
 

 

 

 

 

Houtstook 
Visie NMU 



 

Houtstook: zo denkt de NMU erover 
 

Het gebruik van open haarden, inzethaarden, kachels, vuurkorven en tuinhaarden is populair.  

Maar niet bij iedereen. Want het stoken van hout leidt ook tot gezondheidsproblemen en 

overlast. En het is niet duurzaam en slecht voor het klimaat. 

 

 

De NMU is geen voorstander van het 
stoken van hout 
We hebben te maken met een groot klimaatpro-

bleem en om te zorgen dat de aarde niet verder 

opwarmt is het belangrijk dat de uitstoot van broei-

kasgassen zo snel mogelijk wordt teruggedrongen. 

Het verbranden van hout veroorzaakt CO2. Boven-

dien worden bomen opgeofferd die anders CO2 uit 

de lucht zouden halen. Het stoken van hout is dus 

slecht voor het klimaat. 

Hout is bovendien schaars in de wereld en ontstaat 

door langzame groei van bomen, terwijl hout vervol-

gens in heel korte tijd wordt verbrand. Bomen heb-

ben veel meer tijd nodig om te groeien, dan dat het 

duurt om ze op te stoken. Het verbranden van hout 

is daarom niet duurzaam. 

Het stoken van hout draagt bovendien in toene-

mende mate bij aan de uitstoot van ongezonde 

stoffen, zoals fijnstof, ultra fijnstof, roet, koolmonoxi-

de, verschillende vluchtige organische stoffen en 

PAKs (Polycyclische aromatische koolwaterstoffen). 

Al deze stoffen zijn kankerverwekkend en veroorza-

ken diverse luchtwegproblemen. We vinden het 

voor onze gezondheid belangrijk dat de luchtkwali-

teit in de provincie Utrecht verbetert en dat we stre-

ven naar het op termijn voldoen aan de (in septem-

ber 2021 aangescherpte) advieswaarden van de 

Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). 

Tot slot is het stoken van hout niet efficiënt. Bij een 

open haard verdwijnt ongeveer 90 procent van de 

warmte door de schoorsteen, bij een houtkachel 20 

tot 40 procent. 

 

We willen stoken ontmoedigen 
Wij vinden het belangrijk dat mensen begrijpen dat 

het stoken van hout niet duurzaam en niet gezond 

is. We vinden eerlijke kennis en informatie hierover 

belangrijk.  

Niet stoken is natuurlijk altijd het beste en meest 

duurzaam, want daarmee wordt geen CO2 of fijnstof 

uitgestoten. Er zijn daarom stooksituaties waar de 

NMU écht graag vanaf wil, zoals stoken als hoofd-

verwarming of structureel stoken (meer dan 20 

dagen per jaar), of stoken bij slechte weersomstan-

digheden. Het stoken van hout is helaas gangbaar 

en dit is niet zomaar van vandaag op morgen ver-

anderd. We begrijpen dat er mensen zijn die toch 

graag af en toe de houtkachel aan willen doen. We 

vinden incidenteel stoken denkbaar, maar ontmoe-

digen dit wel en zijn voorstander van het gebruik 

van duurzame warmtebronnen. 

 

Stookvoorschriften kunnen helpen 
In het algemeen vinden we dat mensen die stoken 

rekening moeten houden met de omgeving en de 

weersomstandigheden, zodat anderen zo min mo-

gelijk overlast ervaren. Na niet stoken of zo min 

mogelijk stoken, is het volgen van de juiste stook-

voorschriften (zie verderop in deze visie voor de 

voorschriften) namelijk het meest effectief voor wat 

betreft de uitstoot van ongezonde stoffen. Wij reali-

seren ons dat er een averechts effect kan optreden 

als mensen denken het juist goed te doen met 

stookvoorschriften en daardoor meer gaan stoken, 

maar wij denken toch dat stookvoorschriften in be-

langrijke mate kunnen bijdragen aan het bewustzijn 

over de gevolgen van het stoken van hout in het 

algemeen. En onder invloed van beter stookgedrag 

kunnen emissies (enigszins) worden gereduceerd 

(hoewel dit natuurlijk bij lange na niet zo effectief is 

als niet stoken). 

