassing op het stoken in vuurkorven.
Houtkachels worden soms ook wel 'allesbranders' genoemd. Deze term wordt in dit
handboek niet gebruikt, omdat het ten onrechte de venwachting wekt dat er alleriei
materialen in mogen worden verbrand.

^ Toestellen met een nominale belasting > 18 kW zijn vergunningplichtig op grond van de Wet
milieubeheer.
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1.4 Leeswijzer
Het handboek start met een overzicht van overheidsbeleid ten aanzien van open
haarden en houtkachels. Hoofdstuk 3 vermeldt veelvoorkomende vragen en
antwoorden, waarbij voor meer informatie wordt doorverwezen naar hoofdstuk 4, waarin
de achtergrondinformatie staat. In het handboek worden veelvuldig diverse betrokken
organisaties aangehaald. Meer informatie over deze en andere betrokken instanties
vindt u in hoofdstuk 5. In hoofdstuk 6 wordt een verklarende woordenlijst gegeven. Tot
slot volgt een overzicht van de geraadpleegde literatuur.
In de bijlagen treft u voorlichtingsmaterialen aan die zich rechtstreeks tot de burger
wenden, zoals tips voor aanschaf, stooktips en een vooriichtingsartikel. Bovendien is
een stappenplan opgenomen voor gemeenteambtenaren, dat zij kunnen raadplegen
wanneer een burger overiast meldt door het stoken in een open haard of houtkachel.
1.5 Totstandkoming
De directie Industrie- en Consumentenbeleid van het Ministerie van VROM was de
opdrachtgever van dit handboek (zaaknummer 98.22.0072, 4 december 1998).
Het handboek is samengesteld door mevrouw Y. van Sark van Schuttelaar & Partners,
Adviesbureau voor Maatschappelijke Communicatie. Een deel van het
literatuuronderzoek is verricht door de heer W.F. Sulilatu van de afdeling Milieu,
Energie en Processinovatie (MEP) van TNO.
Bij aanvang van het project heeft een vooronderzoek plaatsgevonden naar de
informatiebehoefte van de beoogde doelgroepen. Vervolgens is via interviews en
deskresearch informatie vergaard, op basis waarvan het handboek is geschreven.
Bij de samenstelling zijn veel instanties betrokken geweest. Er is een redactieraad
opgesteld, die in twee commentaarrondes kon reageren op conceptteksten. Deze
redactieraad bestond uit de volgende personen:
De heer J.M. Auping, Vereniging Haard en Rookkanaal, Zoetermeer
De heer J.A. Bomers, Gemeente Leusden, Leusden
De heer F. Duijm, GGD Groningen, Groningen
De heer E. ten Elshof, Vereniging Nederiandse Gemeenten, Den Haag
Mevrouw S. de Jong, Milieu Centraal, Utrecht
De heer J. Kastelein, Vereniging Eigen Huis, Amersfoort
De heer T. Rolle, Astma Fonds, Leusden
De heer P. Spapens, Stichting Natuur en Milieu, Utrecht
Daarnaast is het handboek voorgelegd aan vele inhoudelijk deskundigen, die vanuit
hun uiteenlopende expertise bijdragen hebben geleverd:
De heer E.C. Van Erve, Algemene Schoorsteenvegers Patroons Bond, Amsterdam
De heer, W. H. Borger, Bouwcentrum Expo, Rotterdam
De heer G. Bos, Bouwcentrum Expo, Rotterdam
De heer D. Brand, Min. van VROM, dir. ICB, Den Haag
De heer J. Dresden, Min. van VROM, dir. Afvalstoffen, Den Haag
Mevrouw P. Groeneveld, Milieu Centraal, Utrecht
De heer J.J.A. Groos, Min. van VROM, dir. Stoffen, Veiligheid, Straling, Den Haag
Mevrouw E. Gunsing, Min. van VROM, Centrale Directie Communicatie, Den Haag
De heer P. van den Hazel, Gemeente Arnhem, Arnhem
Mevrouw P. Hoogenwerf, Min. van VROM, Centrale Directie Communicatie, Den Haag
De heer J. Hulskotte, TNO-MEP, Apeldoorn
De heer L. Janssen, Meldpuntennetwerk Gezondheid en Milieu, Rotterdam
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Mevrouw A. de Jong, Min. van VROM Centrale Directie Juridische Zaken, Den Haag
Mevrouw M. de Jong, Min. van VROM, Programmabureau DuBo, Den Haag
Mevrouw Chr. Langius, Min. van VROM, Centrale Directie Juridische Zaken, Den Haag
De heer A.M. Lindeman, Helex b.v.. Heemstede
De heer F.O. Meijer, Paramelt, Heerhugowaard
De heer M. Pieterse, Politie Rotterdam-Rijnmond, Rotterdam
Mevrouw H.H.F. Pranger, MMG, Den Haag
Mevrouw A. Prince, Min. van VROM, Centrale Directie Communicatie, Den Haag
De heer J. Scheffer, Bureau voor Rechtshulp, Deventer
De heer J. Sterk, Nationaal Centrum voor Preventie, Bilthoven
Mevrouw M. Verheuvel, Meldpuntennetwerk Gezondheid en Milieu, Rotterdam
De heer P. de Vries, P. de Vries Tegelkachels, Speksteenkachels, Sellingen
De heer J. van Zorge, Min. van VROM, dir. Stoffen, Veiligheid, Straling, Den Haag
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2.

HET BELEID TEN AANZIEN VAN OPEN HAARDEN EN HOUTKACHELS

In dit hoofdstuk worden beleidsmaatregelen beschreven, die relevant zijn ten aanzien
van het gebruik van open haarden en houtkachels in Nederiand. 2.1 schetst het
internationale beleid; 2.2 het nationale beleid en 2.3 het gemeentelijk beleid.
2.1 Internationaal beleid
In deze paragraaf wordt een aantal voorbeelden gegeven van beleidsmaatregelen in
andere landen. Dit beeld is niet volledig, maar geeft een indruk van de wijze waarop er
elders met de problematiek wordt omgesprongen.
Europees
Vanuit de Europese Unie vindt sinds 1992 overieg plaats over normalisatie van
toestellen die op vaste brandstoffen worden gestookt, in de CEN-commissie 'residential
solid fuel burning appliances' (CEN/TC 295). Doelstelling van deze commissie is
enerzijds het formuleren van test- en meetmethoden voor deze toestellen en anderzijds
het formuleren van aanbevelingen voor eisen op het gebied van constructie,
rendement, emissies en veiligheid. De CEN-commissie komt naar verwachting eind
1999 met concrete voorstellen, die na een proefperiode van een jaar, op Europees
niveau worden ingevoerd (TNO, 1998a). De tot op heden ontwikkelde procedures
wijken nauwelijks af van de huidige Nederiandse normstelling in DIN-normen. De CENnormen zijn wat uitgebreider en bevatten ook een veiligheidstest, waarbij de uitstoot
van koolmonoxide wordt gemeten bij een constante luchttoevoer (TNO, 1998a).
Toestellen
In diverse landen (zoals Duitsland, Zweden en de Verenigde Staten) bestaan
typekeuringsregelingen voor toestellen die op de markt worden aangeboden. Soms
komen de normen hiervoor overeen met de DIN-normen voor het Nederiandse NLTypekeur. In Duitsland worden in sommige regio's aangescherpte normen gehanteerd.
Zo mogen vrijstaande kachels die aan de Stuttgarter norm voldoen in plaats van 0,4%
slechts 0,2% koolmonoxide uitstoten.
Sommige landen, zoals Italië, stellen helemaal geen eisen aan stooktoestellen. Andere
landen stellen alleen eisen aan de veiligheid van toestellen. In de VS werkt men met de
EPA-testmethode, waarbij eisen worden gesteld aan de emissie van stofdeeltjes. Het
Environmental Pollution Agency (EPA) constateerde dat traditionele houtkachels 60 a
70 gram stofdeeltjes per uur uitstoten. EPA heeft een norm opgesteld dat houtkachels
slechts maximaal 7,5 gram vaste stofdeeltjes per uur mogen uitstoten. In de
Amerikaanse deelstaat Californië is een actief beleid gevoerd om oude toestellen te
vervangen door nieuwe toestellen die aan deze normen kunnen voldoen. Zweden en
Noorwegen kennen een variant op de EPA-testmethode.
Stookverboden
In enkele deelstaten in Duitsland, zoals in de regio's Stuttgart en Regensburg, geldt een
stookverbod bij bepaalde weersomstandigheden. In sommige deelstaten wordt tevens
gekeken naar de ligging van het pand waar wordt gestookt: in gebieden met dichte
bebouwing of gebieden waar de lucht snel blijft hangen, bepaalt de lokale overheid
wanneer er gestookt mag worden.
Ook de Verenigde Staten kent in sommige deelstaten stookverboden bij ongunstige
weersomstandigheden.
Brandstoffen
Sommige landen stellen eisen aan de brandstoffen. In Duitsland zijn bijvoorbeeld
slechts enkele hout- en koolsoorten toegestaan en dient hout te voldoen aan een DINnorm, wat erop neerkomt dat het hout 1,5 tot 2 jaar gedroogd is.
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Oostenrijk kent een keurmerk voor brandstoffen (de önomi).
Schoorsteenveger
De schoorsteenveger heeft in Duitsland een centrale functie: bij installatie dient hij te
beoordelen of het stooktoestel en de schoorsteen geschikt en veilig zijn.
2.2 Nationaal beleid
Het nationale beleid wordt in Nederiand vormgegeven door het Ministerie van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM). In 1992 antwoordde
de toenmalige Minister van VROM Alders in reactie op Kamervragen dat het beleid erop
gericht is "om er enerzijds voor te zorgen dat de emissies van houtkachels en open
haarden zodanig laag zijn dat aan de luchtkwaliteitseisen voor de polycyclische
aromatische koolwaterstoffen, betrokken op de kankerverwekkende gidsstof
benzo(a)pyreen, kan worden voldaan en anderzijds het optreden van hinder zoveel
mogelijk te voorkomen" (Tweede Kamer, vergaderjaar 1991-1992, Aanhangsel 839).
Het beleid van het Ministerie komt nog steeds overeen met de lijn die Minister Alders in
1992 schetste. Het Ministerie tracht door middel van wettelijke bepalingen, onderzoek
en vooriichting de negatieve gevolgen van het gebruik van open haarden en
houtkachels terug te dringen, zowel vanuit de producenten- als de consumentenzijde
van de markt.
Bij het bereiken van de gestelde doelstellingen hanteert het Ministerie een 'parallelle
aanpak' (B&A Groep, 1996). Het uitgangspunt hierbij is dat burgers bij hun
(stook)gedrag niet alleen handelen vanuit milieuovenwegingen, maar ook vanuit andere
motieven. VROM kondigde in het NMP3 aan "nadrukkelijk ook andere waarden dan
milieu, bijvoorbeeld veiligheid en gezondheid, in het beleid (te) betrekken. Bij deze inzet
poogt het kabinet zoveel mogelijk aan te sluiten bij de preferenties van de burger."
(VROM, 1998a). Vanuit deze inzet wordt in het beleid ten aanzien van open haarden
en houtkachels ook rekening gehouden met gezondheids- en hinderaspecten.
Het beleid wordt met name ontwikkeld door de directie Industrie- en
Consumentenbeleid. Daarbij is een samenhang met het stoffenbeleid aanwezig. Voor
de terugdringing van de emissies van PAK's is Nederiand namelijk gebonden aan het
Noordzee-verdrag, en specifieker aan § 17 uit de Esbjerg-verklaring (Ministry of
Environment and Energy, 1995). In de Esbjerg-verklaring is afgesproken dat de uitstoot
van PAK's in 2000 met minimaal 50% is gereduceerd ten opzichte van 1985. Daarnaast
heeft het Ministerie in 1996 een beleidsstandpunt over fijn stof en wintersmog
geformuleerd, waarin de terugdringing van de emissies van fijn stof prioriteit krijgt
(VROM, 1996). Tenslotte is in het NMP3 een notitie aangekondigd, waarin aan zal
worden gegeven welke reducties van emissies nodig zijn om de streefwaarden voor
milieukwaliteit te bereiken. Deze aanpak geldt voor alle doelgroepen, waaronder tevens
consumenten, en alle prioritaire stoffen, waaronder PAK's (VROM, 1998a).
2.2.1 Beleidsinstrumenten
Het Ministerie streeft geen verbod op het stoken in open haarden en houtkachels na,
omdat hier onvoldoende draagvlak voor bestaat. Kameriid E. van Middelkoop (GPV)
diende in mei 1993 een motie in voor een verbod op allesbranders (Tweede
Kamer, 1993a). Die werd wegens onvoldoende steun in de Tweede Kamervenworpen
(Tweede Kamer 1993b).
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2.2.1.1 Wettelijke bepalingen
Typekeuringsregeling
Sinds 1 Januari 1997 is een regeling van kracht dat alle houtkachels met een nominale
belasting tot 18kW die nieuw op de Nederiandse markt te koop worden aangeboden
voorzien dienen te zijn van het NL-Typekeur (Staatsblad, 1996b, Staatscourant, 1996b).
Het NL-typekeur stelt eisen aan de uitstoot van koolmonoxide, omdat de aanwezigheid
van deze stof wijst op een onvolledig verbrandingsproces. Koolmonoxide is een
indicator voor diverse andere stoffen die (in gasvorm en in de vorm van zwevende
deeltjes) vrijkomen bij onvolledige verbranding, zoals PAK's. Open haarden, speksteenen tegelkachels vallen niet onder deze regeling, omdat deze toestellen niet in serie
worden gemaakt.
Grotere stooktoestellen
Voor stooktoestellen met een belasting boven de 18 kW gelden andere richtlijnen.
Installaties met een belasting tussen 18 kW en 5 MW zijn gebonden aan
emissiegrenswaarden die zijn opgenomen in de Nederiandse Emissierichtlijnen (NeR).
Installaties waarvan de belasting de 5 MW overschrijdt, dienen te voldoen aan de
emissie-eisen uit het Besluit Emissie-Eisen Stookinstallaties (BEES) en aan de NeR
(Informatiecentrum Biomassa, Jaartal onbekend). Meer informatie is op te vragen bij het
Informatiecentrum Biomassa, zie hoofdstuk 5 'Wegwijzer'.
Algemene zorgplicht Wet milieubeheer
De Wet milieubeheer bevat een algemene zorgplicht (artikel 1.1.a) die voor iedereen,
ook op huishoudens, van toepassing is.
In dat artikel staat dat iedereen die weet - of redelijkenwijs kan vermoeden - dat zijn
handelen of nalaten nadelige milieugevolgen veroorzaakt, dit handelen achtenn/ege
dient te laten, of de gevolgen dient te voorkomen of beperken (artikel 1.1 .a uit de Wet
milieubeheer).
Deze bepaling heeft een vangnet- en paraplufunctie om op te kunnen treden tegen
milieuverontreinigend gedrag waarbij het verwijt kan worden gemaakt dat iemand zich
onbetamelijk heeft gedragen. Op basis van dit artikel kunnen ook uitspraken worden
gedaan bij verkeerd stookgedrag van open haarden of houtkachels in huishoudens.
Deze algemene zorgplicht vormt een verantwoordelijkheid van burgers ten opzichte van
de overheid, maar ook ten opzichte van elkaar (Baas, 1997).
Het overtreden van deze zorgplicht geldt echter niet als een strafbaar feit volgens de
Wet economische delicten, waardoor de Juridische basis van dit artikel om stappen te
ondernemen gering is.
2.2.1.2 Onderzoek
Om meer inzicht te verkrijgen in de problematiek heeft het Ministerie, in samenwerking
met het RIVM, de emissies die worden veroorzaakt door het stoken van vaste
brandstoffen in open haarden en houtkachels, laten onderzoeken door het TNO. Dit
onderzoek naar open haarden en houtkachels in Nederiand en de daarmee gepaard
gaande emissies is gedaan op basis van cijfers over 1996 (TNO, 1999a).
Daarnaast heeft het Ministerie in 1999 onderzoek laten verrichten naar de
mogelijkheden om tot afspraken te komen over een verbetering van de (milieu)kwaliteit
van brandstoffen voor open haarden en houtkachels (MMG, 1999).

2.2.1.3 Voorlichting
Om burgers te informeren brengt het Ministerie sinds 1992 een vooriichtingsbrochure
uit over verstandig stookgedrag, die verkrijgbaar is bij gemeenten, bibliotheken en
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andere intermediairen (VROM, 1997). Deze brochure is in 1997 voor het laatst herzien
en is op te vragen bij het Distributiecentrum van VROM (zie hoofdstuk 5 'Wegwijzer').
2.2.1.4 Recente beleidsontwikkelingen
In het Milieuprogramma 1999 - 2002 zijn de volgende initiatieven opgenomen (VROM,
1998b, p. 48):
1. Het samenstellen van een handboek met praktische informatie over sfeerstoken;
2. Het maken van afspraken met de brandstoffenbranche, omtrent de kwaliteit in
milieukundige zin van de op de markt gebrachte brandstoffen voor haarden en
houtkachels;
3. Het maken van afspraken met producenten van houtkachels over het terugdringen
van de emissies van bestaande en nieuw op de markt te brengen houtkachels."
Dit handboek vormt het resultaat van het eerste actiepunt. De andere twee actiepunten
zijn nog in ontwikkeling.
2.2.2 Pro-actief beleid
Het ondenwerp open haarden en houtkachels raakt aan het beleid om duurzaam
bouwen te stimuleren. De laatste Jaren zijn op landelijk niveau diverse regelingen
getroffen om duurzaam bouwen te stimuleren. In dit kader kan het gebruik van open
haarden worden ontmoedigd. De maatregelen spitsen zich toe op open haarden,
vanwege het relatief lage rendement van open haarden.
Groene Hypotheek
Het is mogelijk om een Groene Hypotheek te ontvangen voor duurzaam gebouwde
woningen, voor een maximum van ƒ 75.000,- tegen een (1 è 2%) lagere rente. De
criteria voor toekenning van een Groene Hypotheek reiken verder dan het Nationaal
Pakket Duurzaam Bouwen. Het ontbreken van een standaardrookkanaal is een vereiste
voor het verkrijgen van een Groene Hypotheek.
Voorbeeldprojecten Duurzaam en Energiezuinig Bouwen
Bij de regeling 'Voorbeeldprojecten Duurzaam en Energiezuinig Bouwen' zijn criteria
gehanteerd die grotendeels gebaseerd zijn op het Nationaal Pakket Duurzaam
Bouwen. Ook hier geldt het ontbreken van een standaard rookkanaal als een van de
eisen.
2.3

Gemeentelijk beleid

In de Gemeentewet (Art. 108) is het autonome arbeidsveld van de gemeentelijke
overheid vastgelegd. Gemeentelijke regelgeving mag geen inbreuk doen op hogere
regelgeving. Anderzijds moeten de privébelangen gewaarborgd blijven. Deze paragraaf
beschrijft eerst de huidige gemeentelijke wet- en regelgeving, waarna wordt ingegaan
op beleidsmaatregelen die gemeenten in het kader van een pro-actief beleid kunnen
inzetten.
2.3.1 Huidige wet- en regelgeving
De wet- en regelgeving op gemeentelijk niveau met betrekking tot open haarden en
houtkachels staat in een aantal verordeningen en besluiten weergegeven. Gemeenten
hebben de mogelijkheid om zelf bepalingen toe te voegen of aan te scherpen. De
Vereniging van Nederiandse Gemeenten (VNG) heeft modelverordeningen
geformuleerd die gemeenten als voorbeeld kunnen hanteren. Het verdient aanbeveling
om alle relevante bepalingen over te nemen in de gemeentelijke wet- en regelgeving,
waardoor een Juridisch kader wordt geschapen om op te treden tegen overiast.
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2.3.1.1 Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
In de APV staan alleriei bepalingen die te maken hebben met de stedelijke
huishouding. Een aantal bepalingen, zoals bepalingen over de handhaving van de
openbare orde, beheer van openbare ruimte en het leefmilieu, berust op landelijke
wetgeving. Daarnaast bevat de APV bepalingen die door de gemeenteraad worden
vastgesteld en die zijn toegespitst op de lokale situatie. De APV is dus in elke
gemeente verschillend. Politie en speciaal aangewezen ambtenaren zijn belast met de
handhaving van de APV.
Een gemeente kan in de APV specifieke bepalingen opnemen over open haarden en
houtkachels. Zij wordt hierbij echter beperkt door artikel 8 van de Woningwet, waarin
precies is aangegeven welke onderwerpen in de bouwverordening mogen worden
opgenomen. Zaken die de gemeente niet in de bouwverordening mag regelen, kunnen
evenmin in de APV worden opgenomen.
Tot nu toe heeft geen enkele gemeente voorschriften terzake opgenomen.
Waarschijnlijk speelt de handhaafbaarheid hierbij een belangrijke rol
(Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Rivierenland, 1994).
Een aantal gemeenten heeft in de APV Artikel 7.3.2. (voorheen 367) uit de
modelbouwverordening overgenomen, hetgeen het vereenvoudigt om op basis van
hinder maatregelen te treffen (zie 'bouwverordening' in dit hoofdstuk).
In vrijwel alle gemeenten bevat de APV een verbod op het stoken van vuur in de open
lucht, tenzij hiervoor een vergunning is verieend (voor bijvoorbeeld het sporadisch
stoken van een kampvuur). Op basis van dit verbod is het gebruik van vuurkorven niet
toegestaan (Pietersen, 1999).
2.3.1.2 Bouwbesluit
Het Bouwbesluit 1991 is een landelijke Algemene Maatregel van Bestuur op basis van
de Woningwet en bevat technische voorschriften voor woningen, woongebouwen,
woonwagens, standplaatsen en andere gebouwen over veiligheid, gezondheid,
bruikbaarheid en energiezuinigheid.
Het Bouwbesluit stelt voor woningbouw en woonwagens in de artikelen 12, 30.2, 32.1,
82, 94, en 116 (afhankelijk van het soort bouwwerk) voorschriften aan het (ver)bouwen
van een rookkanaal, ofwel de afvoerpijp die zich in de schoorsteen bevindt (met een
verwijzing naar de NEN-normen 2757, 6062, 6069). Deze eisen gaan over de grootte,
materiaalkeuze, plaats en uitmonding van de schoorsteen alsmede over de
luchtverversing.
Mensen met (ver)bouwplannen om een schoorsteen aan te brengen, dienen in principe
een bouwvergunning aan te vragen. Het is in de meeste gevallen zo dat er geen
bouwvergunning nodig is omdat er sprake is van een bouwwerk van geringe omvang
(Artikel 43, lid I onder e van de Woningwet). Er dient echter ook in dat geval aan het
Bouwbesluit te worden voldaan. Burgers kunnen hierover advies vragen van de afdeling
Bouw- en woningtoezicht van de gemeente.
Het kan echter zijn dat de gemeente hen voor inhoudelijke informatie doorven/vijst naar
architecten- en ingenieursbureaus.
Voor bestaande gebouwen bestaat de mogelijkheid dat B & W van een gemeente een
gebouweigenaar aanschrijven binnen een bepaalde termijn zijn schoorsteen te
repareren en/of zodanig te verbeteren, dat deze (weer) aan de voorschriften van het
Bouwbesluit voldoet. De grondslag hiervoor staat in de artikelen 14 en 17 van de
Woningwet, gecombineerd met de relevante bepalingen uit het Bouwbesluit. Eenvoudig
gezegd zijn brandgevaariijkheid en instortingsgevaar wel redenen om aan te schrijven
en overiast voor omwonenden niet.
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Gemeenten zijn, ook vanwege de toegenomen deregulering, voorzichtig met
aanschrijvingen. Overiast bij omwonenden wordt allereerst beschouwd als een geschil
tussen twee particulieren, waar de gemeente geen eerste verantwoordelijkheid in heeft.
Daarmee wordt dan ook doorvenwezen naar een civielrechtelijke oplossing.
Toepassing van een aanschrijving wordt beschouwd als ultiem redmiddel, dat alleen bij
zeer ernstige hinder wordt toegepast. Hierbij gaat het vaak ook om meerdere bewoners.
2.3.1.3 Bouwverordening
ledere gemeente dient, op basis van Artikel 8 uit de Woningwet, een Bouwverordening
uit te brengen, waarin voorschriften staan over het gebruik van woningen,
woongebouwen, woonwagens en standplaatsen. De Vereniging van Nederiandse
Gemeenten (VNG) heeft een Modelbouwverordening (MBV) opgesteld, die door
gemeenten als voorbeeld kan dienen. Deze is op te vragen bij de VNG (zie
'Wegwijzer').
Artikel 6.2.1 (voorheen 319) uit de MBV stelt gebruikseisen ter voorkoming van brand
en beperking van brand en brandgevaar (in bijlage 3, Artikel 4):
"Voorzieningen voor de afvoer van rook
Het is verboden een rookkanaal te gebruiken dat niet doeltreffend is gereinigd.
Het is verboden een rookkanaal uit te branden.
Het is verboden een rookkanaal of gasafvoerkanaal te gebruiken, indien dit gebruik
door de toestand waarin dat rookkanaal of dat gasafvoerkanaal zich bevindt, dreigend
gevaar oplevert voor de veiligheid van personen.
Het is verboden een rookkanaal waarin brand heeft gewoed te gebruiken voordat het is
gereinigd en zo nodig hersteld.
Het is verboden een rookkanaal te gebruiken als dit zonder een inrichting tot het
opvangen van vonken dreigend gevaar oplevert voorhet ontstaan van brand."
Een ander relevant artikel uit de MBV, dat door de meeste gemeenten is overgenomen,
is Artikel 7.3.2. (voorheen artikel A67). Dit artikel:
"verbiedt in een bouwwerk of op een open erf of terrein voorwerpen afstoffen te
plaatsen, te werpen ofte hebben, handelingen te verrichten of na te laten of werktuigen
te gebruiken, waardoor op een voor de omgeving hinderlijke/schadelijke wijze stank,
rook, roet, walm, stof of vocht worden verspreid of overlast wordt veroorzaakt door
geluid of trilling of door ongedierte of door verontreiniging van het bouwwerk, het open
erf of terrein.".
Als omwonenden hinder melden bij de gemeente, dient de gemeente de aard en ernst
van deze hinder nader te onderzoeken. Vervolgens kan zij, indien dit artikel is
overgenomen, op basis van Artikel 12.1 van de MBV gebruiksbeperkingen, zoals een
stookverbod, opleggen.
2.3.1.4 Modelbrandbeveilingsverordening (niet-bouwwerken, woonschepen)
Deze verordening stelt eisen aan de brandveiligheid van niet-bouwwerken, waaronder
woonschepen. Op basis van deze verordening kunnen ook voor niet-bouwwerken eisen
worden gesteld aan de constructie of het gebruik van de inrichting, mits dit gebeurt
vanuit het oogpunt van brandveiligheid.
2.3.2 Pro-actief beleid
Gemeenten kunnen op verschillende manieren een pro-actief beleid ontwikkelen. Hier
volgen enkele suggesties onder de noemers: bemiddeling, duurzaam bouwen,
aanvullende gemeentelijke regelgeving en vooriichting.
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2.3.2.1 Bemiddeling
Een gemeente kan een bemiddelende rol spelen, door de veroorzaker van overiast en
de gehinderde(n) uit te nodigen om het probleem gezamenlijk te bespreken. Bij een
buurtbemiddelingsproject in Rotterdam bleek 85% van conflicten tussen buren op te
lossen door een gesprek waarbij een onafhankelijke bemiddelaar aanwezig is
(Havenloods, 1999).
De ambtenaar stuurt er bij dat overieg op aan dat de partijen gezamenlijk tot mogelijke
oplossingen komen. Daarbij treedt de ambtenaar op als 'onafhankelijke' partij die
partijen stimuleert om zich in eikaars situatie te verplaatsen. Aandachtspunten bij een
dergelijke bemiddelende rol:
•

•

•

Probeer zo feitelijk mogelijk en in overieg met beide partijen het hinderprobleem te
bepalen. Wat voor hinder is het? Gaat het om reuk, stank, rook of een combinatie
daarvan? Wanneer komt de hinder voor? Is de hinder ernstiger onder bepaalde
omstandigheden?
Breng mogelijke oplossingen in kaart. Zo zouden de partijen afspraken kunnen
maken over de stookfrequentie, weersomstandigheden waaronder gestookt wordt,
wijzigingen aan de schoorsteen of het kopen van een ander stooktoestel. Gebruik
hierbij de stooktips uit hoofdstuk 4.
Probeer in het gesprek tot afspraken te komen die het hinderprobleem terugdringen.

