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Situatie: de Noorderhaven is een haven met woonschepen in de binnenstad van Groningen waar 63 
bewoonde schepen  liggen. Deze schepen liggen er bestemd, dus legaal en al lange tijd. Veel van 
deze schepen hebben voor verwarming slechts een houtkachel, geen centrale verwarming. Diverse 
schepen hebben wel c.v., maar op diesel. Aardgas is niet aanwezig in de walaansluitingen.

Het probleem is dat al meerdere jaren in de winter -het stookseizoen- klachten van omwonenden 
komen over geuroverlast. Met name bij mist en/of weinig wind blijft de rook hangen in de haven, 
aangezien de schoorstenen ongeveer op straatniveau, ooghoogte, hun emissie hebben en de 
bebouwing bijna een ring om de haven vormt. 

Het probleem is hardnekkig om bovengenoemde reden dat veel schepen slechts een houtkachel 
hebben om warm te blijven. Er is dan geen keus behalve toch stoken, ook al vindt men dit vaak zelf 
ook niet wenselijk. 

Onderzoeksvraag: wat is de beste manier om hinder door houtstook in de Noorderhaven te 
verminderen of te voorkómen? 

Literatuur: 

Wat is houtstook?

Houtstook is het verbranden van geschikt hout in een kachel of (open) haard om de woning te 
verwarmen. Houtstook kan onvolledige verbranding opleveren, met als gevolg overlast (geur en 
deeltjes in de lucht). Bij witte, grijze of zwarte afvoerrook wordt onvolledig verbrand; dit kan te 
maken hebben met verkeerd hout, vochtig hout, afval meeverbranden, te weinig trek (te korte 
afvoerpijp), “knijpen” van de kachel, en mist of windstil weer (stookalert; stookwijzer.nl). Schone 
rook bestaat niet, dit betekent dat er altijd effecten optreden, b.v. geur (VVM, toolkit Gemeenten).

Regelgeving

het stoken van houtkachels in woningen is geen vergunnings-of meldingsplichtige activiteit (STAB, 
2019).  Hierdoor is er geen normen- of beoordelingskader om op te treden. Het Bouwbesluit (2012) 
geldt niet voor woonschepen (STAB, 2019). Bovendien ziet de relevante bepaling hierin op de 
veiligheid van de stoker, niet op de omgeving. Een vangnetbepaling over hinder voor de omgeving 
(rook, roet, walm, stof) staat er wel in.

Met het ontbreken van duidelijke regelgeving omtrent particuliere houtstook blijkt handhaving bij 
overlast door houtkachels in de meeste gevallen niet uitvoerbaar, uitgezonderd extreme situaties 
STAB, 2019). Er is een toolkit voor Gemeenten om op te treden (VVM, toolkit houtstook voor 
Gemeenten).

Hinder wordt gedefinieerd (VVM, toolkit Gemeenten) als het effect van geur, waaronder ook zaken 
als verstoring van gedrag of activiteiten vallen. Hinder is echter ook subjectief, hoe ervaart iemand 
de geur? Waar de een hinder ondervindt, vindt de ander de geur prettig. Deze subjectieve beleving 
wordt beïnvloed door de waargenomen intensiteit van de geur, frequentie en duur ervan (VVM, 
toolkit Gemeenten).

Hinder is er in de volgende situaties (STAB, 2019; p.99): 



 Is de verspreiding van de rookgassen (op enig moment) naar de woningen van derden 
gericht?  

 Wordt gestookt bij negatief advies van stookwijzer?  
 Is de kleur van de rook wit, grijs of zwart en/of is er geur te ruiken?

Hinder wordt beïnvloed door de volgende factoren: hoogte van de schoorsteen, de omliggende 
bebouwing, of andere obstakels, zoals bomen, de verspreiding van de (rook)gassen (Toolkit 
houtstook VVM).

In het kennisdocument houtstook (STAB, 2019) wordt gefocust op onderzoek naar handhaving van 
normen, met name het zoeken naar deze normen. Er wordt geconcludeerd dat er weinig tot geen 
normen zijn, en er wordt een poging gedaan tot algemene richtlijnen tot handhaving, en ook tot het 
gaan stellen van normen door metingen, via een systeem: Stacks. 