 



  
 

Filters kunnen uitstoot verminderen, 
maar zijn niet dé oplossing 
Het plaatsen van een emissiereducerende techniek 

in het rookgaskanaal kan helpen de uitstoot te ver-

minderen, maar daar moeten wel kanttekeningen bij 

geplaatst worden. Er zijn momenteel twee tech-

nieken, te weten elektrostatische filters en katalysa-

toren. Om te beginnen kunnen deze technieken niet 

in alle situaties gebruikt worden. Ze kunnen alleen 

worden gebruikt bij een metalen afgaskanaal (ge-

bruik bij open haard is daardoor al niet mogelijk).  

En bovendien worden met filters en katalysatoren 

niet alle stoffen gereduceerd. Ze vangen meestal 

alleen fijnstof uit het rookgas af, maar niet het fijn-

stof dat later ontstaat, wanneer de rook afkoelt, het 

zogeheten condenseerbaar fijnstof. Bovendien 

reduceren ze ook niet alle PAK’s. Filters zijn boven-

dien relatief duur en de effectiviteit kan dus tegen-

vallen. En tot slot moeten ze goed geplaatst worden 

en zeer regelmatig (bij katalysatoren weke-

lijks/dagelijks) schoon gemaakt worden voor een 

optimale werking, iets wat in de praktijk zelden vol-

doende gebeurt. 

 

Hout is geen duurzame warmtebron 
ter vervanging van gas 
Het stoken van hout wordt soms gezien als alterna-

tief voor gas in de energietransitie. Wij vinden het 

stoken van hout (op huishouden niveau) een ineffi-

ciënte, niet duurzame en ongezonde manier van 

verwarmen, zoals we hiervoor al hebben aangege-

ven. Voor de energietransitie én voor onze gezond-

heid is het belangrijk dat er áltijd gekozen wordt 

voor een duurzame warmtebron (in combinatie met 

goede isolatie en duurzaam opgewekte stroom).  

(NB. Voor biomassa scharen wij ons achter de Bio-

massavisie van Natuur & Milieu). 

 

Er moeten meer maatregelen geno-
men worden 
We vinden dat er meer maatregelen genomen moe-

ten worden om het stoken van hout op dit moment 

te ontmoedigen en om op termijn toe te werken naar 

een volledig verbod op het verbranden van hout. 

Zowel overheden als inwoners kunnen hierin een 

duidelijke rol spelen. 

 

Dit willen we echt niet 

Structureel stoken: hout als hoofdbron voor verwar-

ming van de woning (o.a. pelletkachel) 

Intensief stoken: meer dan 20 dagen per jaar 

Fout stoken: stoken van nat, vies of behandeld hout 

of andere materialen dan hout, stoken onder slechte 

weersomstandigheden, onvolledige verbranding 

Stoken in dichtbevolkt gebied 

Dit ontmoedigen we 
Recreatief stoken: af en toe open haard, in-

zet/vrijstaande kachel of tuinhaard 

Dit is belangrijk voor wie  

tóch wil stoken 

Stook alleen bij hoge uitzondering. 

Gebruik een moderne kachel met een (bewezen) goed 

filter of katalysator. Zorg voor een goede installatie 

van de kachel, een veilige rookgasafvoer en regelma-

tig onderhoud (door erkend installateur). 

Stook alleen op een ‘goede’ manier en op dagen dat 

het qua luchtkwaliteit relatief verantwoord kan zijn. 

Houd rekening met buren en omgeving en stook niet 

als er overlast wordt ervaren. 

 

https://www.natuurenmilieu.nl/wp-content/uploads/2020/06/NM-Biomassa-visie-2020.pdf
https://www.natuurenmilieu.nl/wp-content/uploads/2020/06/NM-Biomassa-visie-2020.pdf


 

Benodigde maatregelen 
 

De NMU is geen voorstander van het stoken van hout. We vinden dat het stoken van hout 

ontmoedigd zou moeten worden. We pleiten daarom voor maatregelen door overheden. En we 

geven graag tips aan inwoners. 