2.3.2.2 Duurzaam Bouwen
In het kader van duurzaam bouwen kunnen gemeenten pro-actief beleid ontwikkelen
om de installatie van open haarden bij nieuwbouwhuizen te ontmoedigen.
Nationaal Pakket Duurzaam Bouwen
Om de ontwikkeling van duurzaam bouwen te stimuleren en om uniformiteit te krijgen in
het begrip Duurzaam Bouwen, brengt de overheid sinds eind 1996 een 'Nationaal
Pakket Woningbouw' uit, dat jaariijks wordt geactualiseerd. Dit pakket bevat
aanbevelingen op het gebied van duurzaam bouwen die gemeenten kunnen
overnemen in hun Duurzaam Bouwen-beleid. Het Nationaal Pakket Woningbouw bevat
een deel nieuwbouw en een deel beheer (oudbouw). Daarnaast is er een deel
Utiliteitsbouw.
De meeste maatregelen zijn nog niet in het Bouwbesluit opgenomen. Dit zal echter in
naar zich laat aanzien 2002 wel het geval zijn. Het pakket woningbouw-nieuwbouw
1998 bevat over open haarden de volgende (vaste) maatregel (Specificatieblad S034):
"Breng standaard geen rookgasafvoervoorziening aan ten behoeve van een open
haard." (Nationaal pakket Woningbouw-Nieuwbouw, 1998) (Gesloten) Toestellen die
zijn voorzien van het VHR-typekeur zijn wel toegestaan volgens deze maatregel.
De
•
•
•
•

maatregel vermeldt de volgende redenen:
beperking milieubelastende emissies;
beperking gebruik fossiele brandstoffen;
beperking ventilatieveriiezen (= beperking ketelcapaciteit);
verbetering luchtkwaliteit binnenmilieu.

Een aandachtspunt bij de toepassing van deze maatregel is dat de gebruikshandleiding
voor bewoners van een woning argumenten dient te bevatten om (achteraf) geen
rookkanaal aan te brengen. In de praktijk stuit dit op problemen met betrekking tot de
handhaving. Als bewoners besluiten alsnog een open haard of houtkachel met
rookkanaal te installeren, heeft de gemeente geen mogelijkheden om dit tegen te gaan
(Koops, 1999, Amersfoortse Courant, 1999).
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Het onderdeel 'Beheer' van het Nationaal Pakket, dat van toepassing is op oudbouw,
bevat geen maatregelen op het terrein van open haarden, houtkachels of
rookgasafvoervoorzieningen.
Energieprestatiecoëfficiënt
Een onderdeel van het Nationaal Pakket Duurzaam Bouwen is de
energieprestatiecoëfficiënt (EPC), een maat voor de energie-efficiëntie van een woning
met bijbehorende installatie. Hoe lager de EPC, hoe efficiënter de woning. De EPC
maakt ook een inschatting van het warmteveriies in een woning. Aangezien de
aanwezigheid van een rookkanaal leidt tot warmteveriies en dus een lagere energieefficiëntie, zal de EPC hierdoor minder goed scoren.
Het Bouwbesluit stelt sinds 15 december 1995 eisen aan de EPC, waarmee de EPC
voor nieuwbouw per 1 januari 2000 1.0 dient te bedragen.
De EPC wordt bepaald op basis van NEN-procedure 5128, die is vastgelegd in het
Bouwbesluit en de Modelbouwverordening.
Gfondu/fg/ffe
Een gemeente kan open haarden ontmoedigen metfinanciëleregelingen, die zijn
gekoppeld aan de prijzen van de gronduitgifte. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een
statiegeldregeling op de grondprijs, waarbij een extra bedrag van circa ƒ 1.500,- in
rekening wordt gebracht, dat wordt terugverdiend bij toepassing van de maatregelen uit
het Nationaal Pakket.
Convenanten
Een aantal gemeenten heeft maatregelen op het gebied van duurzaam bouwen
vastgelegd in een convenant. De maatregelen in een convenant kunnen verder gaan
dan het nationaal pakket. De afspraken in een convenant zijn altijd Juridisch bindend.
Afliankelijk van de inhoud van de afspraken kan de rechter nakoming van die afspraken
afdwingen.
Verordening
De gemeente Den Haag heeft een verordening ingesteld met verdergaande dwingende
eisen voor duurzaam bouwen. Een gemeentelijke verordening is een minder geschikt
instrument om het duurzaam bouwen te bevorderen zoals ook aangegeven in het
Ministrieel Geschrift (MG) 99-02 van het ministerie van VROM.
2.3.2.3 Aanvullende gemeentelijke regelgeving
Het verdient aanbeveling dat gemeenten alle relevante bepalingen uit de
modelbouwverordening overnemen in de gemeentelijke bouwverordening. Daarnaast
kunnen gemeenten op eigen initiatief aanvullende bepalingen opnemen in de APV of
bouwverordening.
Omdat de meeste wet- en regelgeving zich momenteel in de bouwverordening bevindt,
verdient het aanbeveling om aanvullende bepalingen ook op te nemen in de
gemeentelijke bouwverordening.
De VNG wijst erop dat gemeenten weliswaar de mogelijkheid hebben om aanvullende
bepalingen op te nemen, maar dat zij deze bepalingen vervolgens ook dienen te
handhaven. Wanneer er bijvoorbeeld voor bepaalde omstandigheden een stookverbod
wordt afgekondigd, is de gemeente ook belast met het toezicht op dat verbod. In de
praktijk is dit vaak voor gemeenten een reden om van aanvullende regelgeving af te
zien (Marinus, 1999).
Ondanks deze handhavingsproblematiek is hier een voorbeeldbepaling opgenomen
voor gemeenten die aanvullende maatregelen willen treffen (Baas, 1997).
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Voorbeeldbepaling Inzake het stoken In houtkachels en open haarden
Begripsomschrijvingen:
In deze afdeling wordt verstaan onder:
a.

houtkachel:

een gesloten of afsluitbaar, vrijstaand of Ingebouwd metalen toestel, waarin vaste brandstoffen worden
gestookt en dat gebruikt wordt ter verwarming van de ruimte waarin het is opgesteld, met een nominale
belasting van ten hoogste 18kW;
b.

open haard:

een open of niet afsluitbaar verbrandingstoestel, vrijstaand of ingebouwd, waarin vaste brandstoffen
worden gestookt, waariilj de luchttoevoer niet geregeld kan worden en dat gebruikt wordt ter venvarming
van de ruimte waarin het is opgesteld;
c.

vaste brandstoffen:

hout, alsmede de speciaal voor het gebmik in open haarden en houtkachels bestemde, in de handel
verkrijgbare brandstoffen, niet zijnde geverfd, veriijmd, ondergedompeld, geïmpregneerd en/of gelakt hout,
hardboard, MDF, tri- of multiplex, dakleer, kunststoffen, e.d.;
d.

nominale belasting:

belasting uitgedrukt in kW, op de onderste verbrandingswaarde van de te gebruiken brandstof, waan/oor
het toestel volgens opgave van de fabrikant of Importeur bestemd Is.
Verbodsbepaling:
"Het Is verboden:
- andere stoffen dan vaste brandstof te gebruiken als brandstof In de open haard of houtkachel;
- vaste brandstoffen te verstoken met een vochtigheidspercentage van meer dan 20%. Vaste brandstoffen
dienen luchtdroog te zijn;
- een open haard of houtkachel In werking te hebben met een groter vermogen dan dat voor de verwarming
van de ruimte waarin deze staat opgesteld vereist is.
Burgemeester en Wethouders kunnen een tijdelijk stookveriiod van houtkachels en open haarden Instellen
bij ongunstige weersomstandigheden of bij cumulatie van stankhinder.
Burgemeester en Wethouders kunnen aan de rechthebbende van de houtkachel of open haard de
verplichting opleggen, om overeenkomstig de door hen te geven aanwijzingen, binnen een door hen te
stellen tennljn, voorzieningen te treffen met betrekking tot het oordeelkundig stoken in de houtkachel of
open haard.
De gestelde verplichtingen gelden niet voor zover de Wet milieubeheer, de Wet inzake de
luchtverontreiniging, het Wetboek van Strafrecht, de Woningwet, het Bouwbesluit of de gemeentelijke
bouwverordening van toepassing is."
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2.3.2.4 Voorlichting
Omdat stokers zelf veel kunnen doen om negatieve effecten terug te dringen, is
vooriichting een belangrijk beleidsinstrument. Vooriichting kan er toe bijdragen dat
stokers zich realiseren dat het stoken problemen kan opleveren voor henzelf en de
buren.
Het handboek bevat in de bijlagen een aantal vooriichtingsmaterialen die gemeenten en
andere organisaties kunnen gebruiken in hun vooriichtingsbeleid: tips voor aanschaf en
stooktips die u ter beschikking kunt stellen aan geïnteresseerde burgers en een kant en
klaar artikel dat kan worden overgenomen in huis-aan-huisbladen.
Het spreekt voor zich dat de vooriichting het best bij aanvang van de herfst of winter
kan worden gegeven, omdat dan het meest wordt gestookt.

21

3. VEEL GESTELDE VRAGEN EN ANTWOORDEN
In dit hoofdstuk behandelen we veel gestelde vragen. De antwoorden zijn beknopt
geformuleerd, zodat u ze vrijwel letteriijk kunt gebruiken bij de beantwoording. Bij de
antwoorden wordt tevens doorvenvezen naar achtergrondinformatie.
trefwoord
Nederlandse situatie
milieu

gezondheid

(brand)veiiigheid

hinder

vraag

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

stooktoestellen

26
27
28
29
30
31
32

brandstoffen

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

schoorstenen & rookkanalen

stookgedrag

52
53
54
55
56
57

kosten

58

korte omschrijving vraag
aantal toestellen in Nederiand
uitstoot milieuschadelijke stoffen
stoken met zo min mogelijk milieubelasting
indicatoren milieubelasting
broeikaseffect
vervuilende stoffen in huis
voorkomen schadelijke gezondheidseffecten
relatie gezondheidsklachten en stooktoestel in huis
relatie gezondheidsklachten en stooktoestel omwonenden
stikgevaar koolmonoxide
plotselinge stank- en/of rookvorming
wettelijke bepaiingen
veiligheid i.v.m. kinderen
eisen brandverzekering
veiligheidsmaatregelen
maatregeien tegen vonken
voorkomen overiast
weersomstandigheden
maatregeien tegen hinder stooktoestel omwonenden
verwijzing naar instanties
bewijslast van hinder
maatregeien tegen uitmonding schoorsteen omwonenden
stookverbod door omwonenden
(individueel) stookverbod door gemeente
stookverbod gemeente bij weersomstandigheden
aandachtspunten aanschaf
belangrijkste verschillen toesteilen
gasgestookte kachel of haard
keunnerken
hele huis venvarmen met stooktoestel
aandachtspunten installatie
ombouwen stooktoestel
toegestane brandstoffen
milieubelasting brandstoffen
overschakeling op gas
ontsteken van vuur
aandachtspunten bij hout stoken
bewaren hout
schimmei op hout
aandachtspunten installatie
aansluiten op bestaande schoorsteen
wat doen bij schoorsteenbrand
voorkomen schoorsteenbrand
verbeteren isolatie
herkennen asbest in schoorsteen
wat doen bij schoorsteen met asbest
vogelnest in schoorsteen
frequentie schoorsteenvegen
schoorsteenvegen: zelf doen of laten doen
betrouwbaarheid schoorsteenvegers
bereiken goede 'trek'
vuur doven of vanzelf uit laten gaan
raam open of dicht
verwarming uitzetten
onderhoud
verwijderen as
deur van houtkachel open of dicht
kosten stoken
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Nederlandse situatie
1. Hoeveel open haarden en houtkachels worden in Nederland gebruikt?
In Nederiand staan momenteel ongeveer 1,1 miljoen open haarden en houtkachels.
240.000 haarden en kachels worden op gas gestookt. Het aantal gasgestookte
toestellen neemt sterk toe.
Meer informatie: 4.1 'Situatie in Nederland'
Milieu
2. Wat zijn de belangrijkste milieueffecten van open haarden en houtkachels?
Tijdens het stoken van hout of andere vaste brandstoffen komen veel stoffen vrij, zowel
binnens- als buitenshuis. Deze stoffen kunnen schadelijk zijn voor het milieu, voor de
gezondheid en kunnen ook leiden tot overiast voor omwonenden.
Bij het stoken van de juiste brandstoffen onder optimale omstandigheden stoten open
haarden en houtkachels vooral kooldioxide, stikstofoxide, zwaveldioxide en zwevende
deeltjes uit.
Als een toestel onvolledig brandt, door bijvoorbeeld onvoldoende zuurstoftoevoer of
vochtig hout, stoot een haard of houtkachel daarbij ook koolmonoxide, koolwaterstoffen,
PAK's, vaste teerachtige deeltjes en dioxinen uit.
Als u vervuilde brandstoffen verbrandt, komen daar nog extra stoffen bij zoals metalen,
dioxinen en andere stoffen. Door goed stookgedrag kunt u de milieubelasting sterk
beperken. Stook alleen geschikte brandstoffen en zorg voor een goed
verbrandingsproces.
Meer informatie: 4.2.2 'emissies', 4.7 'brandstoffen', bijlage 2 'stooktips'.
3. Hoe kan ik stoken met zo min mogelijk negatieve effecten voor het milieu?
Er zijn open haarden en kachels verkrijgbaar die op aardgas gestookt worden.
Sommige met aardgas gestookte toestellen met imitatie houtblokken zijn vrijwel niet van
met hout gestookte vuren te onderscheiden. Ze zijn goedkoper in gebruik, comfortabel
en stoten weinig schadelijke stoffen uit.
Als u vaste brandstoffen wilt stoken, kunt u het beste een toestel met een hoog
rendement aanschaffen, zoals een tegel- of speksteenkachel. Daarnaast kunt u door
juist stookgedrag de milieubelasting sterk terugbrengen. Stook een toestel dat past bij
de ruimte. Stook de juiste brandstoffen (zie vraag 33) en zorg dat het rookkanaal goed
is afgestemd op uw toestel.
Meer informatie: 4.2 'milieu', 4.6 'stooktoestellen', 4.10 'kosten', bijlage 2 'stooktips'.
4. Hoe kan ik zien of ik goed stook?
U kunt letten op de kleur van de rook die uit uw schoorsteen komt. Donkere rook duidt
op een onvolledig verbrandingsproces. Dit kan komen door een slecht trekkende
schoorsteen, te weinig luchttoevoer of te natte of voor het toestel ongeschikte
brandstof Witte of kleurioze rook wijst er op dat het verbrandingsproces optimaal
verioopt. De kleur van de vlam is ook belangrijk. Als het vuur goed brandt, zijn de
vlammen helder geel en gelijkmatig. Een oranje, instabielflakkerendevlam duidt op
onvolledige verbranding.
Meer informatie: 4.2.2 'emissies', 4.7.5.1 'verbrandingsproces'
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5. Draagt het stoken in open haarden of houtkachels bij aan het broeikaseffect?
Dit is afhankelijk van de brandstof die gestookt wordt:
Antwoord
Brandstof
goed
Gas
Zaagselparaffinebriketten
Bruinkool
niet goed
Hout
Houtbriketten

Toelichting
Bij het stoken van deze brandstoffen komt kooldioxide vrij,
wat bijdraagt aan het broeikaseffect.
Bij het stoken van hout en houtbriketten komt ook kooldioxide
vrij. Bomen en planten onttrekken tijdens het groeiproces
kooldioxide aan de atmosfeer en zetten dit om in zuurstof.
Omdat er in Nederland voldoende bomen worden herbeplant,
zijn hout en houtbriketten 'broeikasneutraal'.

Meer infonnatie: 4.2.1 'broeikaseffect'
Gezondheid
6. Komen er gevaarlijke stoffen vrij in mijn huis als ik stook?
Ja, bij het stoken komen in uw woning alleriei stoffen in de lucht die schadelijk kunnen
zijn voor de gezondheid. Het risico neemt toe naarmate u meer stookt. Ook kan het
risico toenemen door de manier waarop u stookt, de brandstofkeuze of door een
slechte kwaliteit van uw kachel of schoorsteen. Volg de stooktips op (desgewenst
toesturen) en raadpleeg bij klachten uw huisarts of GGD.
Meer informatie: 4.2.2 'emissies', 4.3 'gezondheid', 4.7 'brandstoffen', 4.8 'schoorstenen
en rookkanalen', bijlage 'stooktips'. Zie ook de volgende vraag.
7. Wat kan ik doen om schadelijke effecten voor gezondheid tegen te gaan?
Door de manier waarop u stookt kunt u veel schadelijke effecten sterk verminderen.
• Kies voor een toestel op gas.
• Kies een gesloten toestel.
• Laat uw stooktoestel en schoorsteen installeren door een erkende installateur (zie
het SVG in hoofdstuk 7) en laat uw schoorsteen minstens eens per Jaar vegen.
• Stook alleen geschikte brandstoffen.
• Stook niet bij mistig of windstil weer.
• Ventileer uw woning goed tijdens het stoken.
Meer informatie: 4.2.2 'emissies', 4.3 'gezondheid', 4.7 'brandstoffen', 4.8 'schoorstenen
en rookkanalen', 4.9.2 'weersomstandigheden', bijlage 2 'stooktips'. Zie ook vraag 8 en
33.
8. Ik heb last van gezondheidsklachten. Kan dit komen door mijn open
haard/houtkachel?
Ja, dit is mogelijk. Bij het stoken komen verschillende stoffen vrij, zeker als u niet goed
stookt. Volg daarom de stooktips goed op (desgewenst toesturen). Raadpleeg uw
huisarts, brandweer of GGD als de klachten zich blijven voordoen. Laat eventueel uw
woning onderzoeken op het gehalte koolmonoxide en andere stoffen door de
brandweer of GGD.
Meer informatie: 4.2.2 'emissies', 4.3 'gezondheid', 4.7 'brandstoffen', 4.8 'schoorstenen
en rookkanalen', bijlage 2 'stooktips'. Zie ook de volgende vraag.
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9. Ik heb last van gezondheidsklachten. Kan dit komen door de open
haard/houtkachel van mijn buren?
Door het inademen van emissies van open haarden en houtkachels kunnen diverse
gezondheidsklachten optreden, met name bij astmapatiënten. Het is echter moeilijk na
te gaan wat de exacte oorzaak is. Raadpleeg in alle gevallen uw huisarts of de GGD.
Overieg tevens met de stoker(s) over manieren om de overiast terug te dringen.
Meer infonnatie: Bijlage 4 'hinder stappenplan voor gehinderden'. Zie ook voorgaande
vragen over hinder
10. Bestaat er gevaar van verstikking door koolmonoxide bij het gebruik van mijn
open haard of houtkachel?
Dat is afl'iankelijk van de brandstof die gestookt wordt.
Toelichting
Koolmonoxide is een kleur- en geurloos gas en is dus moeilijk
waarneembaar. Koolmonoxide ontstaat bij onvolledige
verbranding. Sommige brandstoffen stoten bij onvolledige
verbranding ook andere stoffen af die wel geur afgeven en
waarschuwen voor een niet-optimaal verbrandingsproces. Bij
de brandstoffen bruinkool en gas is dat niet het geval.
Laat daarom een gas- of kolenkachel installeren door een
erkende installateur. Bij twijfel kunt u het
koolmonoxidegehalte in uw woning laten meten door de
brandweer, een schoorsteenveger of uw installateur. U kunt
voor alle zekerheid een koolmonoxidedetector installeren.
hout
Nee, er is geen Koolmonoxide is een kleur- en geurloos gas en is dus moeilijk
gevaar voor
waarneembaar. Koolmonoxide ontstaat bij onvolledige
houtbriketten
verbranding. De brandstoffen hout, hout- en
zaagselparaffinebriketten verstikking.
zaagselparaffinebriketten stoten bij onvolledige verbranding
ook andere stoffen af die wel geur afgeven en u tijdig
waarschuwen dat u uw woning beter dient te ventileren.

Brandstof
bruinkool
gas

Antwoord
Ja, er is gevaar
voor
verstikking.

Meer informatie: 4.2.2 'koolmonoxide', 4.7'brandstoffen'.
11. Ik heb plotseling veel last van stank- en/of rookvorming in mijn woning. Wat
moet ik doen?
Plotselinge stank of rook in uw woning kan wijzen op een aantal zaken:
• Uw rookkanaal lekt of is verstopt door roetaanslag of een vogelnest. Laat uw
rookkanaal controleren op lekken, roetaanslag of vogelnesten.
• (met name bij nieuwbouwwoningen) Door een tekort aan verse lucht worden
rookgassen uit de schoorsteen de kamer ingetrokken. Zet een deur of raam op een
keer.
• Een ventilator of afzuigkap kan veel lucht aan uw woning onttrekken. Schakel deze
uit tijdens het stoken.
Meer informatie: 4.9.1 'luchttoevoer'
(Brand)veiligheid
12. Zijn er wettelijke bepalingen met betrekking tot de brandveiligheid van open
haarden of houtkachels?
Ja, in het Bouwbesluit staat een aantal eisen met betrekking tot de installatie van uw
toestel en de kwaliteit van het rookkanaal. De afdeling Bouw- en Woningtoezicht van
uw gemeente kan u hierover informeren.
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Meer infonnatie: 2.3 'Gemeentelijk beleid'
13. Is een open haard/houtkachel wel veilig in verband met mijn kinderen?
Ja, mits:
• u kleine kinderen uit de buurt van open vuur houdt en ze niet zonder toezicht
achteriaat in een ruimte waar een haard of kachel brandt;
• uw kinderen geen astmapatiënt zijn.
Leg kinderen derisico'suit zodat ze er voorzichtig mee omgaan.
Meer informatie: 4.3.2 'chronische ademhalingsziekten', 4.4 'brandveiligheid'.
14. Stelt de brandverzekering eisen aan mijn open haard/houtkachei?
Brandverzekeringen stellen geen specifieke eisen. Wel gaan verzekeringen er in het
algemeen van uit dat de verzekerde zorgvuldig handelt en bijvoorbeeld regelmafig de
schoorsteen laat vegen. Bewaar daarom altijd een bewijs van de schoorsteenveger.
Onzorgvuldig handelen kan problemen veroorzaken bij eventuele schadeafhandeling.
In individuele gevallen kan een verzekering specifieke eisen stellen, zoals het
aanbrengen van een vonkenvanger op de schoorsteen bij eenrietendak.
Meer infomnatie: 4.4 'brandveiligheid'.
15. Welke maatregelen kan ik treffen om het gebruik van mijn open haard of
houtkachel veiliger te maken?
• Plaats een onbrandbare vloerplaat van plavuizen, metaal of glas voor de ingang van
de vuurhaard.
• Laat altijd een laagje as (3 centimeter) op de bodem van de vuurplaats liggen.
• Gebruik alleen aanmaakblokjes of aanmaakhout en geen brandbare vloeistoffen om
de kachel aan te steken
• Laat uw schoorsteen regelmatig vegen (minimaal eens per Jaar).
• Plaats een vonkenscherm als u last heeft van opspattende vonken.
• Plaats een vonkenvanger op uw schoorsteen als u eenrietendak heeft.
• Pook tijdens het stoken van zaagselparaffinebriketten niet in het vuur, omdat er
brandende paraffine aan de pook kan blijven steken.
Meer informatie: 4.4 'brandveiligheid'.
16. Er komen vonken uit mijn open haard/houtkachel. Wat moet ik doen?
Het kan voorkomen dat er vonken of brandende stukjes uit uw haard of kachel vallen.
Plaats daarom tegels of een onbrandbare vloerplaat van metaal, tegels of glas voor de
ingang van de vuurhaard. U kunt tevens een vonkenscherm plaatsen. Als er bij het
stoken van hout extreem veel vonken vrijkomen, duidt dit erop dat het hout teveel vocht
of hars bevat. Stook dan een andere houtsoort (bij voorkeur van loofhout) en laat het
hout langer drogen.
Meer informatie: 4.4 'brandveiligheid', 4.7 'brandstoffen'
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Hinder
17. Mijn buren hebben last van mijn open haard/houtkachel. Wat kan ik daartegen
doen?
Overieg met uw buren over de overiast die zij ervaren en maak samen afspraken.
Mogelijke oplossingen zijn:
• de uitmonding van de schoorsteen wijzigen (wanneer de rook terechtkomt bij het
raam van uw buren);
• een ander toestel aanschaffen;
• andere brandstoffen gebruiken.
• niet stoken bij mistig of windstil weer;
• op bepaalde tijdstippen niet stoken;
• met uw buren afspreken dat zij overiast steeds melden, zodat u hier als goede buur
rekening mee kunt houden.
Meer informatie: bijlage 4 'hinder stappenplan voor gehinderden', bijlage 2, 'stooktips'.
18. Bij welke weersomstandigheden kan ik beter niet stoken?
Het is beter om bij mistig of bij windstil weer niet te stoken. Uw buren ondervinden
sneller last van hinder. Met name carapatiënten raken dan eerder en ernstiger
benauwd. Bovendien vermindert bij misfig en windstil weer de schoorsteentrek,
waardoor ook in uw woning meer schadelijke stoffen vrijkomen.
Meer informatie: 4.9.2 'weersomstandigheden'
19. Ik heb last van de open haard/houtkachel van mijn buren. Wat kan ik doen?
Breng eerst in kaart wat voor hinder u ondervindt en of u medestanders heeft. Treed
vervolgens in overieg met de stoker(s). Als dit onvoldoende mogelijkheden oplevert
kunt u de gemeente of andere partijen vragen te bemiddelen. Als dit evenmin leidt tot
een oplossing, kunt u juridische stappen ondernemen waarbij u uw gemeente of de
stoker aanklaagt. Juridische procedure duren lang, vergen veel tijd en zetten de relafie
met uw buren sterk onder druk. Vraag advies van een advocaat of een Buro voor
Rechtshulp voor u hieraan begint.
Meer informatie: bijlage 4 'hinder stappenplan voor gehinderden'
20. Bij welke instanties kan ik terecht als ik hinder ondervind?
Er zijn diverse instanties vanuit verschillende verantwoordelijkheden betrokken bij
hinder als gevolg van open haarden en houtkachels:
• de gemeente: ontwikkelt en handhaaft lokale regelgeving, zoals de gemeentelijke
Bouwverordening en de APV, kan tevens een bemiddelende rol vervullen;
• de politie: belast met handhaving van wetgeving (met name de APV), kan tevens
een bemiddelende rol vervullen;
• de buurtwerkers kunnen een bemiddelende rol vervullen bij conflictsituaties;
• de brandweer: controleert op brandveiligheid;
• de GGD: adviseert bij gezondheidsklachten;
• Buro voor Rechtshulp of Milieurechtswinkel: adviseert over Juridische stappen.
Meer informatie: 2.3 'gemeentelijk beleid', hoofdstuk 5 'wegwijzer'.
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21. Hoe kan overiast als gevolg van het stoken van een open haard of houtkachel
worden bewezen?
U kunt diverse instanties (brandweer, gemeente, politie, GGD) verzoeken een bezoek
aan de plaats van overiast te brengen en vervolgens een schriftelijke verklaring af te
geven, waarin zij vaststellen dat er sprake is van hinder. U kunt daarnaast door
ingenieursbureau's mefingen laten verrichten naar de stoffen die worden uitgestoten.
Hiermee zijn enkele duizenden guldens gemoeid. Daarnaast kunt u zelf een dagboek
opstellen, waarin u bijhoudt wanneer u hinder ondervindt.
Meer informatie: 4.5.2 'bewijslast'.
22. De rook van mijn buren komt precies uit bij mijn raam. Wat kan ik daartegen
doen?
Het Bouwbesluit stelt eisen aan de uitmonding van het rookkanaal. U kunt bij uw
gemeente nagaan of de schoorsteen van uw buren voldoet aan de eisen uit dat
Bouwbesluit. Als dit niet het geval is, kunt u uw gemeente vragen om op basis van het
Bouwbesluit maatregelen te nemen. Als de schoorsteen van uw buren wel voldoet aan
deze eisen kunt u het beste proberen om in goed overieg met uw buren tot een
oplossing te komen. Vraag hiervoor eventueel bemiddeling van bijvoorbeeld de
gemeente, politie of een buurtwerker.
Meer infonnatie: 2.3 'bouwbesluit', bijlage 4 'hinder stappenplan voor gehinderden'.
23. Kan ik mijn buren verbieden om te stoken bij mistig of windstil weer?
U kunt als omwonende geen verbod opleggen aan uw buren. Ook uw gemeente kan
slechts in een paar gevallen overgaan tot een stookverbod. Probeer daarom in goed
overieg met uw buren tot een oplossing te komen. Vraag hiervoor eventueel
bemiddeling van bijvoorbeeld de gemeente, politie of een buurtwerker.
Als overieg onvoldoende oplossingen biedt, kunt u juridische vervolgstappen
oven/vegen. Juridische procedure duren lang, vergen veel tijd en zetten de relatie met
uw buren sterk onder druk. Vraag advies van een advocaat of een Buro voor
Rechtshulp voor u hieraan begint.
Meer informatie: 2.3 'gemeentelijk beleid', bijlage 4 : ' hinder stappenplan voor
gehinderden'.
24. Kan mijn gemeente mij een stookverbod opleggen?
Ja, dat kan als uw stookgedrag leidt tot ernstige, aantoonbare hinder bij omwonenden
of tot brandgevaar. Uw gemeente of de brandweer kan, op basis van de APV, de
bouwverordening of de brandbeveiligingsverordening, een stookverbod opleggen. Een
gemeente dient deze beslissing altijd te baseren op onderzoek naar de overiast.
Meer informatie: 2.3: 'gemeentelijk beleid'
25. Kan mijn gemeente een stookverbod afkondigen bij bepaalde
weersomstandigheden?
Een gemeente kan in de APV bepalingen opnemen die van toepassing zijn op de lokale
situatie. Een stookverbod onder bepaalde weersomstandigheden behoort tot de
mogelijkheden. Er zijn echter geen praktijkvoorbeelden bekend van gemeentes die zo'n
bepaling hebben opgenomen.
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Meer infonnatie: 2.3: 'gemeentelijk beleid', bijlage 4 : ' hinder stappenplan voor
gehinderden'.
Stooirtoestellen
26. Ik wil een open haard of houtkachel aanschaffen. Waar moet ik op letten?
Het stoken in een open haard of houtkachel brengt sfeer in huis. Het is minder bekend
dat hiermee ook schadelijke effecten voor het milieu en de gezondheid gepaard gaan.
Bovendien kan het leiden tot overiast voor omwonenden. Raadpleeg daarom de tips
voor aanschaf Tijdig overieg met uw buren kan problemen in de toekomst voorkomen.
Meer infonnatie: bijlage 1 'aanschaftips', 4.2.2 'emissies', 4.3 'gezondheid', 4.6
'stooktoestellen'.
27. Welke soorten open haarden en houtkachels zijn er?
Een kachel is een toestel dat altijd gesloten gestookt moet worden. Een haard kunt u
zowel open als gesloten stoken. Er bestaan voor zowel haarden als kachels vrijstaande
modellen en modellen die bestemd zijn voor inbouw. Bij open haarden is de
zuurstoftoevoer altijd optimaal. Houtkachels stoten, als u niet voldoende zuurstof
toevoegt, meer milieuvervuilende stoffen uit. Daar staat tegenover dat houtkachels een
veel hoger rendement hebben.
Tegelkachels en speksteenkachels zijn grote, zware kachels die zijn opgebouwd uit
steenachtig materiaal (niet te venwarren met metalen kachels met een stenen
bekleding). Deze kachels slaan de warmte eenvoudig op, waardoor slechts 1 uur
gestookt hoeft te worden voor circa 12 uur stralingswarmte.
gemiddeld rendement
toestel
open haard
10%
houtkachel vrijstaand
75%
houtkachel inbouw/inzet
60%
speksteen- of
90%
teqelkachel
gasblok voor in een open
50%
haard
gasgestookte kachel
80%

aanschafkosten toestel
f 2.000,- tot f 6.000,f 2.000.- tot f 6.000,f 2.000.- tot f 6.000.ƒ 8.000 tot ƒ 35.000,ƒ 2.000,-tot ƒ 2.500,f 2.000.- tot ƒ 3.500,-

