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WIJbrAnD PAuW

De laatste jaren zijn de discussies over 
houtrook stevig. Polarisatie ligt op de loer. 
Is een verbod de enige optie of zijn er 
andere mogelijkheden om de overlast en 
gezondheidsrisico’s van houtkachels sig-
nificant te verminderen?

 | Houtrook, overlast en gezond-
heidsrisico’s 

Houtrook van open vuur is niet gezond en 
wordt niet altijd als prettig ervaren. 
Vanuit gezondheidsperspectief zouden 

open haarden (open vuur) verboden moe-
ten worden. En houtkachels, ook goede, 
veroorzaken overlast en schadelijke uit-
stoot als ze slecht gestookt worden. 
Voorlopig komt er geen algemeen verbod 
op houtstook 1. In het Schone Lucht 
Akkoord 2 staat ´Het streven is een dalen-
de trend van emissies naar de lucht ten 
opzichte van 2016 te realiseren’. 
Daarvoor wordt een aantal acties 
benoemd zoals voorlichtingsmateriaal 
voor provincies en gemeenten, het ont-
wikkelen van een methode om te kun-
nen handhaven etc.

Houtrook kan allerlei organische fracties 
(CxHy), zoals polycyclische aromatische 
koolwaterstoffen( PAK’s) en organische 
zuren bevatten. Met name de PAK’s kun-
nen gezondheidsrisico’s opleveren. Ook 
kan houtrook geurstoffen zoals naftaleen 
bevatten. Het zijn juist deze geurstoffen 
die stankoverlast veroorzaken bij hout-
rook. 
Bruns et al. 3 heeft aangetoond dat CxHy 
van belang is bij de navorming van secun-
daire organische aerosolen (SOA’s). Uit de 
organische fracties in houtrook zijn het 
met name naftaleen, fenol, benzeen en 

NIET DE HOUTKACHEL 
VERBIEDEN, MAAR  
BETER LEREN STOKEN
AANBEVELINGEN OM OVERLAST EN  
GEZONDHEIDSPROBLEMEN DOOR HOUT-
ROOK UIT HOUTKACHELS TE VERMINDEREN

Hoe kunnen we bereiken dat de stoker kan  
genieten van de houtkachel zonder de buren  
in de stank te zetten of gezondheidsschade te 
berokkenen?
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o-benzeendiol die voor 80% van de nage-
vormde SOA’s zorgen. De gezondheidsrisi-
co’s van deze SOA’s zijn nog onvoldoende 
bekend, maar wetenschappers maken 
zich hierover wel zorgen.
Houtrook bevat ook fijnstof. Fijnstof kan 
gezondheidsrisico’s opleveren met name 
als dit verontreinigd raakt door stoffen uit 
de CxHy groep zoals PAK’s. Houtrook zon-
der CxHy geeft dus niet meer de typische 
houtrookstank én heeft significant min-
der gezondheidsrisico’s door minder ver-
vuild stof en minder SOA’s. CxHy is hier-
door een betere indicatie voor de gezond-
heidsrisico’s van houtrook dan stof. 
Hierna wordt met ‘uitstoot’ CxHy-uitstoot 
en verontreinigd stof bedoeld.

 | Jaarlijkse emissie door 
houtstook in Nederland  

In het Kennisdocument houtrook 4 zijn de 
resultaten van een uitgebreid onderzoek 
naar houtrook in Nederland beschreven. 
Hierin zijn onder andere de uitstootwaar-
den vermeld voor CxHy, PAK10 en PM10 (zie 
tabel 1). Er is een doorrekening gemaakt 
tot en met 2020. In Figuur 1 is de grafiek 
voor CxHy weergegeven voor diverse 
kachels en haarden.

Tabel 1: Verwachte ontwikkeling uitstoot in 2020 4

Uitstoot  
(ton/jaar)

2010 2015 Ontwikkeling 
2020

CxHy 3650 3400 3000

PAK10 67 63 57

PM10 2000 1850 1600

 | Gezondheids- en milieukosten
Hein 5 heeft de gezondheids-en milieu-
kosten van houtrook in Nederland afge-
leid. Wanneer deze kosten, samen met de 
verwachte uitstoot 4, als uitgangspunt 
voor 2020 worden genomen zijn de 
gezondheids- en milieukosten ruim €1 
miljard per jaar.
Het zou dus zeer wenselijk zijn als we 

ervoor kunnen zorgen dat houtrook min-
der overlast en gezondheidsrisico’s ople-
vert. Is dat mogelijk en wat is daarvoor 
nodig? 