 

 

Wat zouden overheden moeten 
doen? 
 

Voorlichting en ontmoediging 

 Overheden (Rijk, provincie en gemeenten) moe-

ten klimaat, milieu en gezondheid veel meer 

centraal stellen. Grote delen van de bevolking in 

Nederland hebben een positief beeld van hout-

stook en zijn zich niet bewust van de nadelige 

gevolgen, terwijl het draagvlak voor maatregelen 

groeit. Wij pleiten voor een ontmoedigingsbeleid 

door overheden voor wat betreft houtstook. Wij 

vinden dat overheden bewoners actief moeten 

wijzen op de gevolgen, bijvoorbeeld door brede 

campagnes. Daarin zou zowel het gezondheids-

aspect centraal moeten staan, als ook klimaat 

en duurzaamheid in relatie tot klimaatverande-

ring en de recente alarmerende rapporten hier-

over van het IPCC en KNMI. 

 

Rijksoverheid 

 Werk binnen het Schone Lucht Akkoord aan een 

visie hoe op termijn de luchtvervuiling als gevolg 

van het stoken van hout vermindert en verdwijnt, 

bijvoorbeeld door een geleidelijke uitfasering van 

haarden en kachels. 

 Maak snel werk van een beoordelingskader en 

handhavingsmogelijkheden voor gemeenten, 

zodat gemeenten beter kunnen optreden. 

 Geef meer status aan een stookalarm, gelijk aan 

een weeralarm of een sproeiverbod. 

 Stimuleer en faciliteer (het gebruik van) innova-

ties voor duurzame warmtebronnen, ter vervan-

ging van gas. 

 

Provincie 

 Help gemeenten in hun ontmoedigingsbeleid en 

faciliteer bijvoorbeeld campagnes. 

 Pak een rol in lobby richting het Rijk en de Euro-

pese Unie voor goede regelgeving. 

Gemeenten 

 Breng overlast beter in kaart en registreer mel-

dingen, zodat er lokaal inzicht komt in mate en 

type van overlast, ten behoeve van het nemen 

van goede maatregelen. Registreer lokale mel-

dingen en meldingen die binnenkomen via de 

landelijke website www.stookwijzer.nu. 

 Ontmoedig het gebruik van kachels en haarden, 

door bijvoorbeeld een sloopsubsidie in het leven 

te roepen (voor in ieder geval conventionele ka-

chels en open haarden). 

 Informeer inwoners over het stoken van hout en 

de gevolgen voor de luchtkwaliteit en het kli-

maat. En start een campagne, bijvoorbeeld om 

het stoken van hout te ontmoedigen en/of ‘goed’ 

stookgedrag onder de aandacht te brengen. 

 Stimuleer en/of initieer pilots met houtstookvrije 

buurten.  

 Neem in het Omgevingsplan regels op over het 

gebruik van de kachel of haard, over hoe lang, 

hoe vaak en onder welke weersomstandigheden 

er gestookt mag worden.  

 Sta geen houtstook toe in nieuwe woningen of 

gasloze woningen en wijken. Neem dit op in het 

Omgevingsplan en neem het mee in uitvragen 

en aanbestedingen. 

 Verbied het stoken van afval of afvalhout. Het 

stoken van open vuur en verbranden van afval-

stoffen is verboden op grond van de Wet Milieu-

beheer en de Algemene Plaatselijke Verorde-

ning. Binnen gemeentelijke stookregelingen 

worden soms ontheffingen hierop verleend voor 

bepaalde situaties of periodes. Wij pleiten voor 

een algeheel verbod op het stoken van afval, af-

valhout of open vuur, zowel binnen- als buiten 

de bebouwde kom, gedurende het hele jaar. 

 Treed, voor zover mogelijk, handelend op bij 

herhaalde overlast op een bepaalde locatie. 

 
 

https://nmfu.sharepoint.com/sites/NMU-Themas/Gedeelde%20documenten/5.%20Gezonde%20Mobiliteit/Houtrook/www.stookwijzer.nu


  
 

Wat kunnen bewoners doen? 
 