Meer infomnatie: 4.6 'stooktoestellen', 4.2.2 'emissies', 4.10 'kosten'.
28. Wat is het verschil tussen een gasgestookte kachel of haard en een toestel
dat alleen hout of andere vaste brandstoffen stookt?
Een gasgestookte kachel of haard kan alleen op aardgas worden gestookt. Veel
moderne toestellen hebben een imitatievuur, dat vrijwel niet van echt te onderscheiden
is. Een gasgestookt toestel biedt veel comfort. Het stoken van gas leidt tot minder
uitstoot van milieuschadelijke stoffen, waardoor de gezondheids- en hindereffecten ook
geringer zijn. Het stoken is vaak ook goedkoper dan het stoken van vaste brandstoffen.
De laatste jaren winnen gasgestookte toestellen sterk aan populariteit.
Meer infonnatie: 4.6 'stooktoestellen', 4.10 'kosten'.
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29. Is er een keurmerk voor open haarden of houtkachels?
Voor open haarden en tegel- en speksteenkachels bestaan geen keurmerken, omdat
deze op locafie worden gebouwd en dus telkens anders zijn. Er zijn wel keurmerken
voor houtkachels.
Alle regelbare, metalen houtkachels die sinds 1 januari 1997 op de Nederiandse markt
worden verkocht, moeten voldoen aan het NL-typekeur. Dit keurmerk is opgesteld door
het Ministerie van VROM en stelt eisen aan de uitstoot van koolmonoxide. Het
keurmerk is te herkennen aan de onuitwisbare tekst 'NL-typekeur' op het toestel.
De brancheorganisafie van producenten en importeurs van kachels, haarden en
rookkanalen, de VHR, heeft een VHR-keurmerk ingesteld, dat in aanvulling op de eisen
van het NL-typekeur een rendementseis van 60% bevat en nadere
veiligheidsvoorschriften stelt.
De installatie van gasgestookte toestellen is aan NEN-normen gebonden (NEN 1078,
GAVO-1987). Installateurs kennen de eisen. Gasgestookte toestellen moeten
bovendien voorzien zijn van een CE-keurmerk.
Meer informatie: 4.6.5 'keurmerken'.
30. Is het mogelijk mijn hele huis te verwarmen met een open haard of
houtkachel?
In principe is dit mogelijk. Plaats hiervoor een toestel met een hoog rendement, zoals
een tegel- of speksteenkachel. Deze kachel kan worden gekoppeld aan een CVinstallatie. Ook kan de kachel door wanden en vloeren heen worden gebouwd, zodat in
meerdere kamers de warmte wordt uitgestraald. Een speksteen- of tegelkachel vraagt
veel ruimte in huis en is relatief duur in de aanschaf Het stoken van hout is bovendien
duurder dan het stoken van aardgas. Raadpleeg een deskundige installateur over de
mogelijkheden en aandachtspunten.
Meer informatie: 4.6 'stooktoestellen', 5 'installateurs van speksteen- en tegelkachels'.
31. Waar moet ik op letten bij de installatie van een haard of kachel?
Laat een erkend installateur uw toestel installeren, zodat u zeker bent van een
brandveilige situatie. Een installateur kan ook zorgdragen voor een goede afstemming
tussen uw toestel en het rookkanaal.
Zie er op toe dat u bij aflevering de Juiste documenten ontvangt, zoals
inbouwvoorschriften, garantieverklaring, aansluitvoorschriften, stookvoorschriften en (bij
houtkachels) een kopie van het certiflcaat van goedkeuring van het NL-typekeur of
(indien van toepassing) het VHR-keurmerk.
Meer informatie: 4.6 'stooktoestellen'
32. Hoe kan Ik mijn kachel ombouwen tot een open haard of omgekeerd?
U kunt deze niet zomaar laten ombouwen. Een open haard heeft een rookkanaal met
een grotere diameter nodig dan een houtkachel. Daarom dient u uw rookkanaal aan te
passen aan het toestel. Raadpleeg hiervoor uw installateur.
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Meer infonnatie: 4.6 'stooktoestellen', 'schoorstenen en rookkanalen'
Brandstoffen
33. Welke brandstoffen kan ik stoken?
Dat is aflnankelijk van het toestel waannee u stookt.
stooktoestel

brandstof

Kachel of open
haard op gas
(rendement 60%)
open haard
(rendement 10%)

(aard)gas

houtkachel
(inbouw/inzet,
rendement 60%)
pelletkachel
(rendement 90%)
allesbrander

+
++
+++

prijs (in guldens per
Giga Joule)
ƒ26.-

gemaksvoordeel
+++

hakhout (mits schoon, droog en onbehandeld)

ƒ 230.-

+

houtbriketten

ƒ 370.-

++

bminkoolbriketten

ƒ 374,-

++

zaagsel/parafflnebriketten

ƒ670,-

++

hakhout (mits schoon, droog en onbehandeld)

ƒ40,-

+

houtbriketten

ƒ65,-

++

bruinkoolbriketten

ƒ65.-

++

pellets

ƒ 100,-

++

Allesbranders bestaan niet. Deze naam wekt namelijk ten onrechte de suggestie dat alles er
in mag worden verbrand. Het betreft hier eigenlijk houtkachels. Zie daarom het antwoord
onder houtkachel.

weinig gebruiksgemak
redelijk veel gebruiksgemak
veel gebruiksgemak

Bij de houtprijs is uitgegaan van hout dat gekocht is. In veel gevallen wordt hout op
andere wijze veri<regen (zelf kappen of informele circuit), waardoor de prijs lager ligt.
Geadviseerd wordt de volgende brandstoffen in geen geval te stoken omdat ze tot zeer
milieubelastende emissies leiden, die ook schadelijk zijn voor de gezondheid van uzelf
en omwonenden:
sloophout;
geverfd hout;
geïmpregneerd of verduurzaamd hout (herkenbaar aan de lichtgroene kleur);
gebeitst hout (herkenbaar aan de zwart-bruine kleur);
multiplex;
spaanplaat;
kunststof;
oud papier;
huishoudelijk afval (textiel, kunststof en overige afvalmaterialen).
Meer informatie: 4.7 'brandstoffen', 4.2.2 'emissies'.
34. Welke brandstof is het minst milieubelastend voor mijn open haard of
houtkachel?
Let op! Niet elke brandstof is geschikt voor elk toestel! Raadpleeg hiervoor de
gebruiksaanwijzing van uw toestel en zie het antwoord op de vorige vraag.
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Rangorde van vaste brandstoffen qua milieubelasfing (MMG, 1999, p. 19)
Minder milieubelastend
- Houtbriketten
- Hakhout (mits schoon en droog)
- Zaagsel/paraffinebriketten
- Bruinkool
Meer rhilieubelastend
Gas is een verantwoord alternatief voor het stoken van vaste brandstoffen, omdat het
stoken op gas minder emissies, gezondheidseffecten en overiast veroorzaakt.
Meer infonnatie: 4.2.2 'emissies'
35. is het mogelijk om mijn open haard/houtkachel over te laten schakelen op
gas?
open haard

houtkachel

Ja, u kunt een met aardgas gestookt inzet-blokkenvuur laten installeren in de schouw.
Doe dit in geen geval zelf. gezien het risico op koolmonoxidevergiftiging en explosies.
De installatie is aan voorschriften gebonden over de opstellingsruimte, de aansluiting
van het rookkanaal, luchttoevoer en rookgasafvoer, de aanleg van de gasleiding en
uitmonding van het rookgaskanaal. Erkende installateurs en uw energiebedrijf kennen
de voorschriften.
In theorie kunt u een gesloten kachel laten ombouwen, maar dit is een kostbare zaak,
omdat hiervoor een CE-keur moet worden aangevraagd. Het is waarschijnlijk
eenvoudiger om uw toestel geheel te vervangen. Informeer voor meer informatie bij uw
installateur.

Meer informatie: 4.2.2 'koolmonoxide', hoofdstuk 5: 'VHR', 'SVG'.
36. Welke middelen kan ik gebruiken om het vuur in mijn open haard of
houtkachel te ontsteken?
ledere kachel heeft zijn eigen manier van aanmaken. Vraag bij de installatie om een
demonstratie of raadpleeg de gebruiksaanwijzing. Gebruik in ieder geval geen spiritus
of andere vloeibare brandstoffen vanwege het gevaar op steekvlammen of
ontploffingen.
37. Waarop moet ik letten als ik hout wil stoken?
schoon
Het hout moet schoon en gekloofd zijn. Om milieu- en gezondheidsredenen wordt
geadviseerd geen behandeld hout te stoken, zoals hout dat geverfd, geteerd, gebeitst
of geïmpregneerd is of spaanplaat of mulfiplex.
houtsoort
Loofhout is in verband met het ontbreken van hars beter geschikt dan naaldhout.
vochtigheidsgehalte
Het hout moet droog zijn. Droog hout herkent u aan scheuren en een loszittende
schors. De droogtijd van een aantal geschikte houtsoorten (MMG, 1999):

32

Houtsoort
Den, Populier
Linde, Wilg, Spar, Berk, Es, Els
Fruitboom, Beuk
Eik

Droogtijd
1 jaar
1,5 Jaar
2 Jaar
2,5 jaar

grootte
dikte: 15 centimeter (ongeveer de omvang van een pols)
lengte: circa 2/3 van de lengte of diepte van de vuurhaard, in de regel 25 è 30 cm.
dosering
Vul de vuurhaard tot ongeveer 30%. Voeg regelmatig kleine hoeveelheden hout bij.
Meer infonnatie: 4.7: 'brandstoffen', 4.7.5 'hakhout'.
38. Hoe moet ik het hout bewaren tijdens het drogen?
Kloof het hout en bewaar het vervolgens buiten onder een afdak waar de wind er goed
bij kan en het hout beschut is tegen regen. Overdek het hout niet met plastic.
Stapel het hout losjes in etages op een manier waarbij u van onderaf hout kunt
afnemen. Stapel het hout niet vanaf de grond, omdat dit te vochtig is.
Bewaar uw hout nooit binnen, omdat het te vochtig is en u zo bovendien insecten als de
boktor en de houtworm in huis haalt.
Meer informatie: 4.7.5 'hakhout'.
39. Wat moet ik doen als er schimmel op het hout zit?
Beschimmeld hout is een teken dat het hout te vochfig is. Daarom dient u het beter te
laten drogen (zie voorgaande vraag).
Meer informatie: 4.7.5 'hakhout'.
Schoorstenen en rookkanalen
40. Ik wil een open haard/houtkachel aanleggen, maar heb nog geen schoorsteen.
Hoe kan ik die het beste aanleggen en waar moet Ik op letten?
Het rookkanaal moet voldoen aan eisen uit het Bouwbesluit. Rookkanalen met een
KOMO-keur voldoen hieraan. Verder is het belangrijk dat de schoorsteen goed 'trekt'.
Dit hangt met veel aspecten samen: de diameter, de lengte, het traject en het materiaal.
Deze aspecten kan een specialist voor u bepalen. Adressen van gespecialiseerde
bedrijven bij u in de buurt, kunt u opvragen via de ASPB of het SVG.
Het is niet toegestaan een schoorsteen te laten uitmonden op een plaats waar deze
overiast veroorzaakt voor omwonenden. Laat u hierover informeren bij de afdeling
Bouw- en Woningtoezicht van uw gemeente.
Meer infonnatie: 4.8: 'schoorstenen en rookkanalen', 5: 'ASPB', 'SVG'.
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41. Kan ik een nieuwe kachel/open haard gewoon aansluiten op een bestaande
schoorsteen?
Nee. Het is zeer belangrijk dat de schoorsteen goed is afgestemd op uw toestel.
Bovendien kan een oude schoorsteen scheuren of lekken vertonen. Laat dit bepalen
door een specialist. Adressen van gespecialiseerde bedrijven bij u in de buurt, kunt u
opvragen via de ASPB of het SVG.
Meer infonnatie: 4.8: 'schoorstenen en rookkanalen', 5: 'ASPB', 'SVG'.
A2. Ik heb last van een schoorsteenbrand. Wat moet ik doen?
Bel onmiddellijk de brandweer via 112. Sluit de schoorsteenklep, zodat de luchttoevoer
stopt. Doof het vuur in de kachel of open haard met zand. Gebruik hiervoor geen water,
omdat dit kan leiden tot ontploffingen.
De brandweer zal u na afloop waarschijnlijk een stookverbod opleggen, totdat het
rookkanaal is gecontroleerd en gerepareerd. Hiervoor kunt u schoorsteenvegers of
installateurs raadplegen. Zij kunnen tevens met een rooktest controleren of het kanaal
lekdicht is.
Meer informatie: 4.8.6: 'schoorsteenbrand'
43. Hoe valt een schoorsteenbrand te voorkomen?
Schoorsteenbrand ontstaat door het ontbranden van roetaanslag dat zich heeft
opgehoopt in uw schoorsteen.
• Roetaanslag vormt zich als het vuur niet optimaal brandt. Kies daarom een
stooktoestel met een beperkt vennogen, dat op volle kracht met alle regelkleppen
geheel open kan branden zonder dat het te wamn wordt. Laat het vuur altijd vanzelf
uitgaan in plaats van het te 'smoren' door de luchttoevoer af te snijden.
• Roet slaat neer in de schoorsteen als de schoorsteenwand te koud is. Laat een
specialist beoordelen of uw schoorsteen niet te groot is voor de capaciteit van uw
toestel. Stook het schoorsteenkanaal direct goed warm. Laat uw schoorsteen
regelmatig vegen: minstens eens per jaar, vaker bij zeer regelmatig stoken.
• Gebruik de Juiste brandstoffen. Volg hiervoor de aanwijzingen van de leverancier
van uw toestel op. Hout moet luchtdroog zijn. Voor de meeste houtsoorten betekent
dit dat u het hout circa twee jaar moet drogen. Volgens sommigen leidt het stoken
van zaagselparaffinebriketten tot meer creosootaanslag (Van Erve, 1999). Dit is
echter niet onderzocht.
Meer informatie: 4.8.6 'schoorsteenbrand', 4.7.5 'verbrandingsproces'
44. Hoe kan ik de isolatie van mijn rookkanaal verbeteren?
De isolafie van een bestaand rookkanaal is belangrijk. In de meeste gevallen wordt
steenwol gebruikt als isolafielaag. Soms wordt ook isolatiebeton toegepast. Omdat het
aanbrengen van isolatie erg gecompliceerd is, kunt u het beste een installateur
raadplegen.
Meer informatie: 4.8: 'schoorstenen en rookkanalen', 5: 'ASPB', 'SVG'.
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45. Hoe weet ik of mijn schoorsteen asbest bevat?
Schoorstenen van vóór 1983 kunnen asbest bevatten. Uiteraard valt niet uit te sluiten
dat een later gebouwde schoorsteen geen asbest bevat.
Het is met het oog niet te beoordelen of een schoorsteen asbest bevat. Daarvoor zult u
een specialist moeten inschakelen, die een monster neemt en dit opstuurt naar een
laboratorium voor onderzoek. Voor adressen van gespecialiseerde bedrijven in uw
buurt kunt u terecht bij de ASPB of het SVG.
Meer infomnatie: 5: 'ASPB', 'SVG'.
46. Mijn schoorsteen bevat asbest. Wat moet ik doen?
U kunt besluiten het asbest te laten zitten. Pas vanaf 2040 dient alle asbest uit
woningen te zijn venwijderd. Het vegen van asbesthoudende schoorstenen is echter
aan strenge veiligheidsmaatregelen gebonden (speciale kleding, luchtfllter), waardoor
de kosten van een veegbeurt veel hoger worden (ƒ 350,- a 500,- in vergelijking tot een
normaal tarief van ƒ 75,- per keer). Ga in geen geval zelf uw schoorsteen vegen!
Veel mensen laten een schoorsteen met asbest venwijderen. Dit kan alleen worden
gedaan door een gecertificeerd asbestvenwijderingsbedrijf Doe hiervoor navraag bij uw
gemeente.
Meer infonnatie: 5: 'ASPB', 'SVG'.
47. Er zit een vogelnest in mijn schoorsteen. Wat moet Ik doen?
Een schoorsteennest kan (brand)gevaariijke situafies veroorzaken. Vraag een
specialist, bijvoorbeeld een schoorsteenveger, om dit te verwijderen. Vogelnesten kunt
u voorkomen door een kraaienkap op de schoorsteenuitmonding te (laten) plaatsen.
Meer infonnatie: 5: 'ASPB', 'SVG'.
48. Hoe vaak moet ik mijn schoorsteen laten vegen?
Laat uw schoorsteen minstens eens per Jaar, aan het begin van het stookseizoen,
vegen. Laat de schoorsteen vaker vegen, als u zeer regelmatig stookt. Vraag een
bewijs van reiniging.
Meer informatie: 4.8 'schoorstenen en rookkanalen', 5: 'ASPB', 'SVG'.
49. Kan ik mijn schoorsteen zelf vegen of moet ik dat laten doen?
Bij het vegen van een schoorsteen komen veel schadelijke stoffen vrij. Daarnaast is er
eenrisicoverbonden aan de betreding van het dak. Ook is het belangrijk dat een
schoorsteen goed geveegd wordt. Om al deze redenen wordt geadviseerd uw
schoorsteen door een schoorsteenveger te laten vegen.
Meer informatie: 5: 'ASPB'
50. Hoe weet ik of een schoorsteenveger betrouwbaar is?
Er zijn in Nederiand enkele honderden schoorsteenvegers. Circa 120
schoorsteenvegers hebben zich aangesloten bij de ASPB. De ASPB werkt op basis van
een reglement en kent ook een geschillenregeling. Aangesloten schoorsteenvegers
kunnen zich legitimeren.
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Meer infonnatie: 5: 'ASPB'
51. Hoe kan ik zorgen voor een goede trek van mijn open haard/houtkachel?
Een goede trek hangt met veel aspecten samen:
• de diameter van het rookkanaal;
• de lengte van de schoorsteen;
• materiaal van het rookkanaal en schoorsteen;
• het verioop van de schoorsteen.
Laat een specialist uw schoorsteen beoordelen, als u vermoedt dat u last heeft van een
slechte schoorsteentrek.
Meer infonnatie: 4.8.2 'schoorsteentrek', 5: 'ASPB, SVG'.
Stookgedrag
52. Moet Ik het vuur doven of vanzelf uit laten gaan?
Doof het vuur niet, door de luchttoevoer af te snijden, omdat hier veel schadelijke
gassen bij vrijkomen. Gooi daarom het laatste uur geen nieuwe brandstof bij het vuur,
zodat het vuur vanzelf dooft. Laat een actief vuur niet onbeheerd achter, tenzij uw
toestel een elektronische verbrandingsregeling heeft.
Meer informatie: 4.2 'emissies'.
53. Kan Ik tijdens het stoken het raam beter open of dicht doen?
Het is erg belangrijk dat er tijdens het stoken voldoende verse lucht binnenkomt.
Daarom wordt, zéker bij nieuwbouwwoningen, geadviseerd, tijdens het stoken een
raam op een kier zetten.
Meer informatie: 4.9.1: 'luchttoevoer'
54. Kan ik de verwarming uitzetten tijdens het stoken?
Een open haard of houtkachel venwarmt in de meeste gevallen alleen het vertrek waarin
gestookt wordt. Daarom kunt u de venA/arming aan laten staan. Overigens zal de
venA/arming vanzelf afslaan, als de thermostaat in hetzelfde vertrek staat als uw open
haard of houtkachel. Het is daarom aan te bevelen de thermostaat in een ander vertrek
te plaatsen, als andere vertrekken op temperatuur moeten blijven.
55. Hoe onderhoud ik mijn houtkachel/open haard?
toestel
Plaatstalen en gietijzeren toestellen ieder jaar aan het begin van het stookseizoen
inwrijven met 'ovenzwart' tegen roestvorming.
deuren
Venvijder roetaanslag van glazen deuren door de ramen te poetsen met
aardappelschillen of een prop papier die bevochtigd is met koude, sterke thee. Gebruik
daarbij handschoenen om huidcontact met het roet te vermijden. Er zijn tevens
middelen tegen roetaanslag te koop. Roet dat op deze manier niet loslaat, venwijderen
door op volle kracht te stoken. Repareer gebroken glas altijd direct.
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lekken rookgas
Controleer regelmatig of er geen rook lekt door naden of bij de deursluiting. Vraag een
specialist om dit te repareren. Controleer ook of de regelkleppen en - indien van
toepassing - de thermostaat nog goed funcfioneren.
schoorsteen
Veeg het rookkanaal minimaal eens per Jaar. Dit kunt u het beste laten doen door een
schoorsteenveger die lid is van de ASPB.
Meer infonnatie: 5: 'ASPB'
56. Hoe verwijder ik de as?
Venwijder de as voorzichtig met stoffer en blik. Doe dit geruime tijd na het stoken, zodat
u zeker weet dat de as niet meer warm is. Zet eerst de ramen open en zorg dat u de as
niet verstuift. Inademing of huidcontact met de as is niet gezond. Gebruik nooit de
stofzuiger omdat er nog gloeiende deeltjes in de as kunnen zitten. Laat altijd een laag
(3 tot 4 cm) as achter, omdat dit de vloer tegen hitte beschermt en het vuur hierdoor
bovendien beter brandt. Gooi de as niet bij het GFT-afval, maar doe deze bij het
restafval.
57. Moet het deurtje van mijn houtkaehel tijdens het stoken open of dicht blijven?
Dit is afhankelijk van uw toestel:
open haard met deur
houtkachel
tegelkachel met deur

De deur moet open en dicht kunnen. Het rendement is
hoger als u de deur sluif
Stook met gesloten deur.
Bij sommige (oudere) typen moet de deurstand variëren,
afhankelijk van de fase waarin de verbranding verkeert.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing of uw installateur.

Meer infonnatie: 4.6: 'stooktoestellen'
58. Wat kost het stoken in een open haard of houtkachel?
Dit is aflnankelijk van het toestel en de brandstof die u gebruikt. Een toestel kost,
afhankelijk van ontwerp, kwaliteit en materiaal, tussen de 2.000,- en 35.000,-. Een
uurtje stoken kost tussen 40 cent en 1,60 per uur. Een open haard of houtkachel is
altijd duurder dan een gasgestookte CV-installatie.
Meer infomnatie: 4.10 'kosten'
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4.

ACHTERGRONDINFORMATIE

In dit hoofdstuk treft u achtergrondinformatie aan, verdeeld over de volgende
onden/verpen:
1. situatie in Nederiand
2. milieu
3. gezondheid
4. (brand)veiligheid
5. hinder
6. stooktoestellen
7. brandstoffen
8. schoorstenen & rookkanalen
9. stookgedrag
4.1 Situatie in Nederland
TNO heeft een schatting gemaakt van het aantal open haarden en houtkachels,
inclusief gasgestookte haarden en kachels, in Nederiand op basis van gegevens over
1996 (TNO, 1999a). Daaruit blijkt dat Nederland ruim 1,1 miljoen open haarden en
houtkachels kent, waan/an 273.000 gasgestookte toestellen en 862.000 toestellen op
vaste brandstoffen (TNO, 1999a). In bijna 1 op de 5 huishoudens staat dus een haard
of kachel.
Type toestellen
Open haard (hout)
Open haard (gasblok)
Open haard (inzet)
Open haard (gesloten
inbouw)
Houtkachel (vrijstaand)
Totaal

Aantallëh(xlJOO)
372
273
178
147

Percentage
32,6
23,9
15,6
13,0

166
1135

14,7
100

Een vergelijking met cijfers uit eerdere jaren laat zien dat het aantal toestellen globaal
meestijgt met het groeiend aantal woningen. Daarbij is een trend waarneembaar dat
gasgestookte toestellen sterker toenemen, tenwijl het aantal houtgestookte toestellen
zich lijkt te stabiliseren of zelfs enigszins af te nemen (TNO, 1999a).
Open haarden en houtkachels zijn in de meeste gevallen een vorm van bijverwarming,
waarop voor speciale momenten een beroep wordt gedaan. 61,2% stookt voor de
gezelligheid, 21,4% gebruikt het als bijvenwarming en 17,4% van de eigenaren gebruikt
de haard of kachel als dagelijkse warmtebron. Uit de cijfers blijkt dat houtkachels in
mindere mate vanwege de gezelligheid en meer omwille van de warmte worden
gestookt (TNO, 1999a).
Mensen stoken gemiddeld 460 uur per Jaar. Het merendeel van de eigenaren (56,4%)
stookt tussen 5 en 40 uur per maand. Een deel van de stokers (10 tot 15% van alle
stokers) stookt veel vaker: nagenoeg de helft van het totale houtverbruik wordt gestookt
door deze 'zware gebruikers' (TNO, 1999a).
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4.2 Milieu
Inleiding
Deze paragraaf gaat nader in op de milieuaspecten van het gebruik van open haarden
en houtkachels. 4.2.1 belicht de relatie van het stoken in open haarden en houtkachels
met het broeikaseffect. Vervolgens wordt ingegaan op de stoffen die vrijkomen bij de
verbranding.
4.2.1 Broeikaseffect
Kooldioxide houdt, als een soort deken om de aarde heen, de zonnewarmte vast,
waardoor de temperatuur op aarde stijgf Door het verbranden van fossiele
brandstoffen, die in de loop van miljoenen jaren in de aardkorst zijn ontstaan, neemt de
uitstoot van kooldioxide toe en wordt deze deken dikker. Wetenschappers voorspellen
om die redenen een verhoging van de temperatuur, het broeikaseffect.
De vraag in hoevene het stoken in open haarden of houtkachels bijdraagt aan het
broeikaseffect, is afhankelijk van de brandstof die wordt gebruikt. Bij het stoken in een
open haard of houtkachel komt in alle gevallen kooldioxide vrij. Diverse partijen wijzen
er echter op dat dit bij het stoken van hout(briketten) wordt geneutraliseerd, als er
voldoende bomen worden herbeplant. Kooldioxide wordt bij het groeiproces van bomen
immers omgezet in zuurstof en organische stof Omdat er in Nederiand vooral afvalhout
wordt gestookt en voldoende bomen worden herbeplant, is het stoken van hout in
Nederiand 'broeikasneutraal' te noemen (Hulskotte, 1999, De Vries 1999). Bij het
natuuriijk verrottingsproces van hout komt bovendien evenveel kooldioxide vrij als bij
verbranding (De Vries, 1999). Anderzijds levert verbranding van hout een snellere
omzetting naar kooldioxide als het natuuriijke verrottingsproces, waardoor het gehalte
kooldioxide op de korte termijn hoger zal uitvallen.
Door het stoken in houtgestookte open haarden en kachels wordt in Nederiand Jaariijks
naar schatting ongeveer 210 miljoen kubieke meter aardgas (1,5 % van het
aardgasverbruik van de doelgroep consumenten) minder gestookt. Als deze 210
miljoen kubieke meter aardgas zou worden gestookt, zou er Jaariijks circa 370 kiloton
meer kooldioxide worden uitgestoten (TNO, 1999a).
4.2.2 Emissies
De belangrijkste milieuaspecten zijn de stoffen die vrijkomen bij de verbranding, ofwel
de emissies. Deze stoffen vallen uiteen in (Okken, 1992):
• moleculen/deeltjes van de (brand)stof;
• producten van volledige verbranding;
• producten van onvolledige verbranding;
• onverbrandbare rest;
• producten die ontstaan door combinatie (bijvoorbeeld een chemische reactie) van
verbrandingsproducten.
Deze weergave van emissies is vooral gebaseerd op gegevens die resulteren uit een
door TNO opgestelde monitoringssystematiek (TNO, 1999a). TNO geeft aan dat
gegevens van emissies van PAK, distikstofoxide, metalen en dioxinen relatief
onnauwkeurig zijn, omdat de praktijkomstandigheden van de verbrandingsprocessen
bepalend zijn voor de onderzoeksresultaten (TNO, 1999a). Het gaat om gegevens, die
zijn verkregen door resultaten van individuele toestellen te vermenigvuldigen volgens
bepaalde rekenmodellen. Daarom moeten emissiecijfers met enige voorzichtigheid
worden geïnterpreteerd.
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In de onderstaande tabel wordt de verhouding van de emissies van houtkachels en
open haarden ten opzichte van landelijke cijfers weergegeven (in ton, per jaar) (TNO,
1999a, Hoofdinspectie Milieuhygiëne, 1999)
stof