Deze normen zijn indicatief (wegens het ontbreken van goede validatie, er zijn slechts 2 metingen 
gedaan in Nederland: Helmond en Nieuw-Vennep). De handhavingsmethodes die hieronder 
genoemd worden zijn daarom ook niet hard, er kan gemakkelijk discussie ontstaan bij bewoners en 
omwonenden over de normen en de validiteit ervan (vergelijk het boerenprotest over de 
stikstofnorm van het RIVM).

De strenge richtwaarde bestaat uit een geurconcentratie van 0,5 ouE/m3 als 98 percentiel 
(maximaal 175 uren per jaar) in combinatie met een piekwaarde van 2,0 ouE/m3 als 99,9 percentiel 
(8,8 uren per jaar). Met deze waarde wordt tevens bescherming geboden tegen gezondheidsschade; 
• De soepele grenswaarde bestaat uit een hoogst toelaatbare geurconcentratie van 1,0 ouE/m3 als 
98 percentiel in combinatie met een piekwaarde van 4,0 ouE/m3 als 99,9 percentiel.

Vrij vertaald betekent dit dat als er meer dan bijna 9 uur per jaar piekwaarde voorkomt van die 
normen én meer dan 175 uur de strenge, dus “voorzichtige” grenswaarde, er dan 
gezondheidsschade kan optreden. Er is echter lastig onderscheid te maken in geurhinder van kachels
en van andere bronnen (autoverkeer). Bij de soepele grenswaarde moet de concentratie 2x zo hoog 
zijn om hinder en gezondheidsschade te bereiken. Overigens: het feit dat er 2 normen worden 
voorgesteld zegt wel al iets over de onduidelijkheid en de validiteit van de meetgegevens.

Effecten van houtstook op de menselijke gezondheid

Er is weinig wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van houtstook op de gezondheid van de 
bewoners zelf voorhanden (RIVM, gevolgen van houtstook voor het binnenmilieu, 2019), en de 
resultaten zijn niet eenduidig; onder andere de hoeveelheid rook die in het binnenmilieu terecht 
komt is niet gemeten; ook de duur van de blootstelling is wisselend, en daardoor is lastig een 
conclusie te trekken die algemeen geldt. Daarnaast wordt gefocust op alleen houtstook, terwijl er 
ook andere bronnen zijn van geur- en gezondheidshinder (wegverkeer): stikstofdioxiden en fijnstof 
uit verkeer, maar ook uit cv installaties op aardgas dragen bij aan de vervuiling. Mede hierdoor is het
lastig om houtkachels als bron van de problemen te isoleren. In een onderzoek (Buro Blauw, 2009) in
opdracht van de Gemeente Groningen over de hinder door houtstook in de Noorderhaven kwam 
naar voren dat de gemeten fijnstofwaarden (PM10) van de houtkachels in normale omstandigheden 
de advieswaarde overschreden, maar dat ditzelfde geldt voor de “achtergrondconcentratie”, oftewel
de fijnstof die zich sowieso in de lucht bevindt door allerlei oorzaken (o.a. verkeer).

Noorderhaven



In de Noorderhaven lijken er met enige regelmaat hindersituaties te zijn. De oorzaak zou kunnen zijn
dat het grootste deel van de bewoners slechts een houtkachel voor verwarming heeft; als dit zo is 
ontbreekt dus een alternatief. De Stookwijzer impliceert in de instructies dat er een keuze is (“weet 
wanneer het vuur beter uit kan blijven”), die bij een aanzienlijk deel van de bewoners van de 
Noorderhaven dus niet aanwezig is. Bij navraag onder bewoners door ondergetekende blijkt dat de 
meesten zich bewust zijn van de hinder, maar geen keuze zeggen te hebben op dit moment. De 
Gemeente Groningen heeft een onderzoek uit laten voeren door Infomil (2009) om maatregelen 
tegen hinder van houtstook en hun haalbaarheid te toetsen. Hieruit blijkt ook dat de handhaving 
niet mogelijk is, of een grote bestuurslast vergt.