Voor bewoners die stoken: tips om de over-

last te beperken 

Stook je af en toe hout? Er zijn manieren om stoken 

op een meer verantwoorde manier te doen en reke-

ning te houden met je omgeving. 

 Kies bij voorkeur altijd voor een duurzame 

warmtebron. Stook het liefst zo min mogelijk en 

alleen bij hoge uitzondering. Niet stoken is altijd 

het best én meest gezond voor jezelf en een an-

der. 

 Stook altijd alleen op een verantwoorde manier. 

Er zijn verschillende stookvoorschriften die er-

voor zorgen dat het stoken van hout (wat) scho-

ner verloopt (en veiliger). Stookvoorschriften zijn 

bijvoorbeeld: 

• maak het vuur aan met aanmaakblokjes en 

kleine houtjes (geen kranten, spiritus of ande-

re brandstoffen); 

• stook alleen schoon, onbehandeld en droog 

hout; 

• stook geen ander hout of andere materialen, 

dit geeft veel rook of er kunnen zware meta-

len vrij komen (dit is overigens ook bij wet 

verboden); 

• stook met maximale luchttoevoer voor een 

volledige verbranding (niet knijpen); 

• laat het vuur zo lang mogelijk uitbranden, 

maar laat het niet na smeulen; 

• maak gebruik van een moderne kachel met 

filter of katalysator, laat die goed plaatsen en 

regelmatig onderhouden en schoonmaken; 

• laat de schoorsteen eens per jaar vegen (dat 

is ook brandveiliger en wordt door verzeke-

raars geëist); 

• stook niet op ‘foute’ dagen. Dat zijn bijvoor-

beeld dagen waarop het windstil is, de rook 

blijft dan hangen. Of dagen waarop de lucht-

kwaliteit slecht is of er sprake is van smog. 

Raadpleeg stookwijzer.nu om te zien wan-

neer de omstandigheden erg ongunstig zijn 

om te stoken. En meld je aan voor het stook-

alert, dan krijg je ook meldingen wanneer het 

niet verantwoord is om te stoken. Op lucht-

meetnet.nl kun je ook de actuele luchtkwaliteit 

vinden. 

 Realiseer je dat wanneer je al deze stookvoor-

schriften keurig opvolgt, het stoken van hout nog 

steeds schadelijke stoffen afgeeft, nog steeds 

erg ongezond is voor jou en jouw omgeving en 

mensen dus alsnog overlast kunnen ervaren. 

 Houd altijd rekening met je buren en andere 

mensen in jouw omgeving. Vraag ze bijvoor-

beeld eens of ze overlast ervaren van jouw ka-

chel en probeer dan samen naar een oplossing 

te zoeken. 

 

Voor bewoners die overlast ervaren: stap-

penplan wat je kunt doen 

Ervaar je overlast, bijvoorbeeld in de vorm van ge-

zondheidseffecten of geuroverlast? Dan kun je 

bijvoorbeeld het volgende doen: 

 Stel vast waar de rook vandaan komt. 

 Ga in gesprek met de houtstoker, vertel waar je 

last van hebt, welke klachten je ervaart en wat je 

graag zou willen als oplossing. 

 Houd eventueel een dagboekje bij waarin je voor 

een aantal weken noteert wanneer je last hebt 

en wat voor effect dat heeft op jou. 

 Als gesprekken met de stoker niets opleveren, 

dan kun je overlast op verschillende plekken 

melden. Je kunt, met jouw verzamelde informa-

tie, een klacht indienen bij de GGD, via de 

ODRU of via de landelijke website 

www.stookwijzer.nu. 

 Of probeer zelf om de gemeente te bewegen om 

maatregelen te nemen, een campagne te star-

ten, een sloopsubsidie in het leven te roepen en 

regels op te stellen in het Omgevingsplan.