Kooldioxide
Koolmonoxide
Zwaveldioxide
Ammoniak
Stikstofoxide
Grof stof
Fijn stof
Dioxinen (gram. in
l-Tea)
PAK10
Fluorantheen
Benzo(a)pyreen
Benzeen
Methaan
Methanal
(formaldehyde)
Etheen
NMVOS
VOS
ZInkverbindingen
Loodverbindingen
Kwikverbindingen
Koperverbindingen
Cadmiumverbindingen

Emissies houtkachels
en haarden (in ton per
jaar)

Landelijke emissie (in
ton per jaar)

(TNO. 1999a)
1.047.000
55.000
177
1189
1189
1747
4623
5.4

(Hoofdinspectie
Milieuhygiëne, 1999)
189.000.000
863.000
135.000
188.000
497.000
37.300
41.500
56,4

Percentage emissies
kachels en haarden
ten opzichte van
landelijk totaal
(In procenten)
0,5
6
0
0.6
0
4.7
11
9

67
5.2
1.233
576
3477
169

854
73.2
3.68
7490
1.290.000
3470

8
7
33
8
0,3
5

957
8471
11948
4.681
2.42
0.025
2.821
0.062

13.800
351.000
1.640.000
266
109
1.07
46.1
1.89

7
2.4
0.7
1.7
2
2
6
3

4.2.2.1 gaat nader in op de stoffen die vrijkomen bij het stoken volgens volledige
verbranding. 4.2.2.2 belicht stoffen die vrijkomen bij onvolledige verbranding. 4.2.2.3
behandelt stoffen die kunnen vrijkomen wanneer verkeerde brandstoffen worden
gebruikt.
4.2.2.1 Emissies bij volledige verbranding
De emissies die vrijkomen bij een volledig verbrandingsproces zijn:
• kooldioxide;
• stikstofoxide;
• zwaveloxide;
• zwevende deeltjes
Kooldioxide
Kooldioxide (CO2) ontstaat bij het verbrandingsproces van koolstof Kooldioxide draagt
bij aan het broeikaseffect. Planten zetten kooldioxide om in koolstof en zuurstof (zie
4.2.1: 'broeikaseffect').
Stikstofoxide
Stikstofmonoxide (NO) en -dioxide (NO2) zijn gassen die ontstaan door verbranding
van stikstof dat aanwezig is in brandstoffen. De uitstoot van sfikstofoxide hangt vooral
af van de temperatuur en de verblijftijd van gassen in de verbrandingszone. Verbranding
van stikstof uit de lucht treedt vooral op bij hogere temperaturen, met name vanaf 1400°
C. In houtkachels en open haarden is de temperatuur echter vaak niet hoger dan 850°C.
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Sfikstofoxiden zijn een bestanddeel van zure regen. Ook dragen ze bij aan de vorming
van ozon, vooral in een periode van zomersmog. In houtkachels en open haarden
worden relatief weinig stikstofoxiden gevormd.
Zwaveloxide
Zwaveldioxide (SO2) en zwaveltrioxide (SO3) ontstaan bij verbranding van zwavel dat
vooral in fossiele brandstoffen aanwezig is. Een deel van de zwavel blijft in de as achter,
met name bij het stoken van bruinkool. De veriarandingsgassen van een houtkachel of
open haard bevatten zwaveldioxide. Zwaveltrioxide kan zich in de vuurhaard met
water(damp) verbinden tot zwavelzuur. Zwaveloxiden werken verzurend en tasten
materialen aan. Ook voor dieren en planten zijn deze stoffen schadelijk.
Zwevende deeltjes
Bij verbranding van hout ontstaan heel veel deeltjes die zo klein zijn dat ze in de lucht
blijven zweven. Deze zwevende deeltjes zijn onder te verdelen in grof stof (deeltjes
groter dan 10 micrometer) en fljn stof (deeltjes met een diameter kleiner dan 10
micrometer, ook wel PM 10 of particulate matter genoemd). Een micrometer is een
duizendste millimeter.
Aan deze kleine, zwevende deeltjes kunnen zich alleriei andere stoffen hechten,
waaronder metalen en PAK's. Houtkachels en open haarden zijn verantwoordelijk voor
11% van de uitstoot van fijn stof in Nederiand (TNO, 1999a, Hoofdinspectie
Milieuhygiëne, 1999).
4.2.3 Emissies bij onvolledige verbranding
Bij een onvolledig verbrandingsproces komen meer schadelijke stoffen vrij. Onvolledige
verbranding kan het gevolg zijn van onvoldoende toevoer van lucht (zuurstof), slechte
menging van verbrandingsgassen, te vochtig stookhout, en door te lage
verbrandingstemperatuur. Onvolledige verbranding kan worden herkend aan een oranje
of gelige, onregelmatige vlam of aan grijze of zwarte rook die uit uw schoorsteen komt.
De belangrijkste emissies zijn die vrijkomen (naast de hiervoor reeds genoemde
emissies):
• koolmonoxide;
• onveriDrande koolwaterstoffen, waaronder PAK's;
• vaste deeltjes, die zich a^etten in roet en teerachtige substanties;
• dioxinen.
Koolmonoxide
Koolmonoxide (CO) ontstaat als gevolg van een onvolledig verbrandingsproces. Open
haarden en houtkachels zijn verantwoordelijk voor circa 6% van de jaariijkse uitstoot van
koolmonoxide in Nederiand (TNO, 1999a, Hoofdinspectie Milieuhygiëne, 1999). Emissie
van koolmonoxide draagt indirect bij tot het broeikaseffect, omdat koolmonoxide
uiteindelijk tot kooldioxide oxideert (zie 4.2.2.1 'kooldioxide', 4.2.1 'broeikaseffect').
Inademing van koolmonoxide kan grote gevolgen hebben voor de gezondheid (zie 4.3
'gezondheid').
Koolwaterstoffen
Verzamelbegrip (CxHy) voor verbindingen die bestaan uit koolstof (C) en waterstof (H),
soms ook afgekort als KWS.
Evenals koolmonoxide zijn koolwaterstoffen een product van onvolledige verbranding, die
ontstaan tijdens de ontgassingsfase van de brandstof Koolwaterstoffen die vrijkomen bij
het gebruik van open haarden en houtkachels zijn methaan (broeikasgas), niet-methaan41

vluchtige-organische-stoffen (NMVOS) en condenseerbare koolwaterstoffen (KWS
condenseerbaar). De condenseeriDare stoffen bevinden zich in de teer- of roetachtige
fractie.
De giftigheid van koolwaterstoffen voor de mens verschilt per verbinding. Vooral
aromatische koolwaterstoffen kunnen kankervenwekkend zijn (zie 'PAK's'). Een
belangrijke koolwaterstof die vrijkomt tijdens het stoken in open haarden en houtkachels
is benzeen.
Polycylische aromatische koolwaterstoffen (PAK's)
PAK's is een verzamelbegrip voor een groep van enige honderden organische stoffen,
waarvan elk molecuul is opgebouwd uit twee of meer aan elkaar gekoppelde
benzeenringen.
Er zijn laagmoleculaire, vluchfige PAK's, die gemakkelijk verdampen en voor het
merendeel vrij goed oplosbaar zijn in water en minder oplosbaar in vet.
Hoogmoleculaire PAK's zijn minder vluchtig; in de lucht zijn ze meestal gehecht aan
zwevende deeltjes. Ze zijn slecht oplosbaar in water, maar goed oplosbaar in vet.
Om praktische redenen is het niet mogelijk om de concentrafies van alle PAK's in het
milieu te meten. Het Ministerie van VROM heeft 10 PAK's uitgekozen als prioritaire stof
De best onderzochte PAK is het kankervenvekkende benzo(a)pyreen (BaP). Omdat
benzo(a)pyreen als een van de meest schadelijke PAK's wordt beschouwd, wordt
benzo(a)pyreen vaak gebruikt als indicator van de mate van schadelijkheid van alle
PAK's samen. In het algemeen maakt BaP tussen 2 en 4% van de totale PAK-emissie uit.
Open haarden en houtkachels stoten circa 8% van de Jaariijkse uitstoot aan PAK's uit en
33% van de uitstoot van benzo(a)pyreen (TNO, 1999a, Hoofdinspectie Milieuhygiëne,
1999).
Om de uitstoot van PAK's terug te dringen, heeft het Ministerie van VROM voor
houtkachels een typekeuring ingesteld, waarbij eisen zijn gesteld aan de uitstoot van
koolmonoxide. Uit onderzoek blijkt namelijk een correlatie tussen de uitstoot van
koolwaterstoffen, koolmonoxide en PAK's, hoewel de meetresultaten niet eenduidig zijn
(Sulilatu 1996, Staatsblad 1996a).
Zwevende deeltjes
Bij onvolledige verbranding komen veel meer zwevende deeltjes vrij. Deze deeltjes
vormen bundelingen van verschillende moleculen, die in de verbranding samenklonteren.
Aan deze deeltjes binden zich veel schadelijke stoffen, zoals PAK's. Bij onvolledige
verbranding krijgen de vlammen en de rook een donkere kleur door het hoge gehalte
zwevende deeltjes.
Dioxinen
Dioxinen is een verzamelnaam voor de groep stoffen PolyChloorDibenzoDioxinen en
PolyChloorDibenzoFuranen, afgekort met PCDD en PCDF. De hoeveelheid dioxinen
wordt normaliter weergegeven in toxiciteitsequivalenten (TEQ). Dioxinen komen in
kleine hoeveelheden vrij bij verbranding van schoon hout, maar worden vooral gevomnd
bij verbranding van afvalmaterialen die chloorverbindingen bevatten, zoals bij geverfd of
verduurzaamd hout of bepaalde kunststoffen (Nussbaumer e.a., 1996). Ter vergelijk: bij
verbranding van 1 m^ schoon brandhout komt 2 tot 25 picogram (10'^^ gram, ofwel een
miljoenste van een miljoenste gram) vrij, tenwijl bij de verbranding van 1 m^ papier,
behandeld hout en hout met PVC tussen de 38 en 952 picogram dioxinen vrijkomt
(Launhardt, 1998).
4.2.4 Emissies bij verkeerd brandstofgebruik
In aanvulling op de hiervoor genoemde emissies kunnen, bij gebruik van de verkeerde
brandstoffen, bovendien zware metalen en andere stoffen vrijkomen (zie 'brandstoffen').
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Dioxinen
Dioxinen is een verzamelnaam voor de groep stoffen PolyChloorDibenzoDioxinen en
PolyChloorDibenzoFuranen, afgekort met PCDD en PCDF. De hoeveelheid dioxinen
wordt normaliter weergegeven in toxiciteitsequivalenten (TEQ). Dioxinen komen in
kleine hoeveelheden vrij bij verbranding van schoon hout, maar worden vooral gevormd
bij verbranding van afvalmaterialen die chloorverbindingen bevatten, zoals bij geverfd of
verduurzaamd hout of bepaalde kunststoffen (Nussbaumer e.a., 1996).
Volgens berekeningen van TNO over 1996 is 5,4 gram per jaar, ofwel 9% van de
jaariijkse uitstoot van dioxinen in Nederiand afkomstig van open haarden en
houtkachels (TNO, 1999a). Dit cijfer is berekend op basis van de hoeveelheid
afvalstoffen die zijn verbrand. Andere studies gaan ervan uit dat verbranding van
behandeld hout ook leidt tot dioxine-uitstoot en geven daarom hogere schattingen van
de emissie van dioxinen. Zo komt VROM in het voortgangsverslag dioxinen tot een
dioxine-uitstoot van14 g TEQ over 1998, wat neerkomt op 28% van de totale dioxineuitstoot (50 g TEQ) die zij heeft vastgesteld (VROM, 1999).
De prognose is dat dit aandeel verder zal oplopen, omdat afvalverbrandingsinstallaties
en andere dioxinebronnen steeds minder dioxinen uitstoten (Consumentenbond, 1995).
Daarnaast zal de hoeveelheid afvalhout dat verduurzamingsmiddelen bevat de
komende jaren gaan toenemen (Spapens, 1999).
Metalen
Bij verkeerd brandstofgebruik komen metalen vrij. De belangrijkste metalen zijn lood,
koper, cadmium, zink en kwik (Buwal, 1995). Deze metalen komen voor in verfstoffen,
houtverduurzamings- of impregneermiddelen, en afvalmaterialen. De milieueffecten van
deze stoffen zijn veleriei. Zo leiden hoge concentraties zink in de bodem tot
groeistoornissen bij planten.
4.3 Gezondheid
Inleiding
De gezondheidsaspecten die samenhangen met het stoken in open haarden en
houtkachels vallen uiteen in effecten als gevolg van verontreiniging van het binnen- en
van het buitenmilieu.
Bij omwonenden kunnen gezondheidsklachten optreden als gevolg van de open haard
of houtkachel van hun buren. Minstens zo belangrijk zijn klachten die optreden door
een verontreinigd binnenmilieu. Aangezien mensen ongeveer 90% van de tijd
binnenshuis doorbrengen, waarvan 70% in de eigen woning, is een gezond
binnenmilieu van groot belang. Naar schatting worden in meer dan 90% van de
woningen in Nederiand de normen overschreden voor één of meer stoffen (Zeeuwse
Milieufederatie, 1995). Door het stoken in open haarden en houtkachels kunnen de
concentraties van zwevende deeltjes en PAK's een significant risico vormen voor de
gezondheid van de bewoners (Okken, 1982). Bij onderzoek in woonschepen werd de
norm voor benzo(a)pyreen en andere PAK ruim overschreden (Duijm, 1996). Volgens
onderzoek kunnen in een woonwijk met 10% houtkachels de grenswaarden voor stank
en stof overschreden worden (Okken, 1992).
In deze paragraaf worden allereerst de belangrijkste gezondheidseffecten weergegeven
van stoffen die (kunnen) vrijkomen. Vervolgens wordt ook specifiek ingegaan op de
gevolgen van het stoken in open haarden en houtkachels voor mensen met chronische
ademhalingsziekten. Daarna komt koolmonoxidevergiftiging specifiek aan bod, gevolgd
door radon.
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4.3.1 Mogelijke gezondheidseffecten van vrijkomende stoffen
stof
Mogelijk gezondheidseffect
Stoffen die vrijkomen bij volledige verbranding
Kooldioxide
Slechts bij zeer hoge concentraties kooldioxide in een begrensde mimte
kunnen zich schadelijke gevolgen voordoen. Dit is bij open haarden en
houtkachels niet het geval.
Stikstofoxide
Stikstofdioxiden en ozon prikkelen de slijmvliezen en hebben een schadelijk
effect op de gezondheid, waarschijnlijk ook buiten perioden met zomersmog.
(stikstifdioxide,
Personen met chronische ademhalingsziekten en hartklachten zijn extra
stikstoftrioxide)
gevoelig. Hoewel de resultaten niet eenduidig zijn, heeft langdurige
blootstelling aan lage concentraties stikstofdioxide een nadelige invloed op de
longfuncties van kinderen, waardoor meer klachten als verkoudheid en
bronchitis optreden (Zeeuwse Milieufederatie, 1995).
Zwaveldioxide
Zwaveldioxide en zwavelzuur werken prikkelend op de slijmvliezen. Personen
met chronische ademhalingsziekten zijn extra gevoelig.
Fijn stof
Zwevende deel^es dringen diep in de longen door en hebben een zeer
schadelijk effect. Fijn stof leidt tot een groter risico op hart- en vaatziekten.
Aan fijn stof zijn in ons land jaariijks duizenden sterfgevallen toe te schrijven
(RIVM, 1997, p . l 61).
Stoffen die vrijkomen bij onvolledige verbranding
Koolmonoxide
Via inademing wordt koolmonoxide in het bloed opgenomen, waar het zich bindt
aan hemoglobine en het transport van zuurstof belemmert. Weefsels en
organen die een constante zuurstoftoevoer nodig hebben, zoals het hart, het
centraal zenuwstelsel, de hersenen, en bij zwangere vrouwen de foetus,
onden/inden de meeste last van de vorming van koolmonoxide. In het ergste
geval kan koolmonoxidevergiftiging optreden (zie 4.3.3).
Koolwaterstoffen
De giftigheid van koolwaterstoffen voor de mens verschilt per verbinding.
Vooral de aromatische koolwaterstoffen kunnen kankervenwekkend zijn
(MMG. 1999).
PAK's
PAK's worden gemakkelijk opgenomen na inademing en na inslikken. In het
lichaam veranderen PAK's tot andere vertjindingen, waama ze een vertioogd
risico geven op kanker. Langdurig verhoogde blootstelling aan
hoogmoleculaire PAK's gaat gepaard met een vertioogde kans op
longkanker. Laagmoleculaire PAK's kunnen de slijmvliezen prikkelen. PAK's
hebben waarschijnlijk invloed op het DNA-materiaal van mensen, maar dit is
nog te weinig onderzocht (MMG. 1999).
Stoffen die vrijkomen bij het stoken van verkeerde brandstoffen
Dioxinen
Dioxinen lossen goed op in vetachtige substanties, waaronder
lichaamsvetten. Blootstelling aan veel dioxinen kan op korte temiijn leiden tot
chlooracné. een huidaandoening. Daamaast worden dioxinen opgeslagen in
het lichaam, waar ze mogelijk storend weri<en op de voortplanting en op de
ontwikkeling van ongeboren en zeer jonge kinderen. Dioxinen verhogen het
risico op kanker.
Metalen
Zink kan, in de vorm van stof. leiden tot de allergische reactie metaalkoorts.
Teveel zink kan leiden tot aderverkalking en schade aan de luchtwegen
(MMG. 1999).
Lood kan de hersenen aantasten en is met name schadelijk voor het zich
ontwikkelende hersen- en zenuwstelsel van foetussen en jonge kinderen
(LVGGD. 1996).
Cadmium hoopt zich op in nieren en lever, verstoort daar de zuiverende
werking en is mogelijk kankervenvekkend (LVGGD. 1996).
Koper is essentieel voor een gezond functioneren van de mens en
hoeveelheden die groter zijn dan de behoefte van het menselijk lichaam
worden uitgescheiden (LVGGD. 1996).
De mate van giftigheid van kwik verschilt per verbinding. Chronische
blootstelling aan metallisch kwik leidt tot aandoeningen van het zenuwstelsel.
bij lagere doses kunnen effecten optreden op de nieren, spieren en het
concentratie- en geheugenvermogen (LVGGD, 1996).
Chroom
Zeswaardig chroom is kanken/envekkend bij inademing.
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4.3.2 Chronische ademhalingsziekten
Met chronische ademhalingsziekten worden astma en chronische bronchitis en
longemfyseem bedoeld. Deze laatste twee ziekten worden samen ook wel aangeduid
worden als COBD (Chronical Obstructive Pulmonary Diseases). Deze aandoeningen
gaan gepaard met benauwdheid, piepende ademhaling en hoesten. Mensen met astma
hebben aanvallen van benauwdheid. Bronchitis is een ontsteking van het slijmvlies in
de luchtwegen, waardoor mensen veel hoesten en slijm opgeven en soms ook last
hebben van kortademigheid of een piepende ademhaling. Bij longemfyseem zijn de
longen minder rekbaar geworden, waardoor mensen voortdurend kortademig en gauw
benauwd zijn.
De oorzaak is complex. Milieufactoren hebben zeker invloed op de ernst van het
ziektebeeld. Patiënten met chronische ademhalingsziekten zijn gevoeliger voor
luchtverontreiniging en voor stof in huis. Zij zullen sneller en meer last hebben van
stoffen die verspreid worden uit houtkachels en open haarden, zowel binnenshuis als
buitenshuis. Zo is bij kinderen met astma een directe verslechtering van klachten
aangetoond als gevolg van het stoken van hout binnenshuis (Larson & Koenig, 1994).
Bovendien kan het gebruik van een open haard of houtkachel extra stof in huis
veroorzaken (Astma Fonds, 1997).
4.3.3 Koolmonoxidevergiftiging
De effecten van blootstelling aan koolmonoxide hangt af van het gehalte
carboxyhemoglobine (COHB) in het bloed. Dit gehalte bedraagt normaliter 0,5 tot 0,7
%. De effecten van blootstelling aan lage concentraties op lange termijn kunnen
dezelfde gevolgen hebben als hogere concentraties op de kortere temnijn.
Bijgaande tabel geeft een overzicht van de gezondheidseffecten van blootstelling aan
koolmonoxide (LVGGD, 1996).
COHB in het bloed (%)
<3
3-10

10-20

20-30
30-40
40-60
60-80
80

S^nptoniên •./•^^••;Geen symptomen bekend
Lichte verschijnselen als afwijkingen in het
elektrocardiogram (ECG), afname van reactie- en
onderscheidingsvennogen
In sterke mate afwijking in het ECG en afname van reactieen onderscheidingsvermogen, drukkend gevoel op hoofd,
kortademigheid bij zware inspanning
Kortademigheid bij matige inspanning, bonzend gevoel in
het hoofd, verminderd oordeelsvermogen
Gezichtsstoornissen, prikkelbaarheid, duizeligheid,
misselijkheid, zwaktegevoel, hartkloppingen
Venrt^ardheid, braken, bewustzijnsveriies bij geringe
inspanning
Coma, stuiptrekkingen, wijde pupillen
Dodelijk

Tot op heden zijn geen gevallen bekend van koolmonoxidevergiftiging veroorzaakt door
het stoken in houtgestookte toestellen. De penetrante rookgeur van het houtgestookte
toestel is over het algemeen voldoende om aandacht te schenken aan de afvoer van
verbrandingsgassen. Bij kolen- en gasgestookte toestellen is de kans op
koolmonoxidevergiftiging veel groter. De met aardgas gestookte toestellen hebben een
beveiliging in de afvoer tegen terugstroom van rookgas in het geval van een verstopte
schoorsteen. In de voorschriften wordt aangegeven hoe het toestel geïnstalleerd moet
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worden, opdat onderdruk in de woonkamer als gevolg van mechanische ventilatie de
afvoer van het rookgas niet hindert.
Koolmonoxidevergiftiging kan worden tegengegaan door goed te ventileren, zodat
continu frisse lucht wordt aangevoerd. Bij houtgestookte toestellen is onvolledige
verbranding te herkennen aan een oranje, onregelmatigflakkerendevlam.
4.3.4 Radon
Radon komt van nature voor in bepaalde bodemsoorten en bouwmaterialen. Wanneer
er - als gevolg van onvoldoende ventilatie - lucht uit de kruipruimte wordt aangezogen,
kan hierbij radongas in het binnenmilieu vrijkomen. Radongas is schadelijk voor de
gezondheid omdat uit het natuuriijk verval van dit gas radioactieve componenten
ontstaan. Radon treedt het menselijk lichaam binnen door de huid, via het
spijsverteringskanaal en vooral via de longen, waar de straling een verhoogde kans
geeft op het ontstaan van longkanker. Jaariijks overiijden in Nederiand naar schatting
vijfhonderd mensen aan longkanker ten gevolge van blootstelling aan radon (Zeeuwse
Milieufederafie, 1995).
Door goede ventilatie en een goede afdichting van de bodem en kruipruimte kan
worden voorkomen dat lucht uit de kruipruimte de woonruimte in wordt gezogen.
4.4 Brandveiligheid
Bij verkeerd gebruik kunnen open haarden en houtkachels brandgevaar opleveren.
Aandachtspunten betreffen het rookkanaal en de schoorsteen, de plaatsing van het
toestel in de ruimte en het stookgedrag.
Rookkanaal en schoorsteen
In de modelbouwverordening staan gebruikseisen om brand te voorkomen. Hierin
worden eisen gesteld aan de rookafvoer. Deze moet doeltreffend gereinigd zijn en zich
in goede staat bevinden. Na een schoorsteenbrand mag een schoorsteen pas weer
gebruikt worden als deze weer gereinigd is en hersteld.
Plaatsing toestel in de ruimte
Bij verkeerde plaatsing van een open haard of houtkachel in de ruimte kan eveneens
brandgevaar ontstaan. De vloer moet volgens de modelbouwverordening tot minimaal
60 centimeter rondom de kachel uit onbrandbaar materiaal bestaan. Binnen een cirkel
van 1 meter rondom de kachel of haard mogen geen brandbare materialen worden
geplaatst. De ondergrond mag bovendien geen warmte geleiden en moet goed
geïsoleerd zijn.
Stookgedrag
Vuur moet nooit onbeheerd blijven branden. Wees bovendien alert en laat kleine
kinderen niet alleen in een ruimte met een brandende open haard of kachel.
4.5 Hinder
Inleiding
Uit onderzoek van het CBS over verstoringen (POLS, Permanent Onderzoek
Leefsituatie) blijkt dat 10% van de Nederiandse bevolking soms hinder ondervindt als
het gevolg van open haarden of houtkachels in de omgeving (Milieunieuws, 1998). Uit
onderzoek van TNO Preventie en Gezondheid blijkt dat in 1998 circa 4% van alle
Nederianders erge geurhinder ondervond als gevolg van handelingen van buren. 20%
van hen noemt de open haard of allesbrander als oorzaak van de geurhinder. In 1993
werd de geurhinder hier door 30% aan toegeschreven (TNO, 1999b).
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In de bijlagen zijn stappenplannen voor zowel burgers die hinder ondervinden als
gemeenteambtenaren die willen optreden tegen hinder. In deze paragraaf wordt
beknopt ingegaan op jurisprudentie en bewijslast.
4.5.1 Jurisprudentie
De Raad van State heeft twee keer uitspraak gedaan in beroepsprocedures, gericht
tegen het besluit van gemeenten om Artikel 7.3.2. uit de gemeentelijke
bouwverordening niet toe te passen (zie voor meer infonnatie 2.3).
Op 13 oktober 1992 heeft de Raad van State bepaald dat de gemeente Hoogeloon
bevoegd is op grond van Artikel 367 uit de gemeentelijke bouwverordening om een
stoker aan te schrijven om de overiast te beëindigen (Uitspraak S03.92.3148 en
R03.92.4264/P90, Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Rivierenland, 1994). Het
betrof een geval waarbij een familie hinder van stank, rook en roet ondervindt,
veroorzaakt door de houtkachel van de buren die 's winters vrijwel continu wordt
gestookt. De schoorsteen van de stoker is lager gelegen dan de omliggende
bebouwing, waardoor de rook neerslaat en bij weinig wind blijft hangen.
De gemeente erkende aanvankelijk het bestaan van overiast, maar verklaarde zich
onbevoegd om bestuursdwang toe te passen. Het argument van de gemeente was dat
de bepaling in de bouwverordening te algemeen gesteld was om 'bestuursdwang' te
kunnen toepassen.
Door de uitspraak van de Raad van State diende de gemeente deze bestuursdwang
alsnog toe te passen. De stoker moest het stoken beëindigen en de schoorsteen laten
venwijderen.
Op 30 december 1993 oordeelde de Raad van State in een vergelijkbaar geval in de
gemeente Alkmaar, wijk Slochterwaard, dat de gemeente bestuursdwang diende toe te
passen (Uitspraak R03.91.3515/97-18, Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst
Rivierenland, 1994). Hier betrof het hinder als gevolg van het gebruik van houtkachels
en open haarden in een wijk, waarvan zich er 18 binnen een straal van 30 meter
rondom het woonhuis van de klager bevonden. Het betrof hier, in tegenstelling tot de
situatie in Hapert, kachels die niet continu gestookt worden.
4.5.2 Bewijslast
Hinder is een subjectief begrip. Vooral bij Juridische procedures dient de hinder daarom
te worden 'bewezen'. Dit kan door middel van schriftelijke verklaringen en mefingen.
Schriftelijke verklaringen
U kunt een aantal partijen vragen om een schriftelijke verklaring op te stellen, waarin zij
bevestigen dat er sprake is van hinder:
• de plaatselijke politie;
• de afdeling bouw- en woningtoezicht van de gemeente;
• de gemeentelijke technische dienst;
• de milieudienst van de gemeente;
• de GGD.
Mensen die ziek worden van overiast, zoals astmapatiënten, kunnen hun huis- of
longarts vragen een schriftelijke verklaring af te geven, waarin de ziekte wordt
bevesfigd, vergezeld van de opmerking dat dit kan worden veroorzaakt door
prikkelende stoffen in de atmosfeer.
In veel gevallen zullen schriftelijke verklaringen alleen onvoldoende blijken en zijn
tevens mefingen nodig.
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Metingen
U kunt mefingen laten verrichten naar de uitstoot van koolmonoxide en andere stoffen.
Schoorsteenvegers kunnen voor enkele fientallen guldens het koolmonoxidegehalte
meten. Dit betreft echter een momentopname.
Voor een geuronderzoek dat over langere tijd de uitstoot meet, dient u een
ingenieursbureau als Bureau Blauw, TAUW of TNO in te schakelen, waarbij de kosten
minimaal ƒ 6.000,- bedragen.
Een praktisch bezwaar is dat u de omgevingslucht in de buurt van de uitmonding van
de schoorsteen dient te meten. In de meeste gevallen dient u hiervoor het dak van de
stoker te beklimmen, hetgeen alleen is toegestaan bij goedkeuring van de
huiseigenaar.
Rechters zullen in veel gevallen ook een bewijs vergen dat de gemeten emissie
daadwerkelijk wordt veroorzaakt door het gebruik van de open haard of houtkachel van
de stoker. Hiervoor zou u bewijsmateriaal dienen te leveren, die dit causale verband
aantoont, zoals metingen binnenshuis. Dit is meestal onmogelijk, omdat u hiervoor de
medewerking nodig heeft van de bewoner(s). Een huiszoekingsbevel wordt slechts bij
zeer hoge uitzondering verieend.
Dagboek
De persoon die hinder ondervindt kan dagelijks beknopt de klachten bijhouden. Dit zou
kunnen in een overzicht dat er als volgt uitziet (Buro Blauw, 1999):
Datum
18-11
19-11
20-11
Enzovoort