Voorkómen van hinder

Het is verstandig om hinder (en wellicht handhaving) te voorkómen.  Algemene richtlijnen voor 
goede houtstook zijn (STAB, 2019):

1. Hanteren van een maximaal vochtgehalte van het te verstoken hout van 15% als afgelezen 
waarde op een vochtmeter;

2. Stoken van hout dat voldoende droog is voor een goede verbranding (minimaal 2 jaar 
gedroogd; alleen bij gekloofd hout kan deze termijn korter);

3. Hanteren van de 10 stooktips uit de Toolkit Houtstook;

4. Zorgen voor voldoende ventilatie in de ruimte waar gestookt wordt;

5. Uitlaat schoorsteen minimaal 0,5 meter boven nokhoogte;

6. Eisen stellen aan installatie en onderhoud van houtkachels van particulieren, minstens 
éénmaal per jaar de schoorsteen laten vegen;

7. Promoten aangepaste regenkappen om verminderde trek te voorkomen;

8. Bij hindersituaties kijken naar de mogelijkheid van het toepassen van mitigerende 
maatregelen;

9. Geur hanteren als maatstaf voor de bepaling van hinder door houtstook;

10. Indien mogelijk geurmetingen uitvoeren (ook bij goed werkende kachels);

11. Indien geurmetingen niet mogelijk zijn, indicatieve metingen doen (b.v. CO-metingen);

12. Meten van de rookgastemperatuur met een magnetische temperatuurmeter op de 
rookgasafvoer van de houtkachel;

13. Rekening houden met cumulatie bij meerdere houtkachels die bij elkaar in de buurt liggen;

14. Toepassen handhavingssystematiek op basis van kwalitatieve methode "zachte aanpak", zo 
nodig daarna met een kwalitatieve methode "harde aanpak" en eventueel daarna gevolgd 
door een kwantitatieve methode;

15. Handhavend optreden indien de resultaten van metingen en/of berekeningen uitkomen in 
de categorie matig, slecht of zeer slecht.



De handhavingsmethode kwalitatief/zacht is: meten en scoren op een puntenschaal van een situatie
voor en na maatregelen, die liggen op het gebied van brandstofkwaliteit, verbranding en 
verspreiding van rook. Bedoeld voor situaties van lichte tot matige hinder.

Kwalitatief/hard: na een klacht een checklist met vragen invullen en vanaf de straat kijken of er 
signalen zijn van een objectiveerbare hindersituatie. Signalen kunnen o.a. zijn: slechte verspreiding 
van rookgas, kleur van rook, stoken tijdens een negatief advies van stookwijzer.nu. De situatie moet 
vervolgens gekwantificeerd worden. Handhaving op het  Bouwbesluit van o.a. de constructie van de 
schoorsteen, en ook de vangnetbepaling over hinder voor de omgeving, wordt hier ook genoemd 
(STAB, 2019; p.6). 

Kwantitatief: gebruik van STACKS1 voor het bepalen van grenswaarden van geuremissie. Dit wordt 
aldus het stuk echter bemoeilijkt door factoren als o.a. concentratie (veel kachels vlak bij elkaar), 
stookduur en hoogte van de emissieplaats (schoorsteen).

Evaluatie

Kijkend naar de feiten:…

1. Er is geen of zeer weinig en gebrekkige regelgeving over houtstook

2. Hierdoor is handhaving lastig en discutabel

3. Stooktips moeten uiteraard worden gevolgd

4. door het ontbreken van een keuze bij veel scheepsbewoners is het volgen van de 
stookwijzer lastig, met name bij ongunstige stook-omstandigheden.

5. Kijkend naar de factoren die (subjectieve) hinder beïnvloeden is de situatie sowieso 
ongunstig: de Noorderhaven heeft doorgaans 3 bouwlagen (met uitschieters: de pakhuizen) 
bijna rondom; de kachelpijpen hebben hun emissie globaal op ooghoogte, en er is een hoge 
concentratie van kachels op een kleine oppervlakte woongebied

6. Voorkómen is beter dan genezen

…lijkt het handig om in te zetten op preventie, aangezien handhaving problematisch is, gezien de 
regelgeving. De huidige situatie in de Noorderhaven is dat er op hout gestookt moet worden wegens
gebrek aan alternatieven.