  

https://www.stookwijzer.nu/
https://www.rivm.nl/stookalert
https://www.rivm.nl/stookalert
https://www.luchtmeetnet.nl/
https://www.luchtmeetnet.nl/
https://www.ggdru.nl/inwoners/
https://www.odru.nl/
https://nmfu.sharepoint.com/sites/NMU-Themas/Gedeelde%20documenten/5.%20Gezonde%20Mobiliteit/Houtrook/www.stookwijzer.nu


  
 

Houtstook: niet duurzaam én ongezond 
Achtergrond en cijfers 
 

Het gebruik van openhaarden, inzethaarden, kachels en vuurkorven is populair. Ze worden 

gebruikt voor het verwarmen van woningen, voor de sfeer of voor recreatief gebruik. Veel 

mensen vinden een open haard, vuurkorf of houtkachel gezellig. Maar het stoken van hout is 

niet duurzaam, is slecht voor het klimaat, draagt bij aan een ongezond milieu en levert een 

groeiend gezondheidsprobleem op. 

 

Houtstook is slecht voor het klimaat 

Het stoken van hout wordt vaak gezien als CO2-

neutraal, maar dat is het niet. Ook houtstook draagt 

bij aan klimaatverandering. Bij het verbranden van 

hout komt namelijk bijna twee keer zoveel CO2 in de 

lucht als bij het verbranden van (Gronings) aardgas. 

Het stoken van hout draagt daarmee dus bij aan de 

uitstoot van broeikasgassen en aan klimaatverande-

ring. Bovendien komen roetdeeltjes (als onderdeel 

van fijnstof, zie hierna) bij verbranding van hout zelfs 

op de Noordpool terecht en zorgen daar voor extra 

absorptie van zonlicht, wat nog eens extra bijdraagt 

aan de verdere opwarming van de aarde. De ge-

dachte is vaak dat de CO2 die vrijkomt bij het ver-

branden van hout weer opgenomen wordt door 

groeiend bos. Maar bomen hebben veel meer tijd 

nodig om te groeien, dan dat het duurt om ze op te 

stoken. De opname van koolstof uit CO2 gaat heel 

langzaam, terwijl bij het stoken van hout een aan-

zienlijke hoeveelheid koolstof direct in de lucht komt 

als CO2. Het stoken van hout is dus verre van CO2-

neutraal en draagt daarmee bij aan verdere opwar-

ming van de aarde en aan klimaatverandering.1 

 

Houtstook is niet duurzaam 
Het verbranden van hout is een laagwaardige toe-

passing van hout en is daarmee niet circulair. Na 

verbranding is het hout weg, er kan dan niet nog iets 

anders gemaakt worden van hout. Een hoogwaardi-

gere toepassing is bijvoorbeeld het maken van meu-

bels van hout, die gerecycled kunnen worden.2 

 

 
1 Bron: Milieucentraal en Duurzaam Nieuws 
2 Bron: Milieucentraal en Duurzaam Nieuws 

Houtstook zorgt voor ongezonde 

lucht 
Een steeds grotere oorzaak van ongezonde lucht in 

Nederland is het stoken van hout. Bij het verbranden 

van hout komen namelijk verschillende ongezonde 

stoffen vrij, waaronder fijn stof, ultra fijn stof, roet, 

koolmonoxide, verschillende vluchtige organische 

stoffen en PAKs (Polycyclische aromatische koolwa-

terstoffen). 

Het stoken van hout zorgt (lokaal) voor veel uitstoot 

van deze stoffen. Deze stoffen ademen we in. Fijn-

stof deeltjes dringen diep de longen binnen. Daar 

blijven ze zitten en richten ze schade aan. Ze drin-

gen ook door tot in de bloedbaan. Ongezonde lucht 

veroorzaakt luchtwegaandoeningen zoals astma en 

COPD, maar ook kanker, hart- en vaatziekten en 

dementie. Vooral mensen met een longaandoening, 

ouderen en kinderen zijn extra kwetsbaar voor lucht-

verontreiniging. Maar ook bij mensen met gezonde 

longen is het inademen van deze stoffen op termijn 

dus erg schadelijk. 

