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7. Slot   

 

 

 

 

NOTEER 20 APRIL 2022 IN JE AGENDA.  

Over Landbouw & Natuur 
 
 



 

1 
 

Wat zegt de wetenschap over 
houtstook? 

 

Wereldwijd wordt op steeds grotere schaal onderzoek gedaan naar 
de effecten van houtstook in de woonomgeving. Vaak is het 
onderdeel van algemene studies naar luchtvervuiling. Maar er zijn 
daarnaast ook steeds meer wetenschappers en organisaties die 
data produceren specifiek over de houtkachels, haarden en andere 
stookinstallaties bij mensen thuis.  

10 x wetenschappelijke inzichten over houtstook: 

1. Jaarlijks zeker 3000 doden door houtstook 

De gezondheidseffecten van fijnstof door alle vormen van 
houtstook worden sterk onderschat, zeker ook de gevolgen voor de 
stoker zelf. Aanvankelijk is in 2018 op basis van beschikbaar 
onderzoek het aantal jaarlijkse houtstookdoden in ons land 
getaxeerd op 900 à 2700, oftewel een mediaan van 1800. Inmiddels 
hanteert professor Lars Hein, die deze cijfers in 2018 ook 
produceerde, 3000 als minimaal aantal jaarlijkse jaarlijkse 
sterfgevallen (“vroegtijdig overlijden”) in Nederland. 

Bron: De Keerzijde van Houtstook in Open Haarden en Kachels, Lars 
Hein, professor Ecosystem Services and Environmental Change, 
Wageningen 2018. Naschrift najaar 2021: inmiddels hanteert 
professor Lars Hein dus een jaarcijfer van minimaal 3000 
houtstookdoden.  

2. Miljoen Nederlanders: “Ernstige gezondheidsklachten” 

Ongeveer 60 op elke 1000 inwoners van Nederland zeggen van 
zichzelf “ik kamp met ernstige gezondheidsklachten als gevolg van 
houtstook”. Landelijk ondervinden ruim één miljoen mensen, naar 
eigen zeggen, ‘ernstig gezondheidsnadeel door houtstook’ (kinderen 
van 0 tot 18 jaar inbegrepen). Het gaat hierbij zowel om hout- en 
pelletkachels in huizen in de buurt als stookinstallaties die buiten 
(vuurkorven, vuurschalen, hottubs, buitenovens, buitenkachels) 
worden gebruikt. 
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Bron: onderzoek Motivaction in opdracht van Milieu Centraal, 2019. 
Naschrift najaar 2021: sinds het onderzoek van Motivaction, is 
houtstook duidelijk waarneembaar sterk toegenomen. Nieuw 
onderzoek over mensen die gezondheidsschade ervaren, is niet 
beschikbaar. Wel kan deze kanttekening worden gemaakt: bij het 
onderzoek van Motivaction gaat het alléén om mensen die zélf 
gezondheidsklachten wijten aan houtstook. Aangezien houtstook 
aantoonbaar gezondheidsschade oplevert, geldt dit natuurlijk ook 
voor stokers en omwonenden die zelf (nog) geen klachten ervaren. 

3. Houtrook: een mix van chemische stoffen 

“Houtrook bestaat uit een mix van chemische stoffen. Naast CO2 en 
water bevat houtrook voornamelijk fijn stof (PM10 en PM2,5), 
anorganische gassen zoals koolmonoxide (CO) en stikstofoxiden 
(NO), vluchtige organische stoffen (VOS; onder andere benzeen, 
styreen, 1,3 butadieen), polycyclische aromatische koolwaterstoffen 
(PAK’s; onder andere benzo(a)pyreen), aldehyden, fenolen en 
quinonen (onder andere formaldehyde) en organische zuren. Bij 
gebruik van open haarden maar ook bij houtkachels komt een deel 
van de verbrandingsrook direct terecht in het binnenmilieu. Het 
grootste deel zal via de schoorsteen in de omgeving worden 
uitgestoten. Door ventilatie en infiltratie van de buitenlucht komt 
hiervan een deel weer binnenshuis terug.” 

Bron: Gevolgen van houtstook voor het binnenmilieu: een verkenning 
van de literatuur, RIVM 2018. 

4. Rook: 70% keert terug in de woningen 

“Getaxeerd wordt dat 70 procent van alle rook die uit een 
schoorsteen komt, nadien weer kan binnenkomen in het huis waar 
de rook vandaan komt of een huis in de buurt.” 

Bron: Wood Smoke Awareness Kit. Fast facts. United States 
Environmentol Protection Agency US EPA, 2017. 

5. Stoken: na enkele uren al gezondheidsschade 

“Toxicologisch onderzoek laat zien dat fijnstof van houtrook even 
schadelijk of soms schadelijker is dan fijnstof van andere bronnen. 
Ook bevat houtrook verscheidene stoffen die kanker kunnen 
verwekken. Onderzoek met vrijwilligers die in experimenten enkele 
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uren zijn blootgesteld aan houtrook, toont aan dat dit kan leiden tot 
gezondheidsschade.” 

Bron: Overlast door houtrook; onderzoek naar het meten van fijn stof 
als hulpmiddel bij het beoordelen van klachten over houtstook, GGD 
Groningen in samenwerking met GGD Drenthe en GGD Fryslan, 2015. 