Voorstel

Rekening houdend met de situatie dat veel scheepsbewoners slechts een houtkachel hebben voor 
verwarming, en geen c.v. of andere manieren om het binnen warm te houden, zou een optie zijn om
te stimuleren dat bewoners een andere vorm van verwarming nemen. Te denken valt aan 
pelletkachels, pellet c.v. ketels (biomassaketels), een warmtepomp (lucht-water of water-water), 
electrische c.v. of brandstofcel (waterstof). Daarnaast is een filter of katalysator op de bestaande 
installatie een optie. 

Technisch is waterstof nog niet volgroeid, maar er zijn warmte-installaties op waterstof voor huizen 
beschikbaar, zie b.v. de proef in Rotterdam Rozenburg met het verwarmen van een wijk met behulp 
van Remeha cv ketels op waterstof (de waterstof wordt hier groen opgewekt). Voorwaarde is een 
aardgasaansluiting (voor het opwekken van waterstof). Deze is er niet in de Noorderhaven; ook is 

1 Systeem om de concentratie van stoffen in de lucht te meten



deze methode daarmee weinig duurzaam te noemen. Waterstof is interessant vanaf zo’n 3500 kWh 
per jaar (www.allesoverdebrandstofcel.be); echter geldt dit voor België, met een stroomprijs die 1,5 
keer zo hoog is als in Nederland (www.vrt.be).  Het lijkt dan logisch te veronderstellen dat dat in 
Nederland pas interessant is vanaf zo’n 5000 kWh per jaar. Daarbij moet aangetekend worden dat in
de Noorderhaven elke aansluiting slechts 16 Amp. scoort. Dit kan effect hebben op overige 
stroomverbruikers aan boord.

Een lucht-water warmtepomp veronderstelt een (redelijk tot goed) geïsoleerde woning; is dit niet 
het geval dan verbruikt hij relatief veel elektriciteit; de investering in aanschaf wordt geschat op E. 
7000-10.000 (excl. ISDE-subsidie van E 1000 - 2.500; het is echter onzeker of voor woonschepen 
deze subsidies gelden, aangezien bij het RVO in voorkomende gevallen het voldoen aan het 
Bouwbesluit wordt verondersteld). Schepen zijn moeilijk te isoleren omdat ze van buiten van staal 
zijn, een materiaal dat zeer goed geleidt (warmte maar ook kou). De elektriciteit in de Noorderhaven
wordt betrokken via de Gemeente, die er een hoger tarief voor vraagt dan een energiemaatschappij:
35 ct voor de eerste 1000 kWh, daarboven 25 ct (bron: havendienst Groningen). Elektriciteit is 
bepalend in de operationele kosten van een warmtepomp (los van de aanschaf en installatiekosten).

Electrische c.v. of zelfs electrische lossstaande radiatoren zijn ook een optie; electrische c.v. is vrij 
goed betaalbaar (ongeveer 1500,-), maar draait op krachtstroom, wat de Noorderhaven niet heeft. 
Daarnaast heeft een aansluiting in de NH maar 16 amp, dus als de c.v. aanslaat zouden andere 
stroomverbruikers in de problemen komen (electrisch koken, waterpomp, wc pomp etc.). 
Losstaande radiatoren op electra zijn ook een optie: ze zijn snel aan te schaffen, kunnen los van 
elkaar functioneren als totale verwarming, maar hetzelfde nadeel geldt: veel stroomverbruik. Ze 
werken op normale 220 V stroom.

Een biomassa ketel (pellet c.v. ketel) is een ander alternatief, dat ook gebruik maakt van verbranding
van hout. De verbranding is echter veel efficiënter (beter) omdat de toevoer van brandstof en 
zuurstof electronisch en automatisch geregeld wordt. De efficiency is daardoor hoger dan van een 
houtkachel, tot 95 % tegenover doorgaans 75 % bij een niet al te oude houtkachel 
(www.uwkachel.nl), en de verbranding levert daarom minder hinder op: 80 % minder fijnstof 
vergeleken met een houtkachel (uitgaande van een goede installatie, uiteraard).