Gezondheidseffecten hangen af van de mate waarin 

iemand is blootgesteld aan rook, iemands fysieke 

gesteldheid, de samenstelling van de rook en de 

manier waarop gestookt wordt. Ook de weersom-

standigheden maken uit. Bij weinig wind of een dun-

ne onderste luchtlaag blijft de rook lokaal hangen, 

wat voor meer lokale vervuiling zorgt. 

In Nederland staat een ongezond milieu op de twee-

de plek van belangrijkste risicofactoren voor gezond-

heidsverlies, ziektelast en overlijden. Namelijk 

6%van de totale ziektelast is toe te schrijven aan 

blootstelling aan een ongezond milieu. Roken staat 

op de eerste plaats (13%) en overgewicht op de 

derde plaats (5%).  

https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/duurzaam-verwarmen-en-koelen/pelletkachel-of-biomassaketel/
https://www.duurzaamnieuws.nl/uitstoot-houtkachels-schadelijker-dan-dieselautos/
https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/duurzaam-verwarmen-en-koelen/pelletkachel-of-biomassaketel/
https://www.duurzaamnieuws.nl/uitstoot-houtkachels-schadelijker-dan-dieselautos/


  
 

Het gebruik van kachels brengt dus een gezond-

heidsprobleem met zich mee. Het stoken van hout 

door consumenten is verantwoordelijk voor 23% van 

de uitstoot van fijnstof (en gecondenseerde fijnstof) 

in Nederland, voor 30% van de uitstoot van benzeen 

en ruim 70% van de uitstoot van PAK’s. De fijnstof 

uitstoot van houtgestookte installaties in Nederland is 

inmiddels hoger dan de fijnstof uitstoot van de uit-

laatgassen van het totale wegverkeer in Nederland 

(PM2,5, fijnere fractie van fijnstof).3  

Volgens onderzoek in opdracht van Rijksdienst voor 

Ondernemend Nederland kunnen houtkachels in 

woonwijken tot 30 à 39% van de fijnstof concentra-

ties veroorzaken (gemeten in 2018).4 

Het stoken van hout kan voor omwonenden, zowel 

binnen- als buitenshuis, overlast en klachten opleve-

ren in de vorm van geurhinder, gezondheidseffecten 

en roetneerslag. Hoewel niet iedereen direct last 

heeft van houtrook, ondervindt wél iedereen er de 

gevolgen van. Zowel stokers als omwonenden lopen 

gezondheidsrisico. Een houtkachel kan de hoeveel-

heid zeer ongezonde stoffen in de woning van de 

stoker bijvoorbeeld met 300-500% verhogen.5 

 

Overlast neemt toe, draagvlak voor 
maatregelen groeit 
Er zijn in Nederland ruim 1 miljoen houtgestookte 

particuliere toestellen aanwezig. Het merendeel van 

deze toestellen is ‘conventioneel’. Open haarden en 

conventionele kachels veroorzaken een factor 5 tot 

10 hogere emissie van fijnstof, roet en geur dan 

moderne kachels, die voldoen aan DIN-plus en Eco-

design typekeuring eisen.6 

Ongeveer driekwart van deze installaties is ook 

daadwerkelijk (veelvuldig) in gebruik. Ongeveer 40% 

van de mensen met een kachel zegt 20 dagen of 

meer per jaar te stoken (dat wordt gerekend als 

‘intensief stoken’). Vooral vrijstaande kachels en 

pelletkachels worden intensiever gebruikt (ten op-

zichte van open haarden en inzet haarden). Van de 

intensieve stokers gebruikt ongeveer de helft de 

installatie in de winterperiode bijna dagelijks (6 of 7 

dagen per week). Oftewel van alle mensen in Neder-

 
3 Bron: Stichting HoutrookVrij en RIVM, via NOS 
4 Bron: RVO 
5 Bron: Stichting HoutrookVrij 
6 Bron: Buro Blauw, 2021, (Kosten)effectiviteit en toepas-

baaheid maatregelen particuliere houtstook, Onderzoek in 
opdracht van provincie Utrecht en gemeente Utrecht 

land die een kachel hebben, stookt 20% in de winter 

bijna dagelijks.7 

De overlast in Nederland als gevolg van het stoken 

van hout neemt toe. Ongeveer een op de drie Neder-

landers ervaart hier last van, in de vorm van stank-

overlast, effecten op de gezondheid en het niet kun-

nen ventileren van de woning. De groep ‘gehinder-

den’ in Nederland is groter dan de groep stokers. 