 

6. Houtrook: 12 x groter kankerrisico dan tabaksrook 

“Houtstook produceert meer fijnstofvervuiling dan sigarettenrook. 
Onderzoekers van EPA taxeren dat de kans op het ontwikkelen van 
kanker 12 keer groter is bij houtrook dan bij een vergelijkbare 
hoeveelheid tabaksrook. Gevaarlijke vrije radicalen in houtrook zijn 
chemisch gezien 40 keer langer actief dan sigarettenrook; houtrook 
heeft dus veel langer de tijd om het lichaam te schaden. EPA taxeert 
dat een open haard met 5 kilo hout in een uur 4300 keer zoveel 
kankerverwekkende, polyaromatische en koolwaterstoffen 
voortbrengt dan een pakje met 30 sigaretten.” 

Bron: Families for Clean Air, Wood Smoke vs Cigarette Smoke. 

De infographic hierboven is afkomstig van de Stichting Houtrookvrij, 
2019. 

7. Stoken leidt tot infecties bij zuigelingen en kinderen 

“Net als meeroken bij tabak, veroorzaakt houtstook talrijke 
gezondheidsproblemen bij zuigelingen en kinderen, zoals vaker 
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optredende en ernstiger aanvallen astma, infecties aan de 
luchtwegen, oorontsteking en wiegendood.” 

Bron: Health Effects of Secondhand Smoke, Centers for Disease 
Control and Prevention, 2017. 

8. Vrouwen: meer kans op COPD door houtstook 

“Vrouwen en rokers die worden blootgesteld aan houtrook, zijn 
vatbaarder voor COPD; het risico om deze ziekte te ontwikkelen 
neemt significant toe. Recente studies tonen toenemende aantallen 
gevallen van longkanker bij mensen die nooit rookten, in het 
bijzonder onder vrouwen.” 

Bron: The Harmful Effects of Wood Smoke and the Growth of 
Recreational Wood Burning, Environment & Human Health Inc, 2018. 

9. Ziek door stoken: astma, diabetes, hartfalen, kanker 

A. “Een analyse van zeven epidemiologische studies toonde aan dat 
dat Noord-Amerikanen en Europeanen die thuis overwegend hout 
stoken een groter risico lopen op het ontwikkelen van longkanker.” 

B. “Het inademen van rook van houtstookinstallaties kan aanvallen 
van astma veroorzaken en andere aandoeningen aan de luchtwegen 
en ademhaling.” 

C. “Fijnstof die vrijkomt bij houtstook, verhoogt het risico op 
hartaanvallen, beroertes, hartaandoeningen en hartfalen door 
verstoppingen. Talrijke epidemiologische en observerende studies 
toonden effecten aan van fijnstof op het cardiovasculaire systemen 
van mensen. The American Heart Association waarschuwt dat zelfs 
kortstondige blootstelling aan fijnstof PM2.5 (een paar uur per 
week) cardiovasculaire aandoeningen (hart en bloedvaten) kan 
uitlokken.” 

D. “Een studie bij dieren wees uit dat blootstelling aan de fijnstof 
PM2.5 het gehalte glucose in het bloed doet stijgen. Dierproeven 
tonen aan dat er een link bestaat tussen PM (fijnstof) en het 
ontstaan van diabetes.” 

Bron: The Harmful Effects of Wood Smoke and the Growth of 
Recreational Wood Burning, Environment & Human Health Inc, 2018. 
Naschrift najaar 2021: bij metingen van schadelijke fijnstof, wordt 
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primair gemeten op de fijnstof PM2.5, onder meer via meetpalen van 
het RIVM. Veel minder is bekend over de verspreiding van de kleinere 
fijnstof PM0.1, die veelal bij metingen buiten beschouwing wordt 
gelaten. PM0.1 kan via de bloedbanen tot in de hersenen doordringen. 
Bij deskundigen leeft de veronderstelling dat nieuwe kachels met een 
vollediger verbranding (zogenaamde gecertificeerde eco-design 
kachels) relatief meer PM0.1 fijnstof produceren.  

10. Europa: 61.000 doden door hout/kolenstook thuis 

“Het stoken van hout en kolen gaat, afgezien van de fijnstof PM2.5, 
gepaard met de uitstoot van kankerverwekkende bestanddelen. Elk 
jaar sterven 61.000 mensen in Europa vroegtijdig aan luchtvervuiling 
die het gevolg is van huishoudelijke verwarming met hout en kolen.” 

Bron: World Health Organization WHO, Residential Heating with Wood 
and Coal, 2015. 

“Ruim drie miljard mensen stoken in hun huizen wereldwijd nog 
hout, mest en kolen. De vervuiling binnenshuis die hiervan het 
gevolg is, veroorzaakt jaarlijks 1,5 miljoen doden; vooral kinderen en 
hun moeders. Miljoenen lijden elk dag; ze hebben moeite met 
ademhalen, prikkende ogen en chronische problemen aan de 
luchtwegen.” 

Bron: World Health Organization WHO, Fuel for Life, 2016. 

 

https://www.luchtfonds.nl/voorlichting/wetenschappers-over-
houtstook/ 
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���De�vogelgriep�die�nu�in�Nederland�heerst,�is�niet�gevaarlijk�voor�mensen.�Maar�het�is�wachten�op�een�nieuwe����
variant�die�wél�een�voor�mensen�dodelijke�pandemie�veroorzaakt,�stellen�wetenschappers.�En�het�is�glashelder�
waar�nieuwe�dodelijke�varianten�vandaan�kunnen�gaan�komen:�de�Europese�pluimvee-industrie.��

De�volgende�pandemie�wordt�uitgebroed�
in