Weertype
zwaar bewolkt
regen
bewolkt
open

Windrichfing
NW hard
N mafig
Z matig

Hinder
ja
nee
nee

Type hinder
rook
-

4.6 Stooktoestellen
Inleiding
Er zijn honderden soorten stooktoestellen op de markt verkrijgbaar. Het onderscheid
tussen houtkachels en open haarden is in de loop der jaren vervaagd. Er bestaan
bijvoorbeeld ook open haarden waarbij de deuren worden gesloten tijdens het stoken
(een inbouwhaard). We zouden daarom kunnen spreken van open toestellen: open
haard (hout), open haard (gas), open haard (inzet). Tot de gesloten toestellen worden
vrijstaande houtkachels en gesloten en inbouwhaarden ingerekend (TNO, 1999a). In de
praktijk worden de benamingen door elkaar heen gebruikt.
De levensduur van toestellen bedraagt, bij een gemiddeld gebruik, tussen de fien en
vijftien Jaar (Wylick, 1999b). In deze paragraaf worden eerst de diverse toestellen
beschreven. Vervolgens wordt ingegaan op de grootte van de toestellen, de soort
warmte die ze afgeven en de keurmerken.
4.6.1 Soorten toestellen
4.6.1.1 Open haard
Een open haard is een in een dubbele wand aangebrachte ruimte waarin gestookt
wordt. Er zijn ook haarden op de markt die gesloten kunnen worden. Open haarden
worden op locatie opgebouwd. Vanwege het lage rendement (10%) zijn ze met name
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bedoeld voor het creëren van sfeer en niet geschikt als hoofdvenrt/arming. Het
rendement wordt hoofdzakelijk bepaald door de schoorsteentrek. Bij een te hoge trek
wordt opgewarmde lucht uit de kamer de kachel ingezogen en ontstaat zelfs een
negatief rendement.
Het stoken in een open haard vindt plaats op een rooster of op de vlakke vloer. Bij dit
laatste is het rendement wat hoger omdat minder verbrandingslucht wordt aangezogen
en het hout daardoor minder hard brandt.
Open haarden hebben geen regelkleppen om de luchttoevoer af te stemmen, waardoor
het vuur niet getemperd kan worden. Omdat temperen van het vuur veel negatieve
milieueffecten oplevert, is dit een gunsfig aspect van open haarden. Hierdoor scoren
open haarden voor bepaalde emissies gunstiger. Een open haard geeft vooral
stralingswarmte af
4.6.1.2 Houtkachel
Een houtkachel is een stooktoestel met afsluitbare deuren, vaak voorzien van regelbare
luchtschuiven. Een houtkachel heeft een dichte stookbodem of een afsluitbaar
schudrooster (dit in tegenstelling tot een kolenkachel, die een open stookbodem heeft).
Houtkachels worden vaak gemaakt van gietijzer of plaatstaal. Plaatstalen kachels zijn in
vergelijking met gietijzeren kachels goedkoper in de aanschafkosten, maar kunnen door
corrosie en vervorming minder lang meegaan. Plaatstalen kachels warmen snel op en
koelen ook snel af Het materiaal geeft de warmte zo snel af dat de hoge temperatuur
die nodig is voor een volledige verbranding niet altijd gehaald wordt. Gietijzeren kachels
zijn relatief duurder. Daar staat tegenover dat zij langer meegaan en de warmte beter
vasthouden (De Faam, 1991). IJzeren kachels zijn vaak bekleed met een
hittebestendige laag van enamel.
Sommige houtkachels zijn bekleed met speksteen of andere tegels, waardoor de
warmte beter wordt vastgehouden. Houtkachels geven een combinafie van stralings- en
convectiewarmte af
Onderdelen
Ter illustratie zijn in deze figuur de verschillende onderdelen van een kachel
schematisch weergegeven:

Schoorsteen
warmhoudvak
Secundaire
lucht

Vlamkeerplaat

Venster
Chamotte steen

Primaire
lucht
Asiade

Schudrooster
bij kolenkachels

achterkant

voorkant

.49.

Toelichting onderdelen
Verbrandingsruimte: ruimte waar de verbranding plaatsvindt.
Asiade: lade waarin de as wordt opgevangen.
Schoorsteen: afvoerpijp voor de rookgassen.
Vlamkeerplaat: plaat die de rookgassen terugkaatst, waardoor een goede turbulentie
ontstaat en waardoor de rookgassen langer in de verbrandingsruimte blijven, voordat ze
in het rookkanaal terechtkomen (ook wel rookgaskeerschot genoemd). Dit verhoogt het
rendement. Sommige kachels zijn uitgevoerd met een dubbele vlamkeerplaat. De
vlamkeerplaten kunnen van Skamolex of metaal zijn gemaakt. Vaak worden de
vlamkeerplaten dubbelwandig uitgevoerd. In de onderwand zijn gaatjes gemaakt voor
de toevoer van secundaire verbrandingslucht (zie toelichting hieronder).
Chamotte steen: vuurvaste steensoort.
Schudrooster (bij kolenkachels): rooster dat wordt gebruikt om de resten op te vangen.
Venster: venster dat geopend kan worden om brandstof toe te voegen.
Primaire luchttoevoer: opening waariangs lucht wordt toegevoerd, verstelbaar met een
regelklep.
Secundaire luchttoevoer (bij naverbrandingssysteem): extra opening om lucht toe te
voeren, eveneens verstelbaar met een regelklep. Door twee luchttoevoeren kan de
luchttoevoer optimaal worden afgestemd, met als gevolg een hoger rendement en
minder uitstoot van schadelijke stoffen. Hierdoor wordt de verbranding in twee fasen
uitgevoerd, wat ook wel het naverbrandingssysteem wordt genoemd. Bij het opstarten
worden alle kleppen open gezet. Als de brandstof heeft vlamgevat sluit men de primaire
luchtklep en opent men de secundaire klep. Op deze wijze wordt met een ondermaat
aan primaire lucht en een overmaat aan secundaire lucht gestookt waardoor de
verbranding van hout wordt opgesplitst in een vergassings- en verbrandingsfase van de
gassen. Indien dit tot onbevredigende resultaten leidt kan de primaire lucht geleidelijk
aan worden geopend.
Airwash: een systeem, waarbij de verbrandingslucht langs het venster strijkt, waardoor
er vrijwel geen roetaanslag ontstaat.
Warmhoudvak: Ruimte waarin de temperatuur circa 300'^C bedraagt en waarin
bijvoorbeeld brood kan worden gebakken.
4.6.1.3 Katalysatorkachel
Sommige kachels zijn voorzien van een katalysator, die zorgt voor een schonere
verbranding. Deze katalysator zorgt bij een temperatuur van circa 500°C voor een extra
temperatuursverhoging, waardoor de schadelijke componenten in de rookgassen
worden verbrand. De katalysator is vervaardigd van keramisch materiaal met een
honingraatstructuur, gecoat met een laagje platina. Bij dit type kachels dient de
schoorsteentrek verhoogd te worden omdat de katalysator een extra weerstand in het
afvoersysteem veroorzaakt. De katalysator gaat drie tot vijfjaar mee. Het is belangrijk
dat de schoorsteen regelmatig wordt gereinigd en de as verwijderd. De katalysator is
50

gevoelig voor zware metalen, die bijvoorbeeld in sloophout voorkomen. De katalysator
raakt dan defect en veriiest de werking.
Het effect van een katalysator op het rendement van een kachel en op de uitstoot van
schadelijke stoffen als PAK en koolmonoxide is nog onvoldoende onderzocht (Sulilatu,
1999). Bij een temperatuur onder de 200°C heeft een katalysatorkachel geen effect.
Omdat het moeilijk te zien is wanneer een katalysator defect is en vervanging erg duur
is, zijn katalysatorkachels de laatste Jaren minder populair. In de VS, waar sterk op het
milieuprofiel van stooktoestellen wordt gelet, is een dalend marktaandeel van
katalysatorkachels zichtbaar ten opzichte van moderne toestellen met verfijndere
technieken (Wylick, van, 1999b).
4.6.1.4 Kolenkachel
In kolenkachels worden kolen gestookt. Een kolenkachel lijkt op een houtkachel, maar
heeft een rooster. Vroeger werden kolenkachels veel gebruikt. Tegenwoordig wordt in
geringe mate nog wel bruinkool gestookt. Kolenkachels geven een combinatie van
stralings- en convectiewarmte af
4.6.1.5 Hout/kolenkachel
Een hout/kolenkachel is een kachel die zowel op hout als op kolen gestookt kan
worden. Hiertoe is het rooster variabel: kolen dienen op een rooster gestookt te worden,
hout op een gesloten ondergrond. Bij een hout/kolenkachel dient altijd de
gebruiksaanwijzing geraadpleegd te worden. Hout/kolenkachels geven een combinatie
van stralings- en convectiewarmte af
4.6.1.6 Speksteenkachel
Speksteenkachels zijn opgebouwd uit speksteen (ook wel soapstone genoemd), een
rotsachtig natuurproduct dat miljoenen jaren geleden onder hoge druk en temperatuur
is ontstaan. Speksteen absorbeert in korte tijd veel warmte uit het vuur en de
rookgassen en straalt dit vervolgens via stralingswarmte geleidelijk weer de kamer in.
Doordat de hete rookgassen via een lang labyrint door de kachel worden geleid, wordt
de warmte in de massa van de kachel opgeslagen. De kachel blijft daarom na circa 1 a
2 uur stoken 12 tot 24 uur warm, waardoor deze kachels een rendement tot boven de
80% kunnen behalen. De wamnte is minder intens en behaaglijker dan die van
gietijzeren en plaatstalen kachels. Doordat de stenen mantel van de kachel het vuur
isoleert, kan een zeer hoge verbrandingstemperatuur ontstaan tot boven de 1000 °C.
Dit levert een zuinige verbranding op, met relatief weinig uitstoot van schadelijke
stoffen.
Een speksteenkachel weegt tussen de 500 en 4000 kg en wordt op locatie opgebouwd.
Dit maakt deze kachels relatief duur in aanschaf Door het hoge rendement zijn deze
kachels geschikt als hoofdvenwarming. Het is mogelijk de kachel zodanig te bouwen dat
meerdere ruimtes tegelijk worden verwarmd. Daarnaast kan met deze kachels ook
water worden venvarmd, dat vervolgens in een CV-installatie door de woning wordt
geleid.
Indien de vuurhaard van de kachel ook van speksteen is vervaardigd, zijn de kosten
voor onderhoud laag en gaat de kachel levenslang mee. Een bekleding van
chamottesteen aan de binnenkant is nog duurzamer en geeft een betere verbranding.
Er zijn tegenwoordig ook veel vrijstaande houtkachels te koop met een combinatie van
staal en speksteen. Deze hebben echter minder massa dan speksteenkachels en
blijven daardoor minder lang warm (De Vries, 1999).
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4.6.1.7 Tegeikachel
Een tegelkachel is een houtkachel, waarvan de buitenzijde is bekleed met keramische,
vuurvaste tegels die de warmte goed vasthouden en geleidelijk afgeven aan de ruimte.
Tegelkachels geven stralingswarmte af Omdat de tegels de warmte goed vasthouden,
kenmerken tegelkachels zich door een hoog rendement. De werking van de tegelkachel
is hetzelfde als bij de speksteenkachel.
4.6.1.8 Pelletkachels
Pelletkachels zijn grote, metalen kachels, die alleen gestookt kunnen worden op pellets,
kleine cilindervormige houtdeeltjes. Pelletkachels geven een combinatie van stralingsen convectiewarmte af Pelletkachels zijn vrij groot, omdat de pellets in de kachel
worden opgeslagen.
Vanuit een voorrraadbunkertje worden de pellets gedoseerd naar de
verbrandingsruimte getransporteerd, waar ze op een verbrandingsschaal worden
opgevangen en verbrand. De verbrandingslucht wordt met een ventilator toegevoerd.
De verbranding is zeer fel en te vergelijken met een autogeen brander (lasbrander). De
emissies van pelletkachels zijn laag en omdat een nauwkeurige dosering mogelijk is, is
een hoog rendement tussen de 79 en 92% te verkrijgen (Lasselsberger, 1998).
Pelletkachels zijn in Nederiand niet erg populair, mogelijk mede vanwege de
afmetingen en vanwege de ruimte die nodig is om pellets op te slaan. Bovendien zijn
pellets relatief duur ten opzichte van hout en is er sprake van grote transportafstanden.
Pelletkachels geven stralingswarmte af
4.6.1.9 Gaskachels/gashaarden
De laatste jaren verschijnen er op de markt steeds meer sfeervenwarmingstoestellen die
op aardgas gestookt worden. In 1998 bestond 50% van verkochte nieuwe haarden uit
gashaarden. De VHR verwacht dat de markt over 5 jaar bestaat uit 85% toestellen op
basis van gas en 15% toestellen op basis van vaste brandstoffen (Wylick, van, 1999a).
Gaskachels worden gestookt met aardgas. Het vlambeeld is praktisch niet meer te
onderscheiden van het vuur in een op hout gestookte open haard.
Met het oog op koolmonoxidevergiftiging is de installatie van gasgestookte kachels
gebonden aan voorschriften, die zijn opgenomen in NEN 1078.
4.6.2 Capaciteit
Het is belangrijk de capaciteit van het toestel goed af te stemmen op de ruimte waarin
deze komt te staan. Vaak wordt gekozen voor een te hoge capaciteit, waardoor het al
snel te warm wordt. Dan wordt er gesmoord waarbij veel schadelijke stoffen vrijkomen
of er gaat veel warmte verioren door te ventileren. In deze paragraaf worden eerst een
aantal begrippen toegelicht, waarna wordt weergegeven hoe de capaciteit berekend
kan worden.
4.6.2.1 Begrippen
De capaciteit van een toestel wordt weergegeven in vermogen, uitgedrukt in kilowatt
(kW). Het vermogen wordt door de fabrikant bepaald op basis van de belasting eh het
rendement.
De belasting vormt de per tijdseenheid bruto opgewekte energie, uitgedrukt in kilowatt
(kW^).
^ 1 kW = 860 kcal/uur
52

In formule vorm: Belasting = toegevoerde brandstof (ka) x stookwaarde (Ki/kq) (kW)
tijd (sec)
Niet alle bruto opgewekte energie wordt ook feitelijk benut, omdat bijvoorbeeld veel
warmte via de schoorsteen verdwijnt. Daarom wordt de capaciteit van een toestel
weergegeven in vermogen. Het vermogen geeft, uitgedrukt in kilowatt (kW) de netto
opgewekte energie weer, ofwel de energie die ook feitelijk benut wordt.
In formule vorm: Vermogen = Belasting (kW) x rendement (%) (kW)
De verhouding tussen de nuttig aangewende energie (vermogen) en de bruto
opgewekte energie (belasting) geeft het rendement van het toestel weer, aangeduid in
procenten met het teken (TI).
In fomiule vorm: Rendement (TI)=

Vermoaen x100
Belasting

Hoe hoger het rendement, hoe minder warmte er tijdens het stoken verioren gaat en
hoe meer warmte het toestel afgeeft aan de ruimte. Het rendement varieert sterk onder
de verschillende soorten toestellen:
Rendement van verbrandingstoestellen (Strehler, e.a., 1994):
type toestel
Speksteen-/tegelkachel
Vrijstaande kachel
Inzethaard/inbouwkachel
Open haard

nuttige warmte (rëhdifheht)
[%1
85-90
75
60
max. 10

warmteveriies via
schoorsteen [%]
-10
-25
-40
-90

4.6.2.2 Berekening vermogen houtkachel
Het is belangrijk dat het vermogen van het toestel niet te groot is. Wanneer een toestel
wordt gebruikt als hoofdven/varming, dient het vermogen goed te zijn afgestemd op het
volume van de ruimte die ven/varmd wordt en de mate van isolatie van de woning. In
deze tabel wordt een volumeadvies gegeven op basis van het volume van de
woonkamer en drie isolatieniveaus (VHR, 1993). Deze cijfers zijn gemiddelden.
Wanneer de vorm van de ruimte sterk afwijkt, door bijvoorbeeld veel hoeken of een
open trap, kan een 75% hogere capaciteit worden gebruikt. Als een toestel slechts ais
bijverwarming wordt gebruikt, volstaat de helft van het vermogen dat hier wordt
aangegeven.

1 kW = 1000W
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Volume
woonkamer
40
60
80
120
140
160
180

Vermogen van de kachel [kW]
Goede isolatie
4
4,5
5,5
7
7,5
8
8,5

Redelijke Isolatie
5
5,5
6,5
8
8,5
9,5
10

Geen isolatie
6
7
8
10
11
*)
*)

*) Bij toestellen met een vermogen boven de 11 kW is geen sprake meer van open
haarden of houtkachels voor de huishoudelijke sfeer, maar gaat het om industriële
toepassing van kachels, waarvoor andere eisen gelden.
Het vermogen van houtkachels kan eventueel verkleind worden door vuurvaste steen in
de kachel te stapelen.
4.6.2.3 Berekening capaciteit open haard
De optimale capaciteit voor een open haard wordt niet bepaald op basis van het
vermogen, maar op basis van de stookopening van de open haard. Deze mag (in cm^)
maximaal 40 maal de inhoud van de kamer (in m^, ofwel lengte x breedte x hoogte)
bedragen. Wanneer de inhoud van een kamer bijvoorbeeld 100 m^ bedraagt, mag de
stookopening maximaal 4000 cm^ bedragen. Dit komt bijvoorbeeld neer op een opening
van 100 bij 40 centimeter. Bij een hoekhaard wordt de stookopening bepaald door de
twee breedtes op te tellen en deze vervolgens te vermenigvuldigen met de hoogte
(Woonconsument, 1996).
4.6.3 Soort warmte
Kachels geven hun warmte door via straling of convectie of volgens een combinatie van
beide principes.
Stralingswarmte
Stralingskachels geven de warmte af door infraroodstraling en venwarmen objecten in
de omgeving, die direct aangestraald worden. Hoe dichter men bij de bron komt hoe
hoger de stralingsintensiteit. Stralingswarmte zorgt al snel voor een voelbare warmte.
Kachels die stralingswarmte afgeven zijn meestal enkelwandig en voorzien van een
vuurvaste bemetseling of gietijzeren hitteschilden. Over het algemeen komen deze
kachels voor als vrijstaande kachels. IJzeren kachels veroorzaken kortgolvige straling,
die minder ver draagt. Tegel- en spekstenen kachels veroorzaken langgolvige straling,
waardoor een gelijkmatige warmteverdeling ontstaat (De Vries, 1998).
Convectiewarmte
Convectiewarmte ontstaat door het aanzuigen en vervolgens opwarmen van koude
lucht. De verwarmde lucht stijgt op om weer plaats te maken voor koude lucht die
verwanmd wordt. Convectiewarmte geeft heel geleidelijk een gelijkmatige temperatuur.
Centrale ven/varming, hete luchtinstallaties en gaskachels werken op basis van
convectiewarmte. Dubbelwandige kachels geven convectiewarmte af Lucht tussen de
wanden wordt verwarmd, waarna deze lucht vanuit luchtopeningen de ruimte instroomt.
Doordat de warme lucht opstijgt, heeft men aan de grond eerder koude voeten.
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Bewegende lucht brengt bovendien stofcirculatie met zich mee, wat niet bevorderiijk is
voor mensen met chronische ademhalingsproblemen.
Keuze
Convectiekachels zuigen meer stofdeeltjes aan, waardoor ze minder geschikt zijn voor
mensen met een allergie voor stof of aandoeningen aan de luchtwegen.
De keuze van een straling- of convectietoestel wordt daarnaast bepaald door de ruimte
waar de kachel moet worden opgesteld. Bij hoge kamers gaat de voorkeur uit naar
stralingskachels, omdat bij convectiekachels de warmte die omhoog stijgt minder
effectief is. Voor een kleine ruimte is een convectiekachel een betere keuze (VHR,
1997).
4.6.4 Keurmerken
Het Ministerie van VROM heeft per 1 Januari 1997 voor alle houtkachels (met een
belasting van ten hoogste 18 KW) die op de Nederiandse markt te koop worden
aangeboden een typekeur ingevoerd (Staatsblad 1996a). Open haarden en
tegelkachels vallen niet onder dit besluit^. Het keurmerk van VROM, het NL-typekeur
genoemd, stelt eisen aan de emissie van koolmonoxide van de kachel onder
standaardomstandigheden. Er is gekozen voor koolmonoxide in de verwachting dat
daarmee ook andere emissies die ontstaan bij onvolledige verbranding (PAK's,
koolwaterstoffen en deeltjes) terug worden gedrongen (zie ook emissies).
De Vereniging Haard en Rookkanaal (VHR) heeft daarnaast een eigen
kwaliteitskeurmerk voor houtkachels en (houtgestookte) inzethaarden van de bij haar
aangesloten leden ingesteld. Dit VHR-keurmerk, stelt in aanvulling op de eisen van het
NL-typekeur, eisen op het gebied van thermisch rendement en veiligheid van de kachel.
De eisen die bij de keuring van kachels gesteld worden, zijn als volgt:
NL-Typekeur.'
vrijstaande kachels
inzethaarden

: CO < 0,4 %
: CO < 0,5 %

VHR keur.
CO-eisen conform NL-typekeur
thermisch rendement > 60%
veiligheidstest
Testmethode:
Conform DIN 18891 (vrijstaande kachels) en 18895 (inzethaarden)
TNO Certification verricht de keuringen voor zowel het NL-keurmerk als het VHRkeurmerk en verieent bij goedkeuring van de kachel een certificaat. Toestellen die in het
buitenland zijn getest kunnen door TNO erkend worden en mogen na goedkeuring
eveneens op de Nederiandse markt verkocht worden.
De Inspectie Milieuhygiëne ziet toe op de naleving van de typekeuring. Importeurs of
fabrikanten die de regelgeving overtreden, krijgen een proces verbaal en een boete
opgelegd.
^ Open haarden worden niet in serie gemaakt en kunnen daarom niet aan algemeen geldende
eisen worden ondenworpen. Tegelkachels vallen niet onder de regeling, omdat de stookwijze
verschilt, waardoor de uitworp van PAK's en andere stoffen lager is.
55

Goedgekeurde kachels worden voorzien van een typeplaatje in de vorm van,
afhankelijk van het toegekende keurmerk, een NL- of een VHR typeplaatje. Op 1 maart
1999 waren er reeds 330 typen goedgekeurde kachels op de markt verkrijgbaar. Bij de
Inspectie Milieuhygiëne van VROM kunt u een recent overzicht opvragen van
goedgekeurde kachels, inclusief gegevens over de importeur/fabrikant (zie 'Wegwijzer').
4.7 Brandstoffen
Inleiding
In deze paragraaf wordt eerst een overzicht geboden van de brandstoffen die in
Nederiand gebruikt worden. Vervolgens wordt toegelicht welke brandstoffen geschikt
zijn voor welk toestel, waarna meer informatie volgt over de brandstoffen hakhout,
zaagselparaffinebriketten, bruinkoolbriketten, houtbriketten, pellets, en aardgas.
4.7.1 Brandstofverbruik open haarden en houtkachels
Het jaariijks brandstofverbruik van vaste brandstoffen (TNO, 1999a)

Type toestel
Open haard
Inzethaard
Vrijstaande
kachel
(gekeurd)
Vrijstaande
kachel
(ongekeurd)
Totaal

Aantal
(x 100.000)
3.7
3,2
0,55

Hout
(in kton)
146
254
76

Persbriketten
(in kton)
3
6
2

Kolen
(in kton)
1
1
0

Anders
(in kton)
2
4
1

1,1

152

4

1

3

8.6

630

15

3

10

De restcategorie 'anders' bevat vooral vervuild resthout en andere afvalstoffen.
Het merendeel van de vaste brandstoffen wordt via de informele markt verkregen, Dit
komt omdat circa 93% van het hakhout zelf verzameld of via de informele markt
verkregen is en slechts 7% van het hakhout wordt gekocht (MMG, 1999, p. 13).
4.7.2 Niet geschikte brandstoffen
Het is niet verantwoord om afvalmaterialen, zoals papier, karton of plastic te verbanden,
omdat hierbij stoffen vrijkomen die schadelijk zijn voor de gezondheid en voor het
milieu. Dat geldt ook voor spaanplaat, hardboard of multiplex, en voor hout dat geverfd,
gebeitst, geïmpregneerd of anderszins behandeld is. Spaanplaat, hardboard en
multiplex bevatten lijm en bindmiddelen die schadelijke stoffen kunnen afgeven,
waaronder formaldehyde. Verf kan onder meer chloorverbindingen bevatten en alleriei
metaalverbindingen, zoals barium, cadmium, chroom, kobalt, lood, koper, molybdeen,
titaan en zink. Geïmpregneerd of verduurzaamd hout kan onder meer pentachloorfenol,
tributyltinoxyde of teerdistillaten en wolmanzout bevatten. Gebeitst hout bevat
carbolineum of creosoot.
Het verbranden van deze materialen verspreidt stoffen die (zeer) schadelijk zijn voor
gezondheid en milieu, zoals metaalverbindingen, zoutzuur en dioxinen.
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4.7.3 Geschikte brandstoffen
Het brandstoftype dat wel geschikt is om te stoken, hangt af van uw stooktoestel:
Brandstof
hout (mits onbehandeld, schoon en droog), houtbriketten,
zaagselparaffinebriketten
hout (mits onbehandeld, schoon en droog), houtbriketten,
zaagselparaffinebriketten
aardgas
kolen
afhankelijk van de instelling van het rooster:
•
bij gesloten rooster; hout (mits onbehandeld, schoon en droog),
houtbriketten, zaagselparaffinebriketten
•
bij open rooster: kolen
pellets (kleine, samengeperste cilinden/ormige houtdeeltjes)

Toestel
open haard
houtkachel
gaskachel
kolenkachel
hout/kolenkachel

pelletkachel

4.7.4 Emissies brandstoffen
TNO heeft een schatting gemaakt van de emissiefactoren van het stoken van vaste
brandstoffen in open haarden en houtkachels op basis van gegevens over 1996 (TNO,
1999a). (Door afronding van cijfers komt het totaal niet altijd overeen met een
opsomming van de afzonderiijke emissiecijfers.)
stof
C02-niet IPCC (kton/iaar)
CO2-IPCC (kton/jaar)
CO (kton/jaar)

Hout
1014
0
53

Persbriketten
20
0
1

Kolen
0
6
0

Afval
7
0
1

Totaal
1041
6
54

NOx (ton/jaar)
N2O (ton/jaar)
SO2 (ton/jaar)
Grof stof (ton/jaar)
PM10 (fijn stof) (ton/jaar)
KWS condenseerbaar
(ton/jaar)
NMVOS (ton/jaar)
Methaan
PAK-10 (kg/jaar)
PCDD/F (dioxine)
(ug l-TEQ/ton) (gram/jaar)
Lood (kg/jaar)
Koper (kg/jaar)
Cadmium (kg/jaar)
Zink (kg/jaar)
Kwik (kg/jaar)

1142
14
126
1579
4336
3285

3
0
2
31
85
65

25
0
30
0
1
7

19
0
19
137
201
163

1189
15
177
1747
4623
3520

8267
3340
48384
4.0

163
66
952
0,0

7
22
2
0.0

34
49
18314
1.4

8471
3477
67652
5,4

94
944
38
944
19

2
19
1
19
0

0,7
0.4
0.1
1.6
0,7

2323
1858
23
3716
5

2420
2821
62
4681
25

4.7.5 Hakhout
Hakhout vormt de belangrijkste vaste brandstof voor open haarden en houtkachels: in
Nederiand wordt naar schatting Jaariijks 630 kton hakhout gestookt (TNO, 1999a). Dit
betreft circa een kwart van al het resthout en oud hout, dat in Nederiand beschikbaar
komt. Volgens onderzoek van de Stichting Bos en Hout in 1995 werd er in Nederiand
namelijk 2.347 kton resthout en oud hout aangeboden en venverkt (TNO, 1998b)

