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Buurman, mag de houtkachel uit?

REPORTAGE HOUTKACHELROOK

Ze zijn er wel, je hoort ze niet: mensen die last hebben van de rook van hout-
kachels. Maar het probleem is groter dan het zich laat aanzien. De GGD gaat
grenzen formuleren zodat de gemeente kan optreden.

Buurman,
Inki de Jonge

Rijd op een winterse, wind-
stille avond door een pitto-
resk Drents dorp, of langs
de Noorderhaven in Gro-

ningen. De geur van rokende hout-
kachels kan even aangenaam zijn,
maar als die dag in dag uit blijft han-
gen, kan er wel degelijk een gezond-
heidsprobleem ontstaan voor men-
sen die daar gevoelig voor zijn.

Frans Duijm, gezondheidscoördi-
nator GGD Groningen, somt op:
,,Verergering van astmatische klach-
ten, chronische ontsteking van de
luchtwegen, bloedvaten kunnen
sneller dichtslibben.’’

Wie in een wijk woont waar veel
hout wordt gestookt, kan dat risico
dus lopen. Maar wat te doen? De ge-
meente is er verantwoordelijk voor
dat mensen geen schade of hinder
ondervinden van rokende kachels.
Toch stappen klagers zelden naar de
overheid. In Drenthe bijvoorbeeld,
levert dat per seizoen maar een paar
klachten per gemeente op. Nauwe-
lijks de moeite waard, zou je zeggen.

Je ziet ze dus niet, maar ze zijn er
wel. Uit gezondheidsenquêtes van
de GGD blijkt dat 10 procent van de
ondervraagden aangaf, fysiek last te
hebben van houtrook. Niet alleen
van de kachel van de buurman, maar
ook van de vuurkorf van de over-
buurvrouw. Ze gaan alleen niet naar
de gemeente, want die kan toch niets
doen. Daar hebben ze gelijk in. ,,De
gemeente zit met de handen in het
haar’’, zegt Duijm. ,,Die moet optre-
den tegen de veroorzaker, maar dat
kan alleen op basis van een stevig ju-
ridisch kader dat bepaalt wanneer
rookoverlast niet meer acceptabel is.
Er moet een instrument voor afwe-
ging zijn, maar dat is er niet. Je mag
geen rookhinder veroorzaken, maar
wanneer iets hinder is, weet nie-
mand.’’

Er zijn wel gevallen bekend waarin
de gemeente ingreep en een te en-
thousiaste stoker een verbod opleg-
de, maar die werd door de rechters
op de vingers getikt, omdat dat ver-

bod nergens op was gebaseerd. Ge-
meenten zetten dan ook liever in op
bemiddeling tussen stoker en klager.
Buurman, mag de houtkachel even
uit; zo’n vraag kan helpen. De vraag
is alleen: wanneer wordt de tevreden
houtroker een onruststoker en
houdt beleefd vragen op?

Dit proces van pappen en nathou-
den gaat, als het aan de GGD ligt, dit
jaar veranderen. Komende zomer
presenteert de gezondheidsdienst
de resultaten van een meetonder-
zoek op tien locaties in het Noorden.
Duijm: ,,Het Noorden heeft relatief
schone lucht. Hier kunnen we dus
beter zien of de hoeveelheid schade-
lijke fijnstof meetbaar wordt ver-
hoogd door het stoken van houtka-
chels. En of er dus een verband is tus-
sen de metingen en klachten.”

Drenten, Groningers en Friezen
die last hebben van rook, hoeven dus
niet naar de gemeente, maar kun-

GGD neemt
maatregelen tegen
overlast van
houtkachels

nen de GGD in Groningen bellen.
,,We gaan dan naar het huis van de
klager. We meten de hoeveelheid
fijnstof onder en boven de wind om
te kijken of er tussen de ene en de an-
dere schoorsteen een toename is
van schadelijke stoffen in de lucht.
We bekijken op basis van weten-
schappelijke analyse of er een ver-
band is tussen de ernst van de klach-
ten en de hoeveelheid fijnstof. Is dat
verband er, dan kun je grenzen for-

muleren voor wat wel of niet toelaat-
baar is.’’

Het onderzoek richt zich op de
klager, niet op de stoker. Duijm: ,,We
lossen het probleem niet op. Dat
moet de gemeente doen. Die kan af-
spraken maken met stoker en klager,
en als de klachten aanhouden, kan
de gemeente zelf gaan meten. We
hebben betaalbare meetapparatuur
aangeschaft, die gemeenten mis-
schien later kunnen gebruiken.’’

De nieuwe overlastcriteria, geba-
seerd op harde meetcijfers, geeft de
gemeenten dus een instrument om
op te treden. Als de rechter dat ten-
minste toestaat. ,,Om echt effectief
te zijn, moet er een wetswijziging ko-
men”, zegt Duijm.

Mensen met regelmatig ernstige
klachten over houtrook kunnen
zich aanmelden via www.ggd.gro-
ningen.nl
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¬ De Noorderhaven in Groningen staat gelijk aan de geur van rokende houtkachels. Foto Archief DvhN