Een stand-alone pelletkachel is ook een optie; deze kachel is relatief goedkoop, en kan de 
houtkachel goed vervangen: het rookkanaal hoeft slechts enigszins aangepast te worden, en 
stroomvoorziening hebben alle bewoners aan boord; het benodigde electrische vermogen is slechts 
klein (gloeien en ventilator). De verbranding van hout (pellets) is zeer efficiënt, tot 95 %, maar het 
blijft verbranding van hout; of dit 100 % duurzaam is wordt in Nederland betwist. De uitstoot is 
significant lager, al is in de opstart-fase van de kachel enige rook en niet-volledige verbranding 
gedurende een korte tijd onvermijdelijk. Omdat er eventueel wordt bewogen van houtstook in 
kachels naar pelletkachels is deze optie een aanzienlijke verbetering.

Een cv ketel op diesel is ook een optie. Deze is echter beslist niet duurzaam, duur in gebruik, en er 
moet al een cv installatie zijn (leidingen, radiatoren). De meeste schepen hebben deze faciliteit nog 
niet.

Een filter of katalysator op de bestaande houtkachel tenslotte, is een optie die eenvoudig aan te 
leggen en niet al te duur is (voor een 150 mm. Rookkanaal E 410,-). Deze katalysator zorgt dat 
onverbrande koolwaterstofverbindingen met Palladium naverbrand worden, zodat de rook veel 
minder geur en kleur bevat; de nadruk ligt hier op de geur. (www.houtrookfilter.nl) Nadeel is dat de 
kachel een rookkanaal van minstens 5 meter moet hebben, waarvan max. 2 meter ongeïsoleerd; 

http://www.houtrookfilter.nl/


deze eis wordt in veel gevallen niet gehaald. Het is mogelijk om hiervoor een rookgasventilator aan 
te leggen in de te korte pijp, maar dit is wel kostbaarder, E 600 excl. installatie. In totaal komt de 
investering dan op E 1000 pus installatie plus een intake met training in stoken.

Advies

Keuzecriteria om te kiezen voor één van de genoemde alternatieven zijn logischerwijs: mate van 
passen bij het probleem, financiën, acceptatie (door belanghebbenden, stokers, omwonenden, 
Gemeenteraad), duurzaamheid.

Diesel is duur in gebruik en niet duurzaam, veronderstelt een aanwezige cv installatie en veroorzaakt
ook hinder door fijnstof, roet en stikstof uitstoot. De acceptatie is daarmee niet zeker.

Waterstof is duur in aanschaf van het systeem en het veronderstelt een cv installatie. Wel is het zeer
duurzaam (belangrijke voorwaarde daarvoor: duurzaam opgewekt; niet met aardgas, wat tot nu toe 
veel gebeurt) en heeft het geen schadelijke uitstoot tot gevolg. Waterstof wordt echter opgeslagen 
onder een hoge druk, hetgeen een potentieel gevaar is, met name in woonhuizen en woongebieden.
De acceptatie door de omgeving is daarmee onzeker. De technologie om waterstof op te slaan in 
poedervorm is beschikbaar, maar nog niet commercieel bereikbaar. 

Een warmte pomp is duurzaam maar verbruikt bij matige isolatie veel elektriciteit, en die is in de 
Noorderhaven duurder dan voor een huishouden met een eigen aansluiting. De acceptatie zou voor 
omwonenden groot kunnen zijn, maar voor de directe buren wellicht minder: de pomp maakt wel 
enig geluid, en de schepen liggen relatief dicht bij elkaar.

Electrische c.v. veronderstelt krachtstroom en een c.v. installatie (leidingen, radiatoren), dus dit is 
niet haalbaar, ondanks de lage aanschafprijs van de ketel zelf. Losstaande electrische radiatoren 
zouden een optie zijn, hier is geen krachtstroom en geen bestaande infrastructuur aan boord voor 
nodig. Electra is echter duurder voor de schepen dan gewone huisaansluitingen. De acceptatie zou 
voor omwonenden zeer groot kunnen zijn.