* Koolstofdioxide dat vrijkomt bij de verbranding van hout en dat weer wordt gecompenseerd
tijdens het groeiproces van hout.
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4.7.5.1 Verbrandingsproces hout
Hout bestaat uit de volgende stoffen (TNO, 1998b):
• 50% koolstof (c)
• 6% waterstof (H)
• 43% zuurstof (O2)
• 1% overige stoffen, zoals zwavel en stikstof
Daarnaast neemt hout vocht op, waarbij het vochtgehalte kan variëren tussen de 10 en
80%. Het vochtgehalte is van grote invloed op het verbrandingsproces. Tijdens de
verbranding van hout worden namelijk de volgende fasen doorlopen (TNO, 1998b):
1) Drogen (-100°C)
De brandstof wordt gedroogd, doordat het nog aanwezige vocht verdampt. Dit drogen
impliceert een aanzienlijk energieveriies. Bij een vochtgehalte van 50 è 60 % geeft het
stooktoestel zelfs helemaal geen energie meer af
2)Ontgassen(150-350°C)
Bij hogere temperatuur treedt ontgassing (pyrolyse) op. Hierbij wordt de chemische
structuur van de brandstof afgebroken tot vluchtige verbindingen zoals koolmonoxide,
water, lagere koolwaterstoffen en vaak ook complexere verbindingen (alcoholen,
zuren). Daarnaast ontstaan vaak stoffen die bij de ontiedingstemperatuur vluchtig zijn,
maar die bij lagere temperaturen condenseren: de teerachtige componenten.
3) Verbranding van de ontgassingsprodukten (vanaf circa 550°C)
De vluchtige verbindingen verbranden in de gasfase onder toevoer van zuurstof (lucht).
4) Verbranden van vaste koolstof (vanaf circa 800°C)
De vaste component die overblijft bestaat uit praktisch zuiver koolstof (char), die onder
toevoer van zuurstof (lucht) verbrandt.
Onvolledige verbranding komt er op neer dat niet alle verbrandingsfasen worden
doodopen, waardoor de stoffen niet volledig ontgassen en verbranden. Hierdoor
ontstaan extra veel schadelijke stoffen.
4.7.5.2 Houtsoorten
De volgende houtsoorten worden in Nederiand gestookt (MMG, 1999).
Harde houtsoorten
• Eikenhout
• Beukenhout
• Hout van vruchtenbomen

Zachte houtsoorten
• Dennenhout
• Populierenhout
• Lindehout
• Wilgenhout
• Sparrenhout
• Berkenhout
• Elzen hout
• Essenhout

Harde houtsoorten branden langer dan de lichtere houtsoorten, doordat ze, op basis
van volumegewicht, een hogere stookwaarde bezitten en een lager asgehalte hebben.
Van de bovenstaande houtsoorten worden zowel beuken als eiken veel toegepast.
Houtsoorten die veel hars bevatten, zoals den, spar en lariks, zijn minder geschikt,
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omdat de hars een vonkenregen veroorzaakt en er creosoot wordt afgezet in het
rookkanaal (MMG, 1999).
De mate waarin schadelijke stoffen vrijkomen lijkt per houtsoort niet sterk te variëren.
Volgens diverse onderzoeken zijn de verschillen niet eenduidig en statistisch niet
significant (Okken, 1982). Het vochtgehalte blijkt belangrijker te zijn.
4.7.5.3 Vochtgehalte
Zoals in 4.7.5.1 toegelicht, is het vochtgehalte van hout van grote invloed op de
stookwaarde van hout en het verbrandingsproces. Daarom heeft luchtdroog hout, met
een vochtgehalte van circa 16%, het hoogste rendement (Del Green Associates, 1983).
Vers gekapt hout heeft een vochtigheidsgraad van circa 60%. Als vers gekapt hout drie
of vier maanden gedroogd wordt, stijgt de stookwaarde al met 10 tot 20%. De
stookwaarde van luchtdroog hout is zelfs 2,5 maal hoger dan van vers gekapt hout.
Te droog hout (< 16%) heeft weer een nadelige invloed op het rendement. De brandstof
ontgast dan te snel, waardoor er onvolledige verbranding ontstaat en veel warmte via
de schoorsteen verioren gaat (Del Green Associates, 1983).
Vers gekapt hout moet, afhankelijk van de houtsoort en de relatieve luchtvochtigheid, 1
tot 2 jaar drogen voordat het hout luchtdroog is. Hakhout dat te koop is heeft vaak een
vochtgehalte van 20 tot 40%. Het is daarom raadzaam ook dit hout nog enige tijd te
drogen.
Houtsoort
Den, Populier
Linde, Wilg, Spar, Berk, Es, Els
Fruitboom, Beuk
Eik

Droogtijd
1 Jaar
1,5 jaar
2 jaar
2,5 jaar

Droog hout herkent u aan scheuren in het hout en een makkelijk loslatende schors.
Droog hout resoneert als twee stukken hout tegen elkaar worden geslagen, tenwijl nat
hout dan een doffe bons geeft.
Tabel: Stookwaarden van verschillende houtsoorten (Bossel & Gunold, 1985)
Stookwaarde
van veel
gebruikt
stookhout
[Mi/kg]
Berken
Beuken
Eiken
Essen
Spar
Grove den
Zilverspar

Vochtgehalte (gewichtsbasis)

0%
19,9
17,5
17,8
17.5
19,2
18,6
19,3

15-17%
15,6
14,3
14,3
14.0
16,3
15,0
16,4

1

25-85%
13,1
12,5
12,5
12.2
12.9
12.7
13,0

4.7.6 Houtbriketten
Houtbriketten worden vervaardigd van houtkrullen en -vezels, onbewerkte
restproducten uit de houtverwerkingsindustrie. Door hun homogene samenstelling en
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lage vochtgehalte hebben ze een gunstig milieuproflel (MMG, 1999). Het is wel
belangrijk houtbriketten droog te bewaren, omdat ze gemakkelijk vocht opnemen.
4.7.6 Zaagselparaffinebriketten
Zaagselparaffinebriketten bestaan uit paraffine, een bijproduct uit de aardolie-industrie,
en zaagsel, afval uit de houtvenwerkende industrie. Ze beslaan 80% van de
commerciële en 24% van de totale markt voor vaste brandstoffen.
Zaagselparaffinebriketten zijn in principe ontworpen als brandstof voor de open haard.
Er wordt soms beweerd dat zaagselparaffinebriketten niet geschikt zijn om in een
kachel te stoken (Eco-consumptietelefoon Vlaanderen, 1999). Een fabrikant van
zaagselparaffinebriketten geeft aan dat deze briketten zijn ontworpen voor de open
haard, maar dat negatieve ervaringen met verbranding in houtkachels bij hen niet
bekend zijn (Meijer, 1999).
De regelkleppen, waarmee de luchttoevoer wordt bepaald, dienen anders te worden
ingesteld dan bij het stoken van hout. Dit dient in de gebruiksaanwijzing van het toestel
duidelijk te zijn aangegeven.
Schoorsteenvegers constateren dat het stoken van zaagselparaffinebriketten kan leiden
tot meer aanslag van creosoot in de schoorsteen (Van Erve, 1999). Er is geen
wetenschappelijk onderzoek bekend dat deze relatie onderschrijft.
4.7.7 Bruinkoolbriketten
Bruinkoolbriketten beslaan circa 1% van de commerciële en 0,3% van de totale markt
voor vaste brandstoffen in Nederiand. Bruinkoolbriketten kunnen in principe in zowel
kachels als open haarden verbrand worden, maar vereisen andere klepinstellingen voor
de verbrandingslucht. Dit dient door de fabrikant duidelijk te zijn aangegeven.
4.7.8 Pellets
Sinds begin jaren '90 worden in Nederiand ook pellets verkocht, gecomprimeerde
cilindertjes van circa 7 mm doorsnee en 1,5 cm lengte, die uit schoon resthout zijn
vervaardigd. Deze pellets (niet te venA^arren met pallets) worden gestookt in speciale
pellethaarden. De pellets worden bewaard in een reservoir, van waaruit de brandstof
zeer gedoseerd wordt toegevoegd aan het vuur. Pelletkachels zijn in Duitsland en
Scandinavië heel populair. Mede door de prijs van de brandstof en de onbekendheid is
het aandeel pelletkachels in Nederiand zeer gering.
4.8 Schoorstenen en rookkanalen
4.8.1 Inleiding
Verbrandingsgassen die ontstaan tijdens het stoken, worden afgevoerd via de
schoorsteen. In de schoorsteen bevindt zich een rechthoekig of rond kanaal waar de
rook doorheen loopt. Dit wordt het rookkanaal genoemd. Voor een optimaal
verbrandingsproces is een goed afgestemde schoorsteen en rookkanaal een
voonwaarde. Eén schoorsteen kan meerdere rookkanalen bevatten.
Alle schoorstenen dienen te voldoen aan de eisen uit het Bouwbesluit (NEN-nomrien
2757, 6062, 6069). Rookkanalen die zijn voorzien van een KOMO-keur. voldoen aan
deze eisen.
In deze paragraaf wordt allereerst de werking van schoorsteentrek beschreven.
Vervolgens wordt ingegaan op verschillende schoorsteentypen. gevolgd door de hoogte
van de schoorsteen. Tenslotte wordt beschreven hoe schoorsteenbranden ontstaan en
hoe ze voorkomen kunnen worden.
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4.8.2 Schoorsteentrek
Schoorsteentrek is de beweging van lucht die ontstaat in een rookkanaal en die
essentieel is voor de aan- en afvoer van lucht tijdens het stoken. Schoorsteentrek wordt
bepaald door thermische trek en windtrek.
Thermische trek ontstaat door het verschil in gewicht van de relatief koude buitenlucht
en de relatief warme rookgas. Hoe groter het temperatuurverschil, des te groter de
opstijgende kracht van de warme rookgassen in de schoorsteen.
Windtrek ontstaat omdat de lucht bij de uitmonding van de schoorsteen meer in
beweging is dan bij de begane grond. Hierdoor ontstaat een drukverschil, dat ejectie
wordt genoemd. De windtrek hangt samen met de windrichting en de windsnelheid. Hoe
harder het waait, hoe meer ejectie zich zal voordoen. Windtrek kan er zelfs toe leiden
dat de lucht de schoorsteen in geblazen wordt. Omdat windtrek altijd een onzekere
factor is, dient de schoorsteen te worden gebaseerd op thermische trek.
Factoren die de schoorsteentrek bepalen:
Lengte rookkanaal

Te kort: te weinig trek
Te lang: teveel weerstand
Ideaal: Minimaal 5 meter voor houtkachel, minimaal 8 meter voor open haard
Traject rookkanaal
Ideaal: zo min mogelijk bochten, geen bochten van meer dan 45°, geen plotselinge
venwijding, glad oppervlak
Diameter rookkanaal Minimaal 15 centimeter, afgestemd op de schoorsteenstomp van kachel of haard
Mate van isolatie
Goed geïsoleerd
Ruwheid binnenwand Ideaal: een gladde wand, om te voorkomen dat gassen worden afgeremd en
afkoelen.
De windrichting en windsterkte van het uitmondingsgebied kan een positief of
Uitmondingsgebied
negatief effect hebben op de schoorsteentrek. Dit is echter niet te beïnvloeden.
Schoorsteenkap
Kappen bemoeilijken meestal de thermische trek.

4.8.3 Schoorsteentypen
Er bestaat een KOMO-keunnerk voor afvoennateriaal voor rookgassen, voor zowel
gasvormige als niet-gasvormige brandstoffen. Rookkanalen met materialen die zijn
voorzien van een KOMO-keur voldoen aan de eisen uit het Bouwbesluit.
De volgende schoorsteentypen zijn te onderscheiden:
• enkelvoudige gemetselde schoorsteen uit baksteen
• meerschalige schoorstenen
• metalen schoorsteensysteem
Enkelvoudige gemetselde schoorsteen
Dit is een schoorsteen die bestaat uit een gemetseld kanaal of op elkaar gestapelde
voorgevormde betonelementen, met een wanddikte van circa 10 cm. Deze
enkelvoudige gemetselde schoorsteen wordt momenteel nauwelijks meer gebouwd.
Mede door het slechte isolerende vermogen wordt de schoorsteentrek bemoeilijkt.
Hierdoor ontstaat eerder roetvorming in het rookkanaal en scheuren in het metselwerk
of de betonelementen.
Meerschalige schoorsteen
De meerschalige schoorsteen bestaat uit een binnenmantel. een isolerende laag en
een buitenmantel. De binnenmantel dient als bescherming tegen aantasting door zuren
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(zoutzuur, zwavelzuur) en gecondenseerde waterdamp. Corrosie kan met name
optreden als de temperatuur van de rookgassen zo laag is dat de aanwezige
waterdamp condenseert.
De binnenmantel bestaat meestal uit een chamottesteen of roestvast staal en dient zich
vrij te kunnen bewegen bij uitzetting van het materiaal bij temperatuurverhoging.
Als isolerende laag wordt meestal steenwol of isolatiebeton gebruikt. Steenwol is zeer
geschikt als isolerende laag, omdat het vormvast, niet brandbaar en
temperatuurbestendig is en omdat de binnenmantel vrij kan bewegen langs de
isolerende laag.
De toepassing van isolatiebeton is beperkt. Het aanbrengen van dit materiaal vereist
veel ervaring en vakmanschap. Isolatiebeton heeft weliswaar een zeer grote
vormvastheid, maar bemoeilijkt anderzijds het bewegen van de binnenmantel.
In de praktijk komt het voor dat het isolatiebeton droog wordt gestort. Deze methode
brengt nogal wat gevaren met zich mee en mag daarom niet toegepast worden. Als de
binnenmantel bijvoorbeeld als gevolg van corrosie beschadigd raakt, kan het losse
isolatiebeton in het rookgaskanaal komen, waardoor de vrije afvoer van de rookgassen
kan worden belemmerd.
De buitenmantel van de schoorsteen zorgt voor de benodigde stevigheid van de
schoorsteen en zorgt tevens voor de benodigde brandveiligheid. In de meeste gevallen
bestaat de buitenmantel uit voorgevormde betonelementen.
Metalen schoorstenen
Metalen schoorstenen worden meestal geplaatst tegen de buitenmuur van een gebouw
of tegen de binnenmuur van bedrijfshallen. Daarnaast worden metalen schoorstenen
ook vrij geplaatst met een dragende staalconstructie.
Metalen schoorstenen zijn dubbelwandig uitgevoerd, waarbij het rookgasvoerende deel
(de binnenmantel) van roestvast staal en de buitenmantel van roestvast staal of
aluminium gemaakt is. Tussen deze binnen- en buitenmantel bevindt zich een circa 20
mm dikke isolatielaag (van bijvoorbeeld steenwol). Bij bepaalde merken is geen
omkokering tegen brandgevaar nodig.
De binnenmantel mag beslist niet van aluminium gemaakt zijn, aangezien aluminium
smelt bij 660 °C en dus niet bestand is tegen de hoge temperaturen die kunnen
vrijkomen (VROM, 1986).
4.8.4 Schoorsteenhoogte
De totale hoogte van de schoorsteen wordt bepaald door de toegepaste diameter van
het schoorsteenkanaal. De inwendige schoorsteendiameter is wederom afhankelijk van
de capaciteit van de kachel. Een diameter van 15, 20 of 25 cm is vrij gangbaar.
Vervolgens dient de verhouding tussen de diameter en hoogte van de schoorsteen
minimaal 1 : 25 en maximaal 1 : 75 te bedragen.
In onderstaande tabel is de ideale schoorsteenlengte (in meters) in verhouding tot de
belasting weergegeven (Barbas, Jaartal onbekend).
Belasting [kW]
5-10
10-15
15-20
20-25
22-30

lengte (m) bij diameter van 15 cm
7
14
18
18
18
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lengte (m) bi] diameter van 20 cm
5
12
18
18
18

In verband met mogelijke overiast voor omwonenden, is het belangrijk dat de
uitmonding van de schoorsteen boven het dak uit hoog genoeg is. Als de schoorsteen
vanuit bijvoorbeeld architectonische ovenwegingen, niet hoog genoeg geplaatst wordt,
kan er geuroveriast en roetafzetting plaatsvinden in de directe omgeving. Zoals de
volgende illustratie weergeeft, kan de rook die uit de schoorsteen komt ook omlaag
gaan.
Figuur: plaatsing van de schoorsteen
goed

fout
windrichting

windrichting
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Voor het bepalen van de hoogte van het uitstekende schoorsteendeel boven het dak
worden de volgende richtlijnen aangehouden:
Dakhelling > 23°

Als de schoorsteen minder dan 0,8 meter van de daknok is
verwijderd, dient de schoorsteenhoogte minimaal 50 cm
vanaf het dak te zijn.
Als de schoorsteen meer dan 0,8 meter van de nok van het
dak venA/iJderd is, geldt de volgende formule:
H = (0,5 + 0,16(a))xA
H is hoogte van de uitmonding ten opzichte van het dakvlak
(in meters).
a is de dakhelling in graden
A is horizontale afstand tussen het hart van de uitmonding
en de nok (in meters)
Hoe verder de schoorsteen van de nok verwijderd is, des te
hoger de schoorsteenhoogte dient te zijn.

dakhelling < 23°

schoorsteenhoogte minimaal 50 cm vanaf dak

plat dak

schoorsteenhoogte minimaal 50 cm vanaf dak

4.8.5 Schoorsteenkap
Schoorsteenkappen worden op de uitmonding van de schoorsteen geplaatst om de trek
te verbeteren en te voorkomen dat andere stoffen in de schoorsteen belanden. Deze
werking van schoorsteenkappen wordt door vele deskundigen echter in twijfel
getrokken. In veel gevallen belemmeren deze kappen de uitstoot van de rookgassen.
Ook raken ze snel verstopt.
4.8.6 Schoorsteenbrand
Jaariijks rijdt de brandweer ongeveer 3500 keer uit voor een schoorsteenbrand
(Koopkracht, 1991). Schoorsteenbrand ontstaat door ontvlamming van creosoot, een
teerachtige aanslag die zich afzet in het rookkanaal. Creosoot ontstaat wanneer
teerachtige stoffen in de rookgassen condenseren als gevolg van een te lage
termperatuur in de schoorsteen.
Creosoot ontstaat door verkeerd stookgedrag, als gevolg van de volgende oorzaken
(ASPB, Jaartal onbekend):
oorzaak
onvoldoende vegen rookkanaal
onjuiste stooktechniek
onjuiste brandstof
onjuiste constmctie rookkanaal
onjuiste diameter rookkanaal

gesloten kachels
56%
34%
37%
15%
8%

open haarden
86%
48%
48%
15%
17%

Schoorsteenbranden kunnen worden voorkomen door:
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•
•
•
•
•

de schoorsteen minstens eenmaal per Jaar te vegen;
zorg te dragen voor een goede verbranding (geen oranje, roetende, onregelmatige
vlam; geen grijze of zwarte rook uit de schoorsteen).
brandstof van een goede kwaliteit te gebruiken (zie 4.7 'brandstoffen');
de vuurhaard slechts voor 30% met brandstof te beladen;
te zorgen dat de schoorsteen en het rookkanaal aansluiten op het stooktoestel.

4.9 Stookgedrag
4.9.1 Luchttoevoer
Tijdens het verbrandingsproces is een constante aanvoer van zuurstof en dus verse
lucht noodzakelijk. Daarnaast is er lucht nodig om de rookgassen door de schoorsteen
te stuwen. Het luchtverbruik van een gemiddelde houtkachel bedraagt ca. 50 m^ per
uur. Een open haard gebruikt zelfs 250 m^ per uur. Ventileren is bovendien van belang
voor de kwaliteit van het binnenmilieu. Tijdens het stoken moet daarom continu worden
gezorgd voor verversing van de lucht in de woning, door een natuuriijk
ventilatiesysteem zoals ventilatieroosters of -schijfjes, klapraampjes, ramen of deuren
op kierstand.
Onder bepaalde omstandigheden kan er een situatie van onderdruk ontstaan: er wordt
meer lucht het vertrek uitgezogen dan er weer binnenkomt, waardoor een verschil in
luchtdruk ontstaat. De luchtstroming is dan tegengesteld, waarbij met de lucht
verbrandingsgassen mee het vertrek instromen. Gaskachels zijn tegen onderdruk
beveiligd en slaan dan af
Onderdruk kan (met name bij open haarden) leiden tot een zuigkrachtwerking de
schoorsteen in. Ook kan bij onderdruk lucht via openingen vanuit de kruipruimte worden
aangezogen. Lucht uit de kruipruimte is ongezond voor het binnenklimaat, omdat het uit
de aardkorst en bouwmaterialen ontsnapte gassen, zoals radon bevat (GG en GD
Amsterdam, 1996).
Veel nieuwbouwwoningen kennen een mechanisch ventilatiesysteem om het
binnenklimaat op peil te houden. In zo'n woning kan gemakkelijk onderdruk optreden:
de haard of kachel zal moeten touwtrekken om de beschikbare lucht in de ruimte en zal
het daarbij meestal moeten afleggen.
Daarom is het niet verstandig om gelijktijdig te stoken en mechanisch te ventileren. Een
betere keuze is een gesloten gaskachel met aanvoer van verbrandingslucht en afvoer
van verbrandingsgassen via een twee gescheiden kanalen. Men kan er ook voor kiezen
tijdens het stoken de mechanische ventilatie uit te zetten. Er zijn elektronische
besturingssystemen op de markt, die tijdens het stoken automatisch de mechanische
ventilatie uitschakelen.
Ook een afzuigkap dient tijdens het stoken te worden uitgezet.
4.9.2 Weersomstandigheden
Bij het stoken in een kachel veriaten de rookgassen de stooktoestel via de schoorsteen
waarna ze in de atmosfeer terechtkomen. Al naar gelang de weersgesteldheid zal de
rook zich verspreiden. Bij harde wind zal de concentratie van rookgascomponenten zich
snel verdunnen. BIJ geen of weinig wind duurt dit langer. Dan kan inversie optreden:
warme luchtiagen vallen als een deksel over koude lucht heen, waardoor ontstane
luchtvervuiling vlak bij de grond blijft hangen. Inversie komt in de herfst veel voor.
Ook bij mistig weer kunnen rookgassen blijven hangen op leefniveau, waar zij veel
hinder kunnen veroorzaken en de gezondheid kunnen aantasten. Windstil en mistig
weer verslechtert bovendien de schoorsteentrek, waardoor de kans op
luchtverontreiniging binnenshuis toeneemt. Om deze redenen wordt aanbevolen om bij
mistig of windstil weer niet te stoken (Milieu Centraal, 1999).
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4.10 Kosten
Het stoken in een open haard of houtkachel is. uitgaande van de warmte die het
oplevert, altijd duurder dan het stoken in een aardgasgestookte CV-installatie. De
kosten van het stoken in open haarden en houtkachels kunnen worden opgesplitst in
aanschafl<osten en kosten voor de brandstoffen.
4.10.1 Aanschafkosten kachels
De prijs van een open haard of houtkachel hangt samen met ontwerp, kwaliteit en
materiaal. Hier worden enkele voorbeelden gegeven.
toestel
open haard
houtkachel vrijstaand
houtkachel inbouw/inzet
speksteen- of tegelkachel
gasblok voor in een open haard
gasgestookte kachel

aanschafkosten toestel
ƒ 2.000.- tot ƒ 6.000.f 2.000,- tot f 6.000.f 2.000.- tot f 6.000.ƒ 8.000 tot ƒ 35.000.f 2.000.- tot f 2.500,ƒ 2.000.- tot f 3.500.-

4.10.2 Kosten stoken
Bij een kostenvergelijking van verschillende stookvormen lijkt het logisch om
vergelijkingen te maken op basis van de warmte die het stoken oplevert. Hieronder
vindt u een vergelijking van de kosten op basis van de warmte-eenheid (MJ). Omdat
mensen open haarden en houtkachels meestal gebruiken als sfeerverwarming naast
een CV-installatie. is de warmte minder van belang. Om die reden is hier ook een
kostenvergelijking gemaakt op basis van de stookduur.
Kosten per warmte-eenheid
Hieronder vindt u een vergelijking van de kosten op basis van de warmte-eenheid.
uitgedrukt in guldens per GigaJoules (GJ, ofwel 1 miljard Joule). Het betreffen
indicaties, die zijn berekend op basis van gangbare marktprijzen en literatuurgegevens
over de stookwaarde (Sulilatu, 1999).
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Soort verwarming
Open haard (rendement 10%)
- vers hout (50% vocht)
-droog hout (11-20%)
- houtbriketten
- zaagselparaffinebriketten
- bruinkoolbriketten
houtkachel inbouw/inzet
(rendement 60%)
- vers hout (50% vocht)
- droog tmit (11-20%)
-^oébrikeüen
- bruinkoolbriketten
houtkachel vrijstaand
(rendement 75%)
- vers hout (50% vocht)
- droog h&ut01 ^20%)
- houtbrikétten
-bruinkoolbriketten
speksteen/tégelkachel
(rendement 90%)
-vers hout (50% vocht)
•droog hout (11-20 %)
- houtbriketten
- bruinkoolbriketten
pelletkachel (rendement 90%)
kolenkachel (rendement 60%)
gaskachel (rendement 60%)
CV
-verbeteni rendement (75%)
-hoog rendement (90%)

stookwaarde
prijs brandstof
[MJ/m^ [MJ/kg] [ct/m'l
[ct/kg]

kosten
[fl/GJl

8
15
15
34
19

34
34
55
225
70

ƒ425,ƒ230,ƒ370,ƒ670,ƒ374,-

8
15
15
19

34
34
55
70

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

70,40,65,65,-

8
15
15
19

34
34
55
70

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

57,31,50,50,-

8
15
15
19
15
32

34
34
55
70
130
75

32

50

ƒ 47,ƒ 26,ƒ 38,f 38.ƒ 100,ƒ 40,ƒ 26,-

32
32

50
50

ƒ 20,ƒ 17.-

Kosten per uur stoken (Consumentenbond, 1995)
brandstof

kostprijs per uur (in
centen)
50
40-80
80-160

gasgestookte haard of kachel
(droog) hakhout
bruinkool- of houtbriketten

Tegenover deze hogere kosten staat een besparing op de kosten voor de CVinstallatie. Dit komt gemiddeld neer op een besparing van 300 tot 650 m^ aardgas per
jaar, hetgeen leidt tot een kostenbesparing tussen de 200 en 400 gulden (TNO, 1999a).
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5.