Daarmee groeit ook het draagvlak voor maatregelen. 

Ongeveer veertig procent van de Nederlanders vindt 

dat de overheid met regels moet komen voor het 

stoken van hout in een woonwijk. Ongeveer twee op 

de drie houtstokers zou bereid zijn maatregelen te 

nemen om overlast te beperken. Vier op de tien 

stokers is bereid minder of geen hout meer te stoken 

als mensen in de omgeving overlast ervaren.8 
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7 Bron: CBS 
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https://houtrookvrij.nl/aandeel-houtstook-in-luchtvervuiling/
https://nos.nl/artikel/2368898-houtkachels-blijken-na-opnieuw-rekenen-grootste-bron-van-fijnstofuitstoot
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2018/09/Kennisdocument%20houtstook%2020180910definitief.pdf
https://houtrookvrij.nl/wp-content/uploads/2019/09/Houtrook-vs-sigaretten-5-0619-2500x1400-150dpi.jpg
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/Ingekomen-stukken-van-GS-naar-PS/1-Buro-Blauw-Maatregelen-particuliere-houtstook.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/Ingekomen-stukken-van-GS-naar-PS/1-Buro-Blauw-Maatregelen-particuliere-houtstook.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/Ingekomen-stukken-van-GS-naar-PS/1-Buro-Blauw-Maatregelen-particuliere-houtstook.pdf
https://www.zorg-en-gezondheid.be/sites/default/files/atoms/files/Houtstook%20interventiestudie%20rapport%20finaal_febr%202021%20-%20publiekssamenvatting.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/Ingekomen-stukken-van-GS-naar-PS/1-Buro-Blauw-Maatregelen-particuliere-houtstook.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/Ingekomen-stukken-van-GS-naar-PS/1-Buro-Blauw-Maatregelen-particuliere-houtstook.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/Ingekomen-stukken-van-GS-naar-PS/1-Buro-Blauw-Maatregelen-particuliere-houtstook.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/Ingekomen-stukken-van-GS-naar-PS/1-Buro-Blauw-Maatregelen-particuliere-houtstook.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/Ingekomen-stukken-van-GS-naar-PS/1-Buro-Blauw-Maatregelen-particuliere-houtstook.pdf
https://www.cbs.nl/-/media/_pdf/2019/41/cbs_2019_rapport_houtverbruik_huishoudens_woon-onderzoek_2018.pdf
https://www.duurzaamnieuws.nl/uitstoot-houtkachels-schadelijker-dan-dieselautos/
https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2018/01/23/gezondheidswinst-door-schonere-lucht
https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2018/01/23/gezondheidswinst-door-schonere-lucht
https://ggdleefomgeving.nl/
https://www.longfonds.nl/buitenlucht-en-je-longen/ongezonde-lucht
https://www.luchtmeetnet.nl/
https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/duurzaam-verwarmen-en-koelen/pelletkachel-of-biomassaketel/
https://www.platformhoutrook.nl/
https://www.platformhoutrook.nl/wp-content/uploads/2019/01/Toolkit-Houtstook-aanpak-overlast-20140522.pdf
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2018/09/Kennisdocument%20houtstook%2020180910definitief.pdf
https://www.rivm.nl/houtrook
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/convenanten/2020/01/13/bijlage-1-schone-lucht-akkoord
https://houtrookvrij.nl/
https://www.rivm.nl/stookalert
https://www.stookwijzer.nu/
https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/bodem-water-en-milieu/schone-lucht
https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/bodem-water-en-milieu/schone-lucht
https://www.cbs.nl/-/media/_pdf/2019/41/cbs_2019_rapport_houtverbruik_huishoudens_woon-onderzoek_2018.pdf
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