Een biomassaketel is duur in aanschaf, de subsidie is sinds 1/1/20 beëindigd, en het veronderstelt 
een aanwezige cv installatie. Het is wel veel duurzamer dan diesel of haardhout, mits de pellets van 
afvalhout gemaakt zijn. Goede kwaliteit van de pellets is belangrijk voor de levensduur van de 
brander.

Een stand-alone pelletkachel is een goedkope oplossing. Het veronderstelt geen aanwezige 
installaties, slechts een electra-aansluiting, die alle bewoners hebben. Acceptatie kan hoog scoren bij
omwonenden (veel betere verbranding en dus veel minder geur en fijnstof) en bij bewoners (meer 
comfort en minder hinderklachten).

Tenslotte is een katalysator voor de rookgassen, b.v. www.houtrookfilter.nl ook een goedkope 
oplossing. Hierbij biedt de aanbieder, als het filter een reële oplossing blijkt te zijn, in combinatie 
met het filter een scan van het stookgedrag met tips aan, om het stoken te optimaliseren. Om de in 
de Noorderhaven vaak te korte afvoerpijp te compenseren kan een rookgasventilator aangebracht 
worden.

Soort/criteria Mate van 
probleem 
oplossen 
(hinder)

Financiële 
haalbaarheid

acceptatie duurzaamheid

Houtkachel met + ++ + +/-

http://www.houtrookfilter.nl/


katalysator
Pelletkachel + ++ + + *
Pellet cv ketel + +/- + + *
Diesel cv ketel +/- +/- + --
Warmtepomp ++ -- ? + **
Electr. c.v. ++ - ++ +
Losse electr. 
radiatoren

++ - ++ +

waterstofcel ++ -- ? + **
* Op voorwaarde dat de pellets van afvalhout gemaakt zijn
** op voorwaarde dat de benodigde elctriciteit cq. waterstof duurzaam opgewekt is

Tabel 1

Als gekeken wordt naar de rijen in tabel 1 waar geen min (-) staat, dan blijven houtkachel met 
katalysator, pelletkachel en pellet cv ketel (of biomassa ketel) over. Gezien de kosten valt de pellet 
cv ketel dan af. Blijft over: de houtkachel met katalysator en de stand-alone pelletkachel.

Hiermee kan de centrale vraag beantwoord worden: hinder kan sterk verminderd worden door een 
katalysator in de bestaande kachel of een stand-alone pelletkachel. Om hinder goeddeels te 
voorkómen is de warmtepomp en de waterstofcel een goede optie, maar op dit moment is dit niet 
haalbaar, gezien de kosten (beide) en gezien de staat van isolatie van schepen en geluidshinder 
(warmtepomp) en technische belemmeringen (waterstofcel).

scheepsbewoners zouden gestimuleerd kunnen worden een katalysator voor hun bestaande kachel, 
of een pelletkachel te nemen in de plaats van hun houtkachel door:

1. De subsidie voor onderhoud van de schepen in de Noorderhaven die onlangs door de 
Gemeenteraad is vastgesteld ook te laten gelden voor pelletkachels (uiteraard mits de 
houtkachel weggaat); dit houdt in dat 50 % van de investering subsidiabel is.

2. Een extra financiële stimulans, los van landelijk beleid, in te stellen voor aanschaf en gebruik 
van pelletkachels, wellicht ook met dezelfde 50 % subsidiëring.

N.b.: een aantal subsidies van de Rijksoverheid zijn niet beschikbaar voor woonschepen, o.a. omdat 
woonschepen niet (hoeven te) voldoen aan het Bouwbesluit 2012. De mogelijkheden voor subsidie 
op b.v. isolatie zijn daarmee afgesneden, en daarmee is een warmtepomp voor verwarming verder 
buiten bereik. Ook het advies uit 2019 van de Gemeente aan scheepsbewoners in de Noorderhaven 
om subsidie aan te vragen voor b.v. isolatie wordt hiermee feitelijk waardeloos.
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