Huidige focus
Op dit moment wordt bij het verminderen 
van overlast en gezondheidsrisico’s voor-
namelijk naar de techniek van houtkachels 
gekeken en naar online voorlichting zoals 
de RIVM toolkit 6. De komst van een toet-
singskader voor de uitstoot van nieuwe 
kachels (Ecodesign 2022) moet betere tech-
niek stimuleren. De invloed van de stoker 
op de uitstoot van houtstook wordt bij 
deze aanpak echter onderbelicht. 
Contacten met onder meer TNO, GGD, 
RIVM, maar ook met Fachhochschule 
Nordwestschweiz (FHNW) in Zwitserland 
en Frauenhofer en het Deutschen 
Biomasseforschungszentrums ( DBFZ) in 
Duitsland onderschrijven de belangrijke 
rol van de stoker, maar geven tegelijkertijd 
aan dat hiernaar nog weinig onderzoek is 
gedaan. Hoog tijd dus voor meer duidelijk-
heid en onderzoek.
Afgelopen jaar is een dergelijk onderzoek 
uitgevoerd in samenwerking met onder 
andere meetinstituut SGS (www.sgs.nl). 
Daarnaast is literatuuronderzoek gedaan 
naar onder andere de invloed van hout-
soorten en het materiaal van de schoor-
steen op de uitstoot. Voor de volledige 
beschrijving van het onderzoek verwijs ik 
naar Pauw 2020 7. In dit artikel beperk ik 

mij tot een korte beschrijving van de 
resultaten en doe op basis hiervan aanbe-
velingen om vermindering van overlast 
en uitstoot in de praktijk, thuis bij de sto-
ker, te realiseren.

 | Opzet onderzoek
SGS heeft gedurende 9 dagen tientallen 
metingen gedaan aan drie houtkachels 
die qua eigenschappen sterk verschillen: 
een 15 jaar oude, een ‘gewone’ Ecodesign 
en een zeer goede Ecodesign houtkachel. 
Bij het stoken zijn de omstandigheden 
van een opgeleide en een niet-opgeleide 
stoker nagebootst en is er met en zonder 
katalytische naverbranding (zie kader op 
pagina 29) gestookt. 
Bij de opzet van het onderzoek is bewust 
niet gekozen voor een hele slechte stoker 
met een hele oude kachel en slecht hout. 
De bedoeling was om te onderzoeken 
welke winst aan uitstootreductie behaald 
kan worden door de grote groep stokers 
met een stookgedrag van gemiddelde 
kwaliteit goed te laten stoken.

 | Uitkomsten van het onderzoek
SGS heeft getest conform NEN 13240, de 
norm voor Ecodesign 2022. Daarbij zijn 
onder andere koolmonoxide (CO), stof, CH4 
en CxHy bepaald. In tabel 2 is aangegeven 
wat de vermindering van CxHy en stof is 
per verbeterstap.
Een belangrijke constatering is dat een sub-
stantieel deel (30-40%) van de gemeten CxHy 

Figuur 1: Verwachte ontwikkeling  
voor C

x
H

y-
uitstoot (ton/jaar)  

voor verschillende typen  
toestellen en open haarden

‘Invloed van de stoker op de uitstoot  
van houtstook wordt onderbelicht’
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uit methaan blijkt te bestaan bij goed 
gestookte, goede en zeer goede houtkachels. 
Methaan heeft een heel ander risicoprofiel 
dan bijvoorbeeld benzo(a)pyreen (een zeer 
toxische PAK die bij slechte verbranding 
van hout ontstaat) en speelt bovendien 
geen rol bij de vorming van SOA’s 3. 
De algehele conclusie is dat een opgeleide 
stoker met een zeer goede installatie tot 
wel 97% minder milieu- en gezondheidsre-
levante stoffen uitstoot dan een niet-opge-
leide stoker met een oude kachel zonder 
katalytische naverbranding. De geurstof-
fen die overlast veroorzaken zullen met 
eenzelfde percentage verminderen.
De hoeveelheid CxHy in de houtrook, en 
daarmee de hoeveelheid bouwstenen 
voor vervuild stof en atmosferische 
navorming van SOA’s, wordt aanzienlijk 
gereduceerd. Zoals in het kader 
‘Katalytische rookgas nabehandeling’ 
benoemd bevat de resterende CxHy nage-
noeg geen PAK’s meer 7.
Opmerkelijk is dat nat hout minder stof 
geeft dan droog hout. De hoeveelheid CxHy 