WEGWIJZER

Er zijn vele, zeer uiteenlopende organisaties betrokken bij het onden/verp open haarden
en houtkachels en hun gevolgen voor milieu, gezondheid en overiast. In dit hoofdstuk
wordt een beschrijving gegeven van deze organisaties.
Algemene Schoorsteenvegers Patroons Bond (ASPB)
De ASPB is een vakorganisatie van schoorsteenvegers, waarbij zo'n 120 (van de circa
600) schoorsteenvegers zijn aangesloten. Leden houden zich (bij straffe van uitsluiting)
aan de volgende eisen:
deugdelijk werk leveren;
de juiste gereedschappen gebruiken
de consument een duidelijke kwitantie of factuur verstrekken.
ASPB-erkende schoorsteenvegers controleren tijdens de reiniging ook de
schoorsteendruk, de werking van de afsluitklep en de zuurstoftoevoer. Eventueel
kunnen zij met roettestpompen, schoorsteenvideocamera's en endoscopie uw
rookkanaal van binnen bekijken.
De ASPB geeft opleidingen tot schoorsteenvegergezel. De ASPB bemiddelt eveneens
bij klachten over of geschillen met aangesloten leden.
ASPB-leden kunnen zich legitimeren. Bij de ASPB is een gratis ledenlijst op te vragen.
Secretariaat: Postbus 608, 4200 AP GORINCHEM, telefoon (0183) 666050. fax (0183)
626090.
Astma Fonds
Het Astma Fonds stelt zich ten doel astma, chronische bronchitis en longemfyseem en
daarmee aanvenwante ziektebeelden te voorkomen en in Nederiand de gevolgen van
deze ziekten voor patiënten, hun directe omgeving en de samenleving te minimaliseren.
Het Astma Fonds geeft vooriichting, scholing en hulpveriening en subsidieert
wetenschappelijk onderzoek. Adres: Postbus 5, 3830 AA LEUSDEN.
Voor meer informatie over astma, chronische bronchitis en longemfyseem kunt u de
CARAIiJn bellen: (0800) 2272596, gratis, van ma. t/m vrij. van 9:00 tot 17:00 uur. U kunt
ook de internet raadplegen op het adres: www.astmafonds.nl
Brandweer
De brandweer heeft soms een afdeling Brandpreventie, die adviezen kan geven over
brandveiligheid. De brandweer kan, vanuit het oogpunt van brandgevaar, een
stookverbod opleggen.
Buro voor Rechtshulp
De afdeling Milieu van een Buro voor Rechtshulp geeft (gratis) advies over de Juridische
mogelijkheden om op te treden tegen hinder door open haarden of houtkachels.
De vraag of het Buro voor Rechtshulp u ook tijdens een Juridische procedure
(kosteloos) kan bijstaan, hangt samen met de aard van het geschil dat u vooriegt, de
inkomenspositie van de indiener en het milieubelang van de kwestie. Voor meer
informatie hierover kunt u zich wenden tot het Buro voor Rechtshulp in uw regio. Als u
wilt weten waar het dichtstbijzijnde Buro voor Rechtshulp zich bevindt, kunt u contact
opnemen met de Landelijke Organisatie Buro's voor Rechtshulp. Torenstraat 172, 2513
BW DEN H/\AG, telefoon: (070) 3560620 of internet raadplegen op:
www.bvr.rechtsbijstand.net
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De volgende Buro's voor Rechtshulp verrichten milieurechtshulp:
Buro voor Rechtshulp Dordrecht, Vest 72, 3311 TW DORDRECHT, telefoon (078)
6148333
Buro voor rechtshulp Roermond. Godsweerdersingel 83. 6041 GK ROERMOND,
telefoon (0475) 316911
Buro voor Rechtshulp Zutphen, Zaadmarkt 110, 7200 BA ZUTPHEN, telefoon (0575)
512588
Buro voor Rechtshulp Alkmaar, Oudegracht 26, 1811 CL ALKMAAR, telefoon (072)
512 7303
Buro voor Rechtshulp Groningen, St. Walburgstraat 22, 9712 HX GRONINGEN,
telefoon (050) 3182434
Gemeente
De gemeente houdt toezicht op de naleving van diverse wet- en regelgeving die ook
van toepassing is op het ondenwerp houtkachels en open haarden. Vanuit deze rol kan
de gemeente zowel hinder voorkomen, alsook klachten behandelen. Op basis van
vooriichting en bemiddeling kan de gemeente bijdragen aan de oplossing van het
probleem. Indien dit hiermee onvoldoende wordt opgelost, kan een gemeente ook
bestuursdwang toepassen.
Elke gemeente heeft een afdeling Bouw- en Woningtoezicht, die belast is met het
toezicht op de naleving van het Bouwbesluit. U kunt deze afdeling benaderen met
vragen over de installatie van het rookkanaal.
Elke gemeente heeft een afdeling Milieu of gemeentelijke Milieudienst die advies kan
verstrekken. Deze afdeling heeft echter vaak weinig instrumenten om hinder tegen te
gaan. Daarnaast kan de afdeling Vooriichting u informatie verstrekken over dit
ondenA/erp.
De Vereniging van Nederiandse Gemeenten heeft in 1994 een informatiebrief
uitgestuurd naar de VNG-leden over overiast door open haarden en houtkachels.
GGD
Op basis van de Wet collectieve preventie volksgezondheid (1990) moet iedere
gemeente onder meer gezondheidaspecten bewaken in bestuuriijke beslissingen met
gevolgen voor het milieu. Daartoe moet zij een gezondheidsdienst in stand houden en
raadplegen. De meeste gemeenten hebben een gezondheidsdienst gezamenlijk met
andere gemeenten, onder de naam GGD. Een enkele gezondheidsdienst gebruikt nog
de naam GG & GD. Er zijn ongeveer zestig gezondheidsdiensten in Nederiand. Ze
hebben alleriei taken zoals:
• onderzoek en beoordeling van gezondheidsrisico's en -problemen in
bevolkingsgroepen;
• vooriichting aan bevolkingsgroepen;
• gevraagde of ongevraagde advisering aan gemeenten.
Gemeenten dienen hun GGD te betrekken bij het uitvoeren van hun beleid ten aanzien
van het stoken van hout. Bij hinder van een houtkachel of open haard kan de
betreffende GGD de mate van overiast onderzoeken en beoordelen, en naar aanleiding
daarvan de gemeente adviseren. Dit geldt ook voor gezondheidsklachten van
omwonenden en van de stoker en diens huisgenoten.
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De GGD heeft geen bevoegdheden om maatregelen af te dwingen. De GGD kan wel
bevoegde instanties, zoals de afdeling Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente
verzoeken op te treden. Het adres van de GGD in uw gemeente is te vinden in een
gemeentegids of telefoonboek of via het gemeentehuis of stadhuis.
Informatiecentrum Biomassa
Het Informatiecentrum Biomassa verstrekt informatie over het genereren van energie uit
biomassa. Zo is infonnatie op te vragen over het Besluit Emissie-eisen
Stookinstallaties. Het secretariaat van dit informatiecentrum is ondergebracht bij TNOMEP, Postbus 342, 7300 AH APELDOORN, telefoon (055) - 549 3344.
inspectie IVlilieuhygiëne
De Inspectie Milieuhygiëne (afdeling Zuid) controleert de naleving van de
typekeuringsregeling voor het NL-typekeur. De inspectie controleert steekproefsgewijs
of bij de importeur of fabrikant aanwezige toestellen voldoen aan de gestelde
emissienormen. Als dit niet het geval is, trekt zij de eerder verieende goedkeuring in.
Tevens ziet zij er op toe of het NL-typekeur niet ten onrechte wordt gebruikt. De
Inspectie heeft onlangs een rapport uitgebracht naar aanleiding van een
handhavingsactie in Juni 1999 (IMH, 1999). Bij deze instantie kunt u een recent
overzicht opvragen van goedgekeurde kachels. Inspectie Milieuhygiëne Zuid, te
Eindhoven, telefoon (040) 265 29 11.
Milieu Centraal
Milieu Centraal is een onafhankelijke milieu-infonnatiedienst voor consumenten. De
informatie wordt aangeleverd door het bedrijfsleven, overheid en milieu- en
consumentenorganisaties en op Juistheid getoetst door wetenschappers en andere
deskundigen. Milieu Centraal geeft een themablad uit over open haarden en
houtkachels. Adres: Pausdam 2, 3512 HN UTRECHT.
U kunt op werkdagen van 9:00 tot 17:00 uur bellen naar 0900 1719 (30ct/min). U kunt
ook informatie vinden op de internetsite: http://www.milieucentraal.nl
Milieurechtswinkels
Milieurechtswinkels geven rechtshulp aan individuen en groepen.
Milieurechtswinkel Amsterdam, Plantage Middenlaan 2, 1018 DD AMSTERDAM,
telefoon (020) 6233049 (dinsdag 18:00 tot 20:00 uur en donderdag 14:00 tot 17:00 uur)
Milieurechtswinkel Rotterdam, Postbus 23427, 3001 KK ROTTERDAM, telefoon (010)
4049668
Leidse Rechtswinkel, Ketelboetersteeg 10, 2311 TN LEIDEN, telefoon (071) 5141516
(dinsdag 18:30 tot 19:30 en donderdag 14:00 tot 15:00 uur)
Ministerie van VROM
Het Ministerie van VROM ontwikkelt vanuit de directie Industrie- en Consumentenbeleid
maatregelen om de negatieve effecten van open haarden en houtkachels te
verminderen. Zo heeft het ministerie opdracht verieend voor dit handboek. Daarnaast
heeft het ministerie recentelijk onderzoek laten verrichten naar de milieubelasting van
verschillende vaste brandstoffen voor open haarden en houtkachels. Tevens is
recentelijk een systematiek ontwikkeld om de emissies van open haarden en
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houtkachels te bepalen. De gegevens die resulteren uit deze monitoringssystematiek
vormen tevens input voor de Jaariijks opgestelde Milieubalans van het RIVM.
Het ministerie geeft een vooriichtingsbrochure uit, getiteld 'Kachels en open haarden'.
Deze is te bestellen bij het Distributiecentrum VROM, telefoon 0900-8052 (veertig cent
per minuut), onder vermelding van het distributienummer 14487. Voor algemene
informatie over het VROM-beleid is er de afdeling Publieksvooriichting, Rijnstraat 8.
Postbus 20951. 2500 EZ DEN HAAG, telefoon (070) - 339 5050, telefax (070) - 339
1226, e-mail: BPVinternet@CDC.CS.minvrom.nl
Politie
De politie is belast met het toezicht op de naleving van de APV. Als er bepalingen in de
APV zijn opgenomen over open haarden en houtkachels, kan de politie optreden. Dit is
vaak niet het geval.
In veel gemeenten zijn wijkagenten aangesteld, die kunnen bemiddelen bij conflicten
tussen buurtbewoners.
Adressen van de politie zijn te vinden in een gemeente- of telefoongids.
Sfeerverwarmingsgilde (SVG)
Bij het Sfeervenvarmingsgilde zijn circa 80 handelaren in sfeervenwarmingsproducten
aangesloten. Zij verkopen producten als open haarden, houtkachels,
gassfeervenwarming, schouwen, rookafvoerpijpen, schoorsteenkanalen. accessoires en
onderhoudsproducten. Het SVG heeft afspraken gemaakt over de
leveringsvoon/vaarden. De specialisten zijn herkenbaar aan het vignet met de vlam.
Secretariaat: Postbus 190. 2700 AD ZOETERMEER, Telefoon (079) 353 11 94.
Het SVG is mede-oprichter van de Stichting Promotie Sfeervenwarming.
Stichting Consument en Veiligheid
Stichting Consument en Veiligheid geeft vooriichting over veiligheidsaspecten van
producten. Zij geven informatiemateriaal uit over koolmonoxide, brandveiligheid en
gevaariijke stoffen.
Adres: Rijswijkstraat 2.1070 AD AMSTERDAM, telefoon (020) 5114567, van 9:00 tot
16:00 uur.
Stichting Meldpuntennetwerk Gezondheid en Milieu
Het Meldpuntennetwerk zet zich in voor burgers die denken gezondheidsklachten te
hebben door milieufactoren. Deze gezondheidsklachten worden geregistreerd in een
landelijke, anonieme databank. Op basis van deze signalen stimuleert het
Meldpuntennetwerk discussie en bemiddelt zij bij oplossingen. Het Meldpuntennetwerk
heeft een interdisciplinaire overieggroep opgericht over open haarden en houtkachels.
Deze overieggroep streeft ernaar de problematiek van alle kanten te benaderen, de
emissie te verminderen en de handelwijze van gemeenten te vergemakkelijken. Adres:
Piccolo 38. 3068 HR ROTTERDAM, telefoon (010) 4558201. Internet:
www.ecomarkt.nl/sgm
Stichting Promotie Sfeerverwarming
De Stichting Promotie Sfeerverwarming (SPS) is een gezamenlijk initiatief van de VHR
en het SVG. SPS beoogt technologische innovaties in sfeervenwanning te stimuleren,
om de consument meer bedieningsgemak te bieden en het milieu verder te ontiasten.
SPS geeft vooriichting over sfeerverwanning en verbetering van het stookgedrag.
Adres: Postbus 190. 2700 AD ZOETERMEER, telefoon (079) 3531194.
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SPS is in september 1999 opgericht. SPS heeft vooriichtingsmateriaal ontwikkeld over
sfeervenwarming, waaronder een internetsite: www.sfeervenwarming.nl
TNO Certification
TNO Certification is de certiflceringsinstantie voor de typekeuring voor houtkachels, die
het Ministerie van VROM heeft ingesteld. Zij verieent een typegoedkeuring als is
vastgesteld dat het toestel voldoet aan de gestelde emissienormen. De keuringen
worden verricht door TNO-MEP. Adres: TNO MEP, Postbus 342, 7300 AH
APELDOORN, telefoon (055) 549 36 15.
Vereniging Haard en Rookkanaal (VHR)
Bij de Vereniging Haard en Rookkanaal zijn 21 producenten/importeurs van open
haarden, houtkachels en rookkanalen aangesloten. Deze producenten installeren ook
stooktoestellen en rookkanalen. De VHR werkt als brancheorganisatie onder de paraplu
van de Vereniging FME-CWM.
Secretariaat: Postbus 190, 2700 AD ZOETERMEER, telefoon (079) 353 11 94, fax
(079) 353 1365. De VHR heeft een informatielijn voor consumenten: (010) 243 36 12.
De VHR is mede-oprichter van de Stichting Promotie Sfeerven/varming.
Wetenschapswinkels
Universiteiten kennen vaak wetenschapswinkels die advies geven op veleriei terreinen.
Wetenschapswinkels zouden onderzoek kunnen verrichten naar de gezondheids- en
milieuaspecten van stoffen die vrijkomen bij het stoken. Wetenschapswinkels met
expertise op dit terrein zijn:
Amsterdam VU
Amsterdam UvA Chemiewinkel
Wetenschapswinkel Delft
Groningen Chemiewinkel
Groningen Gezondheidswinkel
Wetenschapswinkel Twente
Utrecht Chemiewinkel
Utrecht Biologiewinkel
Wetenschapswinkel Wageningen

(020) 444 56 51
(020) 525 65 91
(015) 278 17 77
(050) 363 41 32
(050) 363 31 74
(053) 489 38 48
(030) 253 69 85
(030) 253 73 63
(0317)484 6 61

Installateurs van speksteen- en/of tegelkachels
De meeste installateurs van open haarden of kachels zijn aangesloten bij de VHR.
Installateurs van speksteen- en/of tegelkachels zijn hier niet bij aangesloten. Om die
reden zijn hier enkele installateurs vermeld:
Piet de Vries Tegelkachels, Wessingtange 9, 9551 XW SELLINGEN, telefoon (0599)
324229.
ECOSTOVE, Schoolstraat 8, 5866 AX SWOLGEN, telefoon (0478) 692716.
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BEGRIPPENLIJST
Aardgas
Gas dat uit de aarde stroomt en grotendeels uit moerasgas of methaangas bestaat.
Allesbrander
Foutieve benaming voor een gesloten kachel, omdat ten onrechte de suggestie wordt
gewekt dat alle brandbare materialen hierin gestookt mogen worden.
As
Residu dat ontstaat tijdens het verbrandingsproces, te onderscheiden in bedas dat in de
verbrandingskamer achterblijft, en vliegas dat wordt meegenomen met de rookgassen en
in de atmosfeer terechtkomt. Vliegas bestaat vooral uit zeer kleine zwevende deeltjes.
Bedas
Zie as.
Belasting
De per tijdseenheid bruto opgewekte energie, uitgedrukt in kilowatt (kW).
Blokkenvuur
Imitatie van hout of kolen, gemaakt van glasvezel of keramiek, dat wordt geplaatst in
een (gasgestookte) open haard of houtkachel.
Briketten
Zie bruinkoolbriketten, houtbriketten, zaagselparaffinebriketten.
Broeikaseffect
Temperatuurstijging op aarde, veroorzaakt door een toename van kooldioxide en
andere stoffen.
Bruinkoolbriketten
Briketten die worden geproduceerd door gewonnen bruinkool onder hoge druk samen
te persen. Bruinkool is een fossiele brandstof die ontstaat door inkoling in een minder
ver gevorderd stadium dan steenkool.
Chronische ademhalingsziekten
Een verzamelnaam voor astma, chronische bronchitis en longemfyseem (ook
aangeduid als CARA). Deze ziekten kenmerken zich door benauwdheid, hoesten en
overmatig slijm opgeven als gevolg van vernauwde luchtwegen.
Convectie
Overdracht van warmte door lucht waarbij de lucht opstijgt en circuleert, in tegenstelling
tot stralingswarmte.
Creosoot
Een teerachtige substantie die ontstaat wanneer tijdens het stoken de temperatuur
onder de 55°C belandt als gevolg van onvolledige verbranding, overbelading of een
tekort aan zuurstof Creosoot zet zich meestal af in de schoorsteen en kan leiden tot
schoorsteenbrand.
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Dioxinen
Een verzamelnaam voor een groep van meer dan 200 verbindingen, die bestaan uit
twee benzeenringen met één of meer chlooratomen, verbonden door zuurstofatomen,
die (zeer) giftig zijn voor de mens.
Emissie
Letteriijk uitstoot, in dit geval duidend op de uitstoot van één of meer stoffen naar de
atmosfeer.
Fijn stof
Zie zwevende deeltjes.
Formaldehyde
Oplosmiddel dat kan voorkomen in onder meer spaanplaat, dat al bij lage concentraties
de ogen en luchtwegen kan irriteren.
Gas/cac/7e/s/gas/7aardeA7
Kachels of haarden die worden gestookt op aardgas.
Houtbriketten
Briketten die worden geperst van houtkrullen en houtvezels, onbewerkte restproducten
uit de houtvenwerkingsindustrie, zonder toevoegingen.
Houtkachel
Stooktoestel met afsluitbare deuren, een dichte of afsluitbare stookbodem en
rookgasafvoer, vaak voorzien van regelbare luchtschuiven.
Hout/kolenkachel
Afsluitbare, vrijstaande kachel voorzien van een afsluitbaar stookrooster, dat bij het
stoken van hout dicht en bij kolen open moet zijn.
Impregneren
Zie verduurzamen.
Inversie
Verschijnsel dat zich bij (vrijwel) windstil weer met name in valleien voordoet: warme
luchtiagen vallen als een deksel over koude lucht heen, waardoor ontstane
luchtvervuiling vlak bij de grond blijft hangen.
Kataiysatorkachel
Kachel met een katalysator, die door een temperatuurverhoging zorgt voor een extra
naverbrandingsstap, waardoor de kachel minder emissies veroorzaakt.
Kloven
Hout in delen hakken.
Knijpen
Zie smoren.
Kolenkachel
Afsluitbare, vrijstaande kachel, waarin uitsluitend kolen worden verbrand, te herkennen
aan een open stookrooster.
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Kooldioxide (ook wel koolstofdioxide genoemd)
Een kleur-, geur- en smaakloos gas, dat vrijkomt bij de verbranding van
koolstofbevattende brandstoffen (als hout, gas, benzine, aardolie, bruinkool). Het
broeikaseffect wordt toegeschreven aan een stijging van met name kooldioxide in de
atmosfeer.
Koolmonoxide (ook wel koolstofmonoxide genoemd)
Een kleur-, geur- en smaakloos gas, dat ontstaat bij onvolledige verbranding van
koolstoflDevattende brandstoffen (als hout, gas, benzine, aardolie, bruinkool). Bij hoge
concentraties is koolmonoxide zeer giftig voor de mens.
Koolwaterstoffen (CxHy)
Verzamelbegrip voor verbindingen die bestaan uit koolstof (C) en waterstof (H).
Na verbrandingssysteem
Een systeem waarbij de verbrandingsgassen in een tweede verbrandingskamer worden
naverbrand door toevoeging van extra zuurstof. Door deze getrapte verbranding
ontstaat een bijna volledige verbranding met lagere emissies en een hoger rendement.
NL-typekeur
Sinds 1 januari 1997 verplicht keurmerk voor alle kachels en inbouwhaarden, waarbij
eisen worden gesteld aan de uitstoot van koolmonoxide.
Onderdruk
Situatie waarbij meer lucht wordt onttrokken aan een ruimte dan er via ventilatie wordt
toegevoerd. waardoor lucht op andere manieren binnenstroomt, zoals via de
schoorsteen of de kruipruimte.
Onvolledige verbranding
Het verbrandingsproces verioopt niet optimaal als gevolg van onvoldoende
luchttoevoer, slechte menging of een te lage verbrandingstemperatuur, waardoor
schadelijke stoffen vrij komen, zoals PAK's. roet en dioxine.
Open haard
Een in een dubbele wand aangebrachte ruimte waarin gestookt wordt op een rooster of
de vlakke vloer.
Overbelading
Situatie waarbij teveel brandstof in één keer wordt toegevoegd aan een haard of kachel.
De belading dient maximaal 30% te bedragen.
PAK's (Polycylische aromatische koolwaterstoffen)
Een groep van enige honderden organische stoffen waarvan elk molecuul is
opgebouwd uit twee of meer aan elkaar gekoppelde benzeenringen. zoals
benzo(a)pyreen, fluorantheen, of naftaleen.
Pellets
Gecomprimeerde uit schoon resthout vervaardigde cilindertjes van circa 7 mm
doorsnee en 1,5 cm lengte. Voor het stoken van pellets zijn speciale haarden vereist.
Pelletkachels
Metalen kachels, die alleen met pellets gestookt kunnen worden.
PM10
Zie zwevende deeltjes.
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Radon
Gas (Rn) dat van nature in de aardkost voorkomt en dat bij natuuriijk verval in
radioactieve componenten uiteenvalt.
Regfe/Weppen
Kleppen die kunnen worden afgesteld om de toevoer van lucht te optimaliseren.
Rendement
Verhouding tussen de nuttig aangewende energie (vermogen) en de bruto opgewekte
energie (belasting), aangeduid in procenten en vaak voorzien van het teken (T|).
Roet
Teerachtige substantie die ontstaat bij onvolledige verbranding, als gevolg van de
vorming van condenseerbare koolwaterstoffen. Roetvorming is te herkennen aan
zwarte, grijze of blauwe rook.
Rookkanaal
Rechthoekig of rond kanaal in het inwendige van de schoorsteenconstructie waardoor
de rook opstijgt.
Schijnvuur
Een namaakvuur op basis van elektriciteit.
Sc/70orsteen
Een bouwkundige constructie voor het aanvoeren van verbrandingslucht en -gassen
(rook).
Schoorsteenbrand
Brand in de schoorsteen die ontstaat door ontvlamming van aanslag van creosoot en/of
roet, die zich heeft afgezet in het rookkanaal als gevolg van verkeerd stookgedrag.
Schoorsteentrek
De beweging van lucht in een rookkanaal, die essentieel is voor de aan- en afvoer van
lucht tijdens het stoken. Deze opstijgende beweging voert verbrandingsgassen af en
draagt bij aan de aanvoer van verse lucht.
Smoren
Doven van het vuur door de toevoer van zuurstof (verse lucht) af te snijden, ook wel
'knijpen' genoemd, waarbij onnodig veel verontreinigende stoffen ontstaan.
Spe/fstee/7/(ac/7e/s
Kachels die geheel zijn gebouwd met het natuurproduct speksteen (of soapstone).
Stikstofoxiden
Verzamelnaam voor stikstofoxide (NO) en stikstofdioxide (NO2), prikkelende, gassen
die ontstaan door verbranding van stikstof dat in brandstoffen aanwezig is.
Stralingswarmte
Warmte die de warmtebron veriaat in golven en objecten in de omgeving die worden
aangestraald verwamt.
Tegeikachel
Gesloten kachel die van buiten wordt bekleed met speciale tegels die de warmte goed
vast houden.
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Thermische massa
De combinatie van het gewicht van een object en de mate waarin het object warmte
opslaat.
Trek
Zie schoorsteentrek
Verduurzamen
Behandelen (van hout) met chemische middelen om aantasting door schimmels te
remmen (ook wel impregneren genoemd).
Vermogen
De per tijdseenheid netto opgewekte energie (benutte energie), die wordt bepaald door
het rendement van de kachel, uitgedrukt in kilowatt (kW).
VHR-keurmerk
Door de Verenig Haard en Rookkanaal (VHR) uitgebracht keurmeri<, op basis van
milieu- en veiligheidseisen.
Vlamkeerplaat
Plaat die in de verbrandingskamer vóór de rookgasafvoer wordt geplaatst, waardoor de
vlammen terug worden gekaatst en zich langer in de verbrandingskamer bevinden, voor
ze worden afgevoerd. Wordt ook wel rookgaskeerschot genoemd.
Vliegas
Zie as.
Zaagsel/paraffinebriket
Briket gemaakt van zaagsel (50%) en paraffine (50%). De paraffine, een bijproduct uit
de aardolie-industrie met een hoge calorische waarde, dient als bind- en brandmiddel
en de zaagsel dient als brandmiddel en als lont voor de paraffine.
Zink (Zn)
Blauwachtig zacht metaal, dat behoort tot de zware metalen.
Zwavel (SO2, SO3)
Prikkelende gasvormige verbinding tussen zwavel (S) en zuurstof (O), die ontstaat door
verbranding van zwavel dat in fossiele brandstoffen aanwezig is.
Zwevende deeltjes
Verzamelbegrip voor deeltjes, die zo klein zijn dat ze in de lucht blijven zweven.
Zwevende deeltjes zijn te verdelen in grof en fijn stof. Aan deze deeltjes hechten zich
alleriei stoffen. Dit leidt bij inademing door de mens tot schadelijke gevolgen voor de
gezondheid.
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BIJLAGE 1
Dit onderdeel is geschreven voor burgers en is direct inzetbaar in
voorlichtingsactiviteiten.
Aanschaftips
Waarop kunt u letten als u een open haard of houtkachel wilt aanschaffen?
Een open haard of houtkachel kan de sfeer in uw woning verhogen. Het is minder
bekend dat het gebruik van open haarden of houtkachels problemen kan opleveren
voor het milieu, gezondheid en hinder. U kunt zelf veel doen om deze negatieve
effecten te verminderen, tijdens het stoken, maar ook voordat u een toestel aanschaft.
Voor u een toestel koopt kunt u aandacht besteden aan de volgende aspecten:
Rendement
Hoe hoger het rendement van het toestel, des te meer warmte het toestel levert en des
te lager de milieubelasting. Kies daarom een toestel met een hoog rendement, zeker
wanneer u het toestel gebruikt als hoofdvenA/arming. Een open haard is, met maximaal
10% rendement, ongeschikt als hoofdvenA/arming. Een houtkachel (gemiddeld 60%
rendement) en een tegel- of speksteenkachels (gemiddeld rendement 80 tot 90%) is
hiervoor wel geschikt.
Open of gesloten toestel
Een kachel met openingen of een open haard is geschikt als sfeerverwarming, maar
vanwege het lagere rendement, niet geschikt als hoofdvenvarming. Bij een gesloten
kachel belanden bovendien minder verontreinigde stoffen in uw woning dan bij een
open toestel.
Vermogen
Veel mensen kopen een kachel of haard met een te groot vermogen, die vervolgens de
ruimte zo sterk venA^armt dat het toestel nooit op volle kracht kan branden. Dit leidt tot
onvolledige verbranding, met negatieve milieugevolgen. Als u alleen voor de sfeer
stookt, volstaat een toestel met een klein vermogen van maximaal 4kW. Als u een
stooktoestel wilt gebruiken als hoofdvenA/arming, kunt u zich baseren op onderstaande
tabel. Laat u over uw specifieke situatie adviseren door een specialist. Bij speksteen- en
tegelkachels volstaat een vermogen dat 40% lager ligt dan de hier genoemde waarden,
omdat deze kachels een hoog rendement vertonen.
Volume
woonkamer
40
60
80
120
140
160
180

Vermogen van de kachel [kW]
Goede isolatie
4
4,5
5,5
7
7,5
8
8,5

Redelijke Isolatie
5
5,5
6,5
8
8,5
9,5
10

*) Andere vorm van verwarming.
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Geen isolatie
6
7
8
10
11
*)
*)

Brandstof
Sommige open haarden en houtkachels kunnen worden gestookt met verschillende
brandstoffen: hout, kolen, of briketten van verschillende materialen. Andere branden
slechts op één brandstof het best. Weeg voor aanschaf de voor- en nadelen tegen
elkaar af
Er zijn tegenwoordig gasgestookte kachels en haarden op de markt. Deze toestellen
hebben minder negatieve milieu-, gezondheids- en hindereffecten. Ze zijn voorzien van
imitatievuren, die soms vrijwel niet van echt te onderscheiden zijn. Omdat het hakken
en opslaan van hakhout veel tijd en ruimte kost, winnen gasgestookte kachels en
haarden aan populariteit.
Kosten
Het stoken in een open haard of houtkachel is, uitgaande van de warmte die het
oplevert, altijd duurder dan centrale venA/arming op aardgas. De besparingen op uw
gasrekening (op Jaarbasis bij regelmatig gebruik circa 30 tot 300 gulden) zullen dit niet
compenseren.
In onderstaande tabel zijn de kosten berekend van het stoken van 1 Megajoule (MJ)
voor verschillende brandstoffen en stooktoestellen (Sulilatu, 1999).
kosten
(ct/MJl

Soort venwarming
Open haard (rertierTjérit 10%)
-vers hout (50% vocht)
-droog hout (11-20%)
1 houtkaehel (rèndlhi!önt560%)
-vers hout (50^ vocht)
-droog hout (11-20%)
kolenkachel (rendement 60%)
gaskachel (rendement 60%)
CV
•verixterdrendemerü (75%)
-hoog rendement (90%)

•

•

1

42,5
23
• .

7
4
14
2,6

'

!2
1,7

De kosten van andere vaste brandstoffen (houtbriketten, zaagselparaffinebriketten,
kolen) zijn in de meeste gevallen nog hoger.
Gezondheid
Tijdens het stoken komen in huis en buitenshuis gassen en deeltjes vrij, die hinderiijk
kunnen zijn voor omwonenden alsook voor de bewoners zelf Personen met astma,
bronchitis, longemfyseem of hartziekten reageren extra gevoelig op deze stoffen. Als
een huisgenoot gevoelige longen of hartklachten heeft, kunt u beter geen open haard of
houtkachel aanschaffen. Een toestel op basis van stralingswarmte, zoals een tegel- of
speksteenkachel of een gasgestookt toestel is dan een betere keus.
Ventileren
Het is erg belangrijk dat u uw woning goed ventileert tijdens het stoken. Veel
nieuwbouwwoningen zijn zo goed geïsoleerd, dat u aanvullende maatregelen moet
treffen. Raadpleeg hiervoor een erkende installateur.
Schoorsteen
Laat een specialist beoordelen welke schoorsteen u nodig heeft en of de eventueel
bestaande schoorsteen geschikt is.
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Vergunning
U hoeft geen vergunning aan te vragen om te mogen stoken. U heeft wel een
vergunning nodig als u een schoorsteen wilt bouwen of verbouwen. Hiervoor gelden
voorschriften uit het Bouwbesluit. Informeer hiernaar bij de afdeling Bouw- en
woningtoezicht van uw gemeente.
Voor vragen over de aanschaf van een toestel kunt u terecht bij de Vereniging Haard
en Rookkanaal: (079) 353 11 94.