neemt wel sterk toe 7 en daarmee de 
bouwstenen om stof te verontreinigen en 
om SOA’s na te vormen. Dit geeft eens te 
meer aan dat stof geen goede indicator is 
voor gezondheidsrisico’s.
Opmerkelijk is ook dat wanneer er slecht 
gestookt wordt een goede Ecodesign hout-
kachel juist meer emissie geeft dan een 
oude houtkachel 7. Dit onderstreept nog 
eens het belang van goed stoken.Goed 
stoken is dus voorwaardelijk voor het 

verminderen van schadelijke emissie. 
Daarna zorgen betere techniek en rookgas 
nabehandeling ervoor dat emissie van 
schadelijke stoffen tot 97% kan afnemen.
Indien alle verschillende toestellen en 
open haarden, zoals benoemd in de gra-
fieken uit het Kennisdocument houtrook 4 
(kolom 2-4 in tabel 3), vervangen zouden 
worden door de zeer goede Ecodesign 
kachel, katalysator en opgeleide stoker 
zoals in het onderzoek gebruikt (kolom 5 
in tabel 3), vermindert de uitstoot zoals 
weergegeven in Tabel 3.

 | Verzilveren potentiële signifi-
cante gezondheids- en milieu-
winst

Uit het onderzoek blijkt dat de invloed 
van de vaardigheden van de stoker op de 
uitstoot van schadelijke stoffen groot is. 
Deze kennis biedt ons in Nederland per-
spectief om op vrij eenvoudige wijze de 
uitstoot van schadelijke stoffen en de 
gezondheids- en milieukosten (ruim 1 
miljard euro) ten gevolge van houtstook 
substantieel te verminderen. 

Leren verantwoord stoken 
Uit referentie 2: `De Rijksoverheid stelt in 
2019 voorlichtingsmateriaal beschikbaar 
voor provincies en gemeenten waarin aan-
dacht wordt besteed aan de gezondheidsef-
fecten van houtrook (zowel winter- als zomer-
stook). Gemeenten en provincies zetten actief 
in op de inzet van voorlichting over 
houtstook via hun eigen communicatiekana-

len op basis van het landelijk ontwikkelde 
materiaal, onder andere door op hun website 
en social media aandacht te geven aan de 
gezondheidsimpact van houtstook.’ 

Stookbrevet
We moeten rijles nemen en een rijbewijs 
halen voordat we verantwoord, voor ons-
zelf en de medeweggebruikers, een auto 
kunnen en mogen besturen. Hetzelfde 
zou moeten gelden voor het stoken van 
een houtkachel. Om dit verantwoord voor 
mens en milieu te kunnen doen, moeten 

‘Goed stoken is een voorwaarde voor  
het verminderen van schadelijke emissie’

Katalytische rookgas nabehandeling
Een katalysator voor de behandeling 
van houtrook bestaat uit een drager-
materiaal waarop een edelmetaal 
is aangebracht. Katalytische naver-
branding wordt toegepast voor de 
oxidatie van aromatische (organische) 
verbindingen, waaronder PAK’s, voor 
het verminderen van de geur en het 
verlagen van CO. PAK’s kunnen zeer 
effectief geoxideerd worden 7. Een 
katalysator kan niet alle onvolledig 
verbrande verbindingen in houtrook 
katalytisch naverbranden. Dat zou 
een langere verblijfstijd en hogere 
katalysatortemperatuur vereisen dan 
voor de praktijk realistisch is. Voor 
methaan en organische zuren zoals 
mierenzuur,zijn bijvoorbeeld hogere 
temperaturen (>600°C) dan in het 
rookkanaal haalbaar is, vereist. 
Bekend is 3 dat naftaleen, benzeen, 
phenol en o-benzeendiol voor 
80% verantwoordelijk zijn voor de 
navorming van SOA’s.  Gezien de 
omstandigheden in de katalysator en 
de temperatuurstijging van 50-70°C 
(exothermie) in de katalysator is het 
aannemelijk dat benzeen, phenol en 
o-benzeendiol ook geoxideerd worden 
tot eenvoudiger, minder schadelijke, 
verbindingen.

Tabel 2: Vermindering uitstoot per verbeterstap

Verbeterstap Vermindering 
CxHy (%)

Vermindering 
stof (%)

Stoker met 15 jaar oude kachel als nulmeting 0 0

Goede Ecodesign kachel, geen stookopleiding 7 45

Goede Ecodesign kachel, wel stookopleiding 79 15

Zeer goede Ecodesign kachel,  met standaard katalysator 30 48

Zeer goede Ecodesign kachel,  met aangepaste katalysator 30 <1

Tabel 3: Uitstootreductie bij toepassing van een zeer goede Ecodesign kachel, katalysator en opgeleide stoker

Uitstoot (ton/jaar) 2010 2015 2020 in ontwikkeling Dit onderzoek

CxHy 3650 3400 3000 100

PAK10 67 63 57 5

PM10 2000 1850 1600 850
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stokers in ieder geval weten hoe te stoken. 
Autorijden kun je niet online leren. Mijn 
ervaring is dat dit ook opgaat voor het 
verantwoord leren stoken. Daarom pleit 
ik voor de invoering van een vaardig-
heidsbewijs voor het gebruik van een 
houtkachel, een stookbrevet. Ook is het, 
naar analogie van de regels voor benzine-
auto’s, het overwegen waard om een kata-
lysator in houtkachels verplicht te stellen.

 | Aanbevelingen
De hieronder staande aanbevelingen, op 
basis van het onderzoek, zijn vooral als 
richtinggevend bedoeld.  De rode draad 
hierbij is: stokers goed opleiden, gecombi-
neerd met betere techniek en normen om, 
indien nodig, te kunnen handhaven en 
overlast en gezondheidsrisico’s door hout-
rook drastisch te verminderen.
1 Actieve campagne gericht op minder 

emissie:
a.  Online voorlichting dat houtrook 

slecht kan zijn, maar met beter stoken 
en betere techniek veel beter kan;

b.  Fysieke stookopleiding aanbieden 
gericht op verlaging emissie;

c.  Betere techniek en gebruik katalysa-
tor stimuleren;

2 Normen vaststellen voor teveel emissie;
3 Eisen voor bestaande installaties  

vaststellen;
4 Stookalert geen vrijblijvend maar 

dwingend advies.

Een goed voorbeeld van samenwerking is 
de Green Deal Huishoudelijke 

Houtverwarming België 8 waarbij over-
heid, belangenorganisaties, brancheorga-
nisatie, producenten en universiteiten en 
overige kennis- en onderzoeksinstituten 
samen oplossingen hebben voorgesteld 
om emissie door houtstook te verlagen.

 | Vervolgonderzoek 
In samenwerking met het Danish 
Technology Institute (www.dti.dk) ga ik 
onderzoeken of, naast naftaleen (een PAK 
waarvan al bekend is dat deze wordt 
omgezet 7), ook benzeen, fenol en ben-
zeendiol kunnen worden gemeten.
Gezien het belang van deze stoffen in de 
discussie over de gezondheidsrisico’s en 
de potentie die katalytische naverbran-
ding heeft in het significant verminderen 
van deze stoffen, is uitgebreider vervolg-
onderzoek zeer gewenst. Aansluitend is 
het gewenst dat onderzocht wordt of door 
katalytische oxidatie van schadelijke 
organische verbindingen de gezondheids-
risico’s van het stof ook verminderen.

 | Oproep tot discussie
Er zijn nog veel zaken die onduidelijk zijn 
en die moeten worden uitgezocht. Discussie 
hierover is nodig en kan ook richting geven 
aan vervolgonderzoek om meer helderheid 
te krijgen. Ik nodig lezers daarom van harte 
uit te reageren op dit artikel, in een geschre-
ven reactie in dit blad of direct naar mij, 
wijbrand@houtkachels.nl.  

Wijbrand Pauw is chemisch technoloog 
en sinds 2019 verkoper van houtkachels
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‘Pleidooi voor het invoeren 
van een stookbrevet’

Houtkachel

De goed opgeleide stoker
Veel stokers denken dat ze best redelijk 
stoken en zeggen geen behoefte te heb-
ben aan een cursus of stooktips. Toch 
kunnen zij vaak nog heel  wat leren 
over schoon en verantwoord stoken. Zie 
onderstaande. Een goede stoker: 
• gebruikt geschikt hout (soort, 

afmeting en 12-15% vocht)
• gebruikt de Zwitserse methode van 

aansteken
• stookt niet teveel hout tegelijk
• heeft een zeer goede houtkachel
• heeft een goed rookkanaal met 

voldoende trek
• gebruikt een houtrook katalysator
• stookt niet bij een stookalert en 

veroorzaakt op die manier nage-
noeg geen schadelijke uitstoot 
meer. 

In referentie 7 wordt uitgebreider 
ingegaan op de invloed van boven-
staande punten op de emissie.