85

BIJLAGE 2
Dit onderdeel is geschreven voor burgers en is direct inzetbaar in
voorlichtingsactiviteiten.
Stooktips
Waarop kunt u letten bij het stoken in een open haard of houtkachel?
1. Zorg voor de Juiste grootte van uw haard of kachel in verhouding tot de ruimte die u
wilt verwarmen.
2. Laat uw schoorsteen en rookkanaal goed afstemmen op uw haard of kachel.
3. Laat minstens één keer paar Jaar uw schoorsteen vegen door een erkend vakman.
4. Maak een houtvuur aan met aanmaakblokjes en/of kleine houtjes.
5. Stook alleen droog, onbehandeld hout.
6. Stook niet bij windstil of mistig weer.
7. Zorg voor voldoende frisse lucht in de ruimte waar gestookt wordt.
8. Zet de luchttoevoer altijd volledig open.
9. Controleer regelmatig of u goed stookt.
10. Laat een houtvuur vanzelf uitbranden.
Stooktips met achtergrondinformatie
1. Zorg voor de Juiste grootte van uw haard of kachel in verhouding tot de ruimte die u
wilt venwarmen.
In veel gevallen kopen mensen een open haard of kachel met een te grote capaciteit.
Het wordt dan al snel te warm tijdens het stoken, waardoor men genoodzaakt is te
temperen (wat leidt tot onnodige uitstoot van schadelijke stoffen).
2. Laat uw schoorsteen en rookkanaal goed afstemmen op uw haard of kachel.
Met een goed afgestemde en geïsoleerde schoorsteen en rookkanaal worden de
rookgassen op de Juiste manier afgevoerd. Dit is belangrijk voor uw eigen gezondheid
en voor het voorkomen van schoorsteenbranden. Laat een installateur bepalen of uw
schoorsteen en rookkanaal geschikt is.
3. Laat minstens één keer paar jaar uw schoorsteen vegen door een erkend vakman.
Regelmatig uw schoorsteen laten vegen voorkomt problemen. Als u meerdere keren
per week stookt, kunt u de schoorsteen beter twee keer per Jaar laten vegen,
bijvoorbeeld in de zomer en in de winter.
4. Maak een houtvuur aan met aanmaakblokjes en/of kleine houtjes.
Het vuur aanmaken met vloeibare stoffen is uit den boze. Begin daarom met losse
houtjes of aanmaakblokjes. Voeg daarna een kleine hoeveelheid hout toe, totdat het
vuur op volle sterkte brandt. Vul de vuurhaard tot maximaal een derde en voeg
regelmatig (eens per uur) nieuwe houtblokken toe. Stapel het hout losjes, zodat de lucht
er goed bij kan.
5. Stook alleen droog, onbehandeld hout.
Alleen hout dat gekloofd anderhalf tot twee Jaar buiten onder een afdak te drogen heeft
gelegen is geschikt voor uw open haard of houtkachel. U herkent droog hout aan
scheuren en loszittende schors. Nat hout is schadelijk voor de gezondheid en het
milieu. Bovendien geeft nat hout veel minder warmte af en leidt het stoken van nat hout
eerder tot schoorsteenbranden. Stook geen hout dat geverfd, gebeitst of
geïmpregneerd is. Hierbij kunnen (zeer) schadelijke stoffen vrijkomen.
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6. Stook niet bij windstil of mistig weer.
Door gebrek aan wind of bij mistig weer blijven rookgassen in en om het huis hangen.
Dit is schadelijk voor uw gezondheid en voor die van uw buren.
7. Zorg voor voldoende frisse lucht in de ruimte waar gestookt wordt.
Bij het stoken komen schadelijke stoffen vrij. Bovendien verbruikt een open haard of
kachel veel lucht. Ventileer de woning voortdurend door een raam of deur op een kier te
zetten tijdens het stoken.
8. Zorg voor volledige luchttoevoer.
Zet de uitlaatklep naar de schoorsteen volledig open als u begint met stoken.
Houtkachels zijn voorzien van regelbare kleppen, waarmee de luchttoevoer geregeld
kan worden. Zet ook deze kleppen volledig open tijdens het stoken. Als het vuur te heet
wordt, kunt u minder brandstof toevoegen. Verminderden niet de luchttoevoer.
9. Controleer regelmatig of u goed stookt.
U kunt eenvoudig zelf controleren of u goed stookt. Loop even naar buiten om de kleur
van de rook uit uw schoorsteen te controleren. Witte of kleurioze rook wijst op een
goede verbranding. Donkere rook (grijs, zwart, blauw) duidt er op dat de verbranding
slecht is. De vlam in de houtkachel dient helder geel te zijn en niet teflakkeren.Een
oranje, onregelmatige vlam duidt op een niet volledige verbranding. Verbeter bij
donkere rook of oranje vlammen de luchttoevoer en vermijd vochtig brandhout
10. Laat een houtvuur vanzelf uitbranden.
Als u een houtvuur tempert door de luchttoevoer te verminderen, komen veel
schadelijke stoffen vrij. Laat het vuur daarom vanzelf uitbranden. Veriaat het vertrek pas
als het vuur gedoofd is.
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BIJLAGE 3
Dit onderdeel is geschreven voor burgers en is direct inzetbaar in
vooriichtingsactiviteiten.
Artikel voor huis-aan-huisbladen
Open haarden en houtkachels zijn populair in Nederiand. In een op de vijf huishoudens
staat een stooktoestel. Open haarden en houtkachels brengen sfeer in huis. Het stoken
kan echter ook gepaard gaan met negatieve effecten: voor het milieu en voor uw
gezondheid. Ook buren kunnen overiast ondervinden van het stoken. Dat is niet nodig:
door met een aantal zaken rekening te houden, kunt u die negatieve gevolgen in grote
mate beperken.
Veel mensen kopen een open haard of kachel met een te groot vermogen. Hierdoor
wordt het bij voluit stoken al gauw te warm in de woning. Om dit tegen te gaan wordt
het vuur getemperd, door de luchttoevoer te verminderen. Er is dan sprake van
onvolledige verbranding, waarbij schadelijke gassen vrijkomen, zoals koolmonoxide en
roet. Deze gassen zijn slecht voor de gezondheid en voor het milieu. Kies om dit te
voorkomen een open haard of houtkachel met de juiste capaciteit. Laat u hierover
informeren door de verkoper van stooktoestellen.
Verkeerd stoken kan de lucht binnenshuis, maar ook buitenshuis, sterk vervuilen.
Ventileer daarom continu terwijl u stookt. Ook de schoorsteen moet aan een aantal
voonwaarden voldoen. Deze eisen zijn vastgelegd in het Bouwbesluit. Informeer bij de
afdeling Bouw- en Woningtoezicht van uw gemeente of raadpleeg een installateur. Laat
uw schoorsteen minstens eenmaal per jaar vegen.
Het verbranden van afval (plastic, oud papier, textiel, afvalhout) in uw haard of kachel is
uit den boze. Er komen dan namelijk zeer veel schadelijke stoffen vrij. Stook alleen
speciale briketten of onbehandeld, droog en schoon hout. Droog hout heeft minstens
twee jaar te drogen gelegen en is te herkennen aan barsten en een loszittende schors.
U kunt zelf controleren of u goed stookt. Als er witte of kleurioze rook uit uw
schoorsteen komt, is dat een teken dat u goed stookt. Grijze of zwarte rook duldt op
een onvolledige verbranding. Ook kunt u letten op de kleur van de vlammen. Een goed
brandend vuur geeft helder gele vlammen. Oranje instabielflakkerendevlammen wijzen
erop dat de verbranding niet goed verioopt.
Als u zich aan deze tips houdt, zullen uw omwonenden ook minder overiast
ondervinden. Bovendien wordt geadviseerd niet te stoken bij mistig of windstil weer,
omdat de rook dan blijft hangen.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u op werkdagen van negen tot vijf uur bellen naar Milieu
Centraal, telefoon 0900 2025445 (30ct/min). U kunt ook informatie vinden op de
internetsite: http://www.milieucentraal.nl
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BIJLAGE 4
Dit onderdeel is geschreven voor burgers en is direct inzetbaar in
voorlichtingsactiviteiten.
Hinder-stappenplan voor burgers
Wat kunt u doen als u hinder ondervindt van een open haard of houtkachel van uw
buren?
Het stoken in open haarden en houtkachels kan tot overiast voor omwonenden leiden.
Dit hoofdstuk schetst diverse mogelijkheden om deze hinder te beperken. Allereerst
wordt een stappenplan beschreven dat gehinderden kunnen doodopen als zij hinder
willen tegengaan.
Stappenplan^
Als u hinder wilt tegengaan, kunt u het volgende stappenplan doodopen:
stap
1

inhoud
Bepaal de ernst van de hinder.

2
3

Verzamel bewijsmateriaal.
Voer overieg met de stoker(s).

4

Vraag anderen te bemiddelen.

5

Controleer de bouwvoorschriften.

6

Ovenweeg juridische stappen.

7

Dien bezwaar in bij de gemeente.

8

Benader de gemeente.

9

Volg de publiekrechtelijke beroepsprocedure.

10

Volg de privaatrechtelijke procedure.

hoe verder?
Afhankelijk van de emst volgende
stap.
Ga naar de volgende stap.
Oplossing gevonden? Stop
Geen oplossing? Volgende stap.
Oplossing gevonden? Stop
Geen oplossing? Volgende stap.
Oplossing gevonden? Stop
Geen oplossing? Volgende stap.
Oplossing gevonden? Stop
Geen oplossing? Volgende stap.
Oplossing gevonden? Stop
Geen oplossing? Volgende stap.
Oplossing gevonden? Stop
Geen oplossing? Volgende stap.
Oplossing gevonden? Stop
Geen oplossing? Volgende stap.
Stop.

Toelichting op de stappen:
1. Bepaal de emst van de hinder
Probeer het hinderprobleem zo objectief mogelijk te beoordelen. Om wat voor hinder
gaat het: reuk, stank, rook of een combinatie daarvan? Wanneer komt de hinder voor?
Is de hinder altijd storend of alleen bij bepaalde omstandigheden, zoals
weersomstandigheden of op bepaalde momenten? Wie veroorzaakt de overiast?
Ga na in hoeverre de veroorzaker van de hinder zelf een rol speelt bij uw ergernis. Zou
u zich minder, of zelfs helemaal niet, storen als deze door andere mensen veroorzaakt
zouden worden? In dat geval is er eerder sprake van een relatieprobleem dan van een
hinderprobleem.
Het kan zijn dat uw buren niet beseffen dat ze overiast veroorzaken. Evengoed kan het
ook andersom zo zijn dat u hinder veroorzaakt zonder dit te beseffen. De gevoeligheid

Een deel van de aandachtspunten is ontleend aan de publicatie 'Geluidshinder buren' van de
Nederlandse Stichting Geluidshinder.
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loopt van mens tot mens sterk uiteen. Als u wilt dat uw buren rekening met u houden,
moet u daar zelf ook toe bereid zijn.
2. Verzamel bewijsmateriaal
U staat sterker als u zoveel mogelijk bewijsmateriaal verzamelt. Dit kan in de fase van
overleg met de stoker en de gemeente gewicht in de schaal leggen en zal zwaarder
wegen als u Juridische stappen gaat zetten. Houd een dagboek bij waarin u dagelijks
opschrijft of u hinder ondervindt en welke hinder dat is. Noteer ook het tijdstip en de
weersomstandigheden. Vraag in geval van ziekte een medische verklaring van uw
longarts of huisarts.
Laat anderen verklaren eveneens hinder te ondervinden. Een gemeente neemt
bovendien pas stappen als het algemeen belang in het geding is. Dit is pas het geval
als er meer dan één klager is (Marinus, 1999). Leg uw probleem daarom eens voor aan
anderen, zoals huisgenoten en andere omwonenden. Ervaren zij ook overiast?
3. Voer overleg met de stoker(s)
Treed in overieg met de stoker(s). Het kan zijn dat uw buren zich niet realiseren dat ze
overiast veroorzaken. Trakteer hen niet gelijk op een kwade klacht, maar zorg voor een
redelijke en rustige sfeer. Een vriendelijk gesprek bij een kop koffie kan u veel verder
brengen. Zo kunt u het probleem meer ontspannen bespreken en gezamenlijk tot
oplossingen komen.
U kunt ervoor kiezen om uw klachten eerst in een brief op een rij te zetten: welke hinder
ondervindt u? Wanneer stoort dit het meest? Welke tips heeft u om het probleem op te
lossen? Nodig uw buren in de brief uit om het geheel te bespreken.
Ga in het gesprek niet alleen in op de problemen die u ervaart, maar besteed vooral
aandacht aan mogelijke oplossingen.
Probeer in overieg met de stoker afspraken te maken over:
• stookfrequentie;
• stoken in relatie tot weersomstandigheden, zoals mistig of windstil weer;
• aanpassing van de schoorsteen, waardoor de uitmonding wordt verplaatst;
• stookgedrag (zie ook 'stooktips' in hoofdstuk 3).
Hopelijk is hierna het probleem opgelost. In de praktijk is het veranderen van gedrag
vaak moeilijk. Ga er daarom niet van uit dat de overiast na één gesprek helemaal over
is. Mogelijk moet u uw buren er nog eens op wijzen dat u overiast ervaart.
U kunt ervoor kiezen om telkens als u last heeft van het stoken naar de buren te
stappen om dit te melden. Zo merken uw buren dat u meent wat u zegf U moet dan wel
consequent zijn, omdat de stoker er anders na verioop van tijd van uit gaat dat u er
geen last meer van heeft.
4. Vraag anderen te bemiddelen
Als overieg onvoldoende oplevert, kunt u andere partijen vragen om te bemiddelen.
Deze partij is bij het gesprek aanwezig als een onafhankelijke partij, die probeert tot
overeenstemming te komen. Hiervoor kunt u verschillende instanties inschakelen (zie
voor meer informatie hoofdstuk 5):
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•
•
•
•

de Politie in uw gemeente;
een wijkagent of buurtwerker in uw wijk;
de GGD in uw gemeente;
de afdeling Bouw- en Woningtoezicht in uw gemeente.

Het kan een voordeel zijn als de bemiddelende partij ook bevoegdheden heeft, zodat
deze er in het gesprek op kan wijzen dat men tot nadere maatregelen zal overgaan als
overieg onvoldoende tot oplossingen leidt.
5. Controleer de bouw/voorschriften
Ga na of de schoorsteen voldoet aan de voorschriften die in het Bouwbesluit staan. Dit
besluit ligt ter inzage op het gemeente huis en bevat onder meer regels over de hoogte
van de schoorsteen en de plaats van uitmonding. Indien de schoorsteen hier niet aan
voldoet, kunt u de gemeente vragen hiertegen op te treden op basis van het
Bouwbesluit.
6. Oven/veeg Juridische stappen
Vervolgens kunt u juridische stappen ovenwegen. Dit is in alle gevallen een zeer
tijdrovend proces en kan qua kosten voor een advocaat al gauw in de duizenden
guldens lopen. Ovenweeg daarom goed of u sterk genoeg staat om een zaak te winnen!
Er zijn twee wegen denkbaar:
• de publiekrechtelijke procedure (ook wel bestuursrechtelijk genoemd);
• de privaatrechtelijke procedure (ook wel burgerlijk of civiel recht genoemd).
Gemeenten zijn door deregulering steeds minder geneigd zich te mengen in conflicten
tussen buren onderiing. Zij zullen vaak proberen u door te venA/iJzen naar een
privaatrechtelijke procedure.
Wanneer uit stap 5 gebleken is dat de schoorsteen van uw buren niet voldoet aan de
wettelijke eisen, maakt u meer kans bij een publiekrechtelijke procedure. Laat u vooraf
goed adviseren over de weg die u het beste kunt bewandelen. De publiekrechtelijke
weg staat beschreven in stap 7 tot 9. de privaatrechtelijke procedure in stap 10.
7. Stuur de gemeente een brief
Als het maken van afspraken en bemiddelende pogingen van andere organisaties niet
of onvoldoende tot oplossingen leidt, kunt u de gemeente (schriftelijk) vragen haar
taken uit te voeren. Een voorbeeldbrief is in dit hoofdstuk bijgevoegd.
De gemeente dient toe te zien op de naleving van diverse wetten, besluiten, regelingen
en verordeningen, die van toepassing zijn op open haarden en houtkachels, zoals het
Bouwbesluit, de bouwverordening en de APV (zie voor een overzicht van relevante weten regelgeving hoofdstuk 4). Daarbij zal de gemeente altijd zowel het belang van de
stoker als dat van de gehinderde in het oog houden.
De gemeente is verplicht nader onderzoek te verrichten naar de aard en mate van
overiasf De gemeente zal waarschijnlijk eerst proberen In goed overieg tot oplossingen
te komen. Indien dit tot onvoldoende resultaat leidt, is het mogelijk dat de gemeente
bestuursdwang uitoefent op het moment dat de hinder blijft aanhouden®. Gezien de
inspanningen die gemoeid zijn met handhaving van een bestuursdwangregeling, zal de
gemeente in veel gevallen proberen de overiast in goed overieg op te lossen.
De gemeente dient u schriftelijk te informeren over de wijze waarop zij uw verzoek heeft
behandeld (de beschikking).

° Zie ook jurisprudentie (4.5.1).
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8. Dien bezwaar in bij de gemeente.
Als u het niet eens bent met de beschikking van de gemeente, dient u binnen zes
weken na de afwijzing een schriftelijk bezwaar in bij het college van Burgemeester en
Wethouders (B & W) van uw gemeente. Ook als de gemeente niet binnen een maand
reageert, kunt u bezwaar aantekenen. In deze brief legt u uw geval voor en informeert u
B & W over de reactie van de gemeenteambtenaren. B & W dient hier binnen een
termijn van 6 weken op te reageren. U krijgt dan een uitnodiging voor een hoorzitting,
waarin u uw bezwaren kunt toelichten. Het gevolg van deze actie kan zijn dat B & W de
ambtenaar opdracht geeft om actie te ondernemen of een beslissing te herzien.
9. Volg de publiekrechtelijke beroepsprocedure
Het publiekrecht regelt de betrekkingen tussen overheid en burger en tussen
overheidsorganen onderiing. Nadat u vergeefs een bezwaar hebt ingediend, kunt u een
publiekrechtelijke beroepsprocedure start tegen uw gemeente, legt u de zaak voor aan
een onafhankelijke rechter. Omdat er ten aanzien van open haarden en houtkachels
diverse wet- en regelgeving van toepassing is, is vooraf niet te bepalen bij welke rechter
u in beroep dient te gaan. Het kan gaan om de Afdeling Bestuursrechtspraak van de
Raad van State of de administratieve kamer van de Rechtbank. In de reactie van de
gemeente op uw bezwaarschrift dient te worden vermeld bij welke rechter u in beroep
kunt gaan. Dit moet eveneens binnen zes weken na afwijzing door de gemeente. Bij de
rechtbank moet u ƒ 200,- griffierechten betalen, bij de Raad van State ƒ 300,-.
De rechter toetst of de gedane beslissing rechtmafig is: of deze voldoet aan de wet en
overige regelgeving en aan de algemene beginselen van behooriijk bestuur, zoals
vastgelegd in de Algemene Wet Bestuursrecht. Overigens bestaan er ook
ongeschreven beginselen van behooriijk bestuur, waarop u zich kunt baseren. Hiervoor
kunt u zich beraden op bestaande Jurisprudentie (zie 'Jurisprudentie' in 4.5.1).
Als u een zaak begint bij een rechter kan het wel twee Jaar duren voordat u een
uitspraak kunt venvachten. Daarom kunt u vragen om een vooriopige voorziening (op
basis van Art. 8:81 lid 3 van de Algemene wet bestuursrecht). Dit is vergelijkbaar met
het kort geding uit het privaatrecht en vormt een tijdelijke maatregel met onmiddellijke
ingang, die wordt opgeheven zodra er een uitspraak is gedaan.
Als u uw zaak eerst heeft voorgelegd aan de Rechtbank en het niet eens bent met de
uitspraak, kunt u verder procederen door de zaak voor te leggen aan de Raad van
State. Ook hierover vindt u altijd informatie in de correspondentie waarin de uitspraak
vermeld staat. Als u de zaak direct heeft voorgelegd aan de Raad van State bent u
uitgeprocedeerd en zijn er geen vervolgprocedures mogelijk op basis van het
publiekrecht.
10. Volg de privaatrechtelijke procedure
Het privaatrecht (ook wel civiele recht genoemd) regelt de betrekkingen tussen burgers
onderiing, rechtspersonen en burgers of rechtspersonen onderiing. Ook het privaatrecht
bevat bepalingen die van toepassing kunnen zijn op het gebruik van open haarden en
houtkachels.
Artikel 5:37 van het Burgeriijk Wetboek biedt mogelijkheden om op te treden tegen het
"onrechtmatig hinder toebrengen aan buren door stank, rook, gassen". Dit artikel is aan
voonwaarden verbonden: u dient directe buur en tevens huiseigenaar te zijn.
U kunt ook een civiele procedure starten op grond van de onrechtmatige daad: een
daad waardoor aan een ander schade wordt toegebracht, die de veroorzaker van de
schade verplicht om deze te vergoeden. Daarbij kunt u ook een stookverbod eisen. De
onrechtmatige daad (Artikel 162, Boek 6 BW) is veel breder van toepassing en geldt
ook waar het gaat om hinder die buiten de buurerven wordt ervaren en voor niet92

huiseigenaren. Het is niet zo eenvoudig aan te tonen dat uw buurman inbreuk maakt op
uw woongenot. Dit hangt af van de aard, ernst en duur van de hinder, alsook van de
daardoor toegebrachte schade in verband met de verdere omstandigheden van het
geval.
De kosten voor een privaatrechtelijke procedure lopen al gauw in de duizenden
guldens. Zo dient u proceskosten te betalen en zult u in veel gevallen ook een advocaat
in de arm moeten nemen. Neem van tevoren contact op met een Bureau voor
Rechtshulp of een advocaat en laat hen uw kansen inschatten en u ondersteunen bij
het voeren van de rechtszaak.
Binnen het privaatrecht is het mogelijk een kort geding aan te spannen, waarbij binnen
een termijn van enkele weken uitspraak volgt. Binnen een kort geding worden geen
schadevergoedingen verstrekt, maar wordt wel bepaald welke partij in het gelijk wordt
gesteld.
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BIJLAGE 5
Hinder-stappenplan voor gemeenteambtenaren
Waf kunt u als gemeenteambtenaar doen als een burger hinder meldt van een open
haard of houtkachel van de buren?
In dit stappenplan wordt weergegeven welke stappen u kunt doodopen, wanneer een
inwoner van uw gemeente zich meldt met een klacht over een open haard of
houtkachel van omwonenden. In het algemeen wordt geadviseerd klachten serieus te
nemen en te proberen om in goed overieg met de stoker(s) en de klager(s) goede
oplossingen te zoeken. Zo voorkomt u lange Juridische procedures.
1. Noteer de klacht
Noteer de klacht. Vraag de klager om de overiast de komende tijd zo nauwkeurig
mogelijk te omschrijven:
• Wanneer is er overiast (tijdstip, weersomstandigheden)?
• Welke overiast vindt er plaats?
• Welke klachten treden er op bij omwonenden?
(zie 'bewijslast', hoofdstuk 4)
2. Bepaal of de stoker voldoet aan de wettelijke verplichtingen:
• Is er sprake van overtreding van het zorgplichtartikel Wet milieubeheer Art. 1.1 .a?
• Wordt er voldaan aan de bepalingen uit het Bouwbesluit met betrekking tot onder
meer de hoogte, diameter en uitmonding van het rookkanaal?
• Wordt er voldaan aan de bepalingen uit de Modelbouwverordening 1992 (indien
overgenomen in de gemeentelijke bouwverordening): Artikel 6.2.1 kwaliteit
rookkanaal en Artikel 7.3.2 hinder en overiast?
Indien de stoker(s) niet voldoet aan de wettelijke verplichtingen, kan worden verzocht
alsnog maatregelen te treffen binnen een bepaalde termijn. Als deze maatregelen niet
worden uitgevoerd, kan de gemeente bestuursdwang opleggen.
3. Verricht onderzoek bij de stoker
Ga op bezoek bij de stoker en onderzoek de volgende aspecten:
• Wordt hakhout op de Juiste wijze opgeslagen: twee Jaar onder een afdak in de wind,
zodat het hout kan drogen?
• Heeft het hakhout een Juist vochtgehalte (luchtdroog, te herkennen aan scheuren in
het hout en een loszittende schors)?
• Worden er afvalstoffen verbrand?
• Wordt er behandeld hout verbrand?
• Wordt er op de juiste wijze gestookt?
4. Verricht metingen en onderzoek in de buurt
• Laat een meting verrichten naar koolmonoxide.
• Doe in de buurt navraag naar ervaringen van overiast. Als de overiast slechts door
één omwonende gemeld wordt, kan er sprake zijn van een burenconflict, waardoor
het algemeen belang niet in het geding komt.
• Verricht organoleptisch onderzoek: Beschrijf de kleur van de rook die vrijkomt uit de
schoorsteen van de stoker(s), de mate van stank en stof die daarbij vrijkomt en
beschrijf de rookpluim.

94

5. Geef vooriichting
Licht de stoker(s) voor over de wijze waarop zij door ander stookgedrag de negatieve
effecten kunnen beperken. Ga daarbij ook in op de gezondheidsaspecten voor de
stoker(s) zelf Maak gebruik van de stooktips.
6. Tref maatregelen
Als de stoker(s) voldoet/n aan de wettelijke verplichtingen, en vooriichting niet afdoende
blijkt, kan een gemeente overgaan tot andere maatregelen. Zo kan de gemeente
technische voorzieningen voorschrijven, zoals een betere isolatie van het rookkanaal,
vervanging van het stooktoestel door een toestel met een betere capaciteit en/of een
naverbrandingssysteem. Ook kan de gemeente een tijdelijk stookverbod afkondigen bij
ongunstige weersomstandigheden of bij cumulatie van stankhinder.
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BIJLAGE 6
Dit onderdeel is geschreven voorburgers en is direct inzetbaar in
voorlichtingsactiviteiten.
Voorbeeldbrief aan stoker
Geachte
De laatste tijd ondervinden wij veel hinder, die wordt veroorzaakt door houtkachels
en/of open haarden. Deze hinder wordt veroorzaakt door
(stank/rook/roet) en leidt
bij ons tot... (beschrijving van de klachten, zoals hoofdpijn/misselijkheid/benauwdheid,
kortademigheid en irritatie van slijmvliezen van ogen en keel). De overiast doet zich
voor ... (frequentie van de overiast). De overiast is extra sterk bij
specifleke
omstandigheden).
Wij vermoeden dat deze overiast wordt veroorzaakt door uw open haard/houtkachel. Dit
betekent niet dat we u willen weerhouden van het stoken in uw open haard of
houtkachel. U kunt de overiast terugdringen door rekening te houden met een aantal
aspecten. Daarom willen we u vragen de bijgevoegde stooktips te lezen en hier aan te
denken als u stookt.
Graag zouden wij met u willen overieggen. om te bezien of we gezamenlijk tot verdere
afspraken kunnen komen.
Met vriendelijke groet,
afzender
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BIJLAGE 7
Dit onderdeel is geschreven voor burgers en is direct inzetbaar in
vooriichtingsactiviteiten.
Voorbeeldbrief aan de gemeente^
Afzender
Aan: het gemeentebestuur van (B & W) van
adres
Betreft: Overiast door open haarden en/of houtkachels
Datum:
Geacht gemeentebestuur.
Reeds enige tijd veroorzaakt het stoken in de houtkachel/open haard op .... (adres).
.... (beschrijving van aard en frequentie overiast, alsmede gevolgen van de overiast).
Overieg met de bewoners van dat pand heeft onvoldoende verbetering opgeleverd. Ik
ondervind nog steeds overiast. Op grond van Artikel 7.3.2. van de Gemeentelijke
Bouwverordening bent u als gemeente verplicht de overiast veroorzaakt door
houtkachels of open haarden doen beëindigen.
In haar uitspraken van 13 oktober 1992 (S03.92.3148 en RO92.4264/P90) en 30
december 1993 (R03.91.3515/97-18 ) heeft de Raad van State geoordeeld dat
bestuursdwang mogelijk is.
Bij deze verzoek ik u daarom op te treden tegen de overiast die ik ondervind van het
gebruik van de houtkachel/open haard op .... (adres).
In afwachting van uw reactie teken ik,
hoogachtend.

^ Tekst ontleend aan voorbeeldbrief overiast door houtkachels, behorend bij Informatieblad
Milieutelefoon nr. 15, Houtkachels, 1995.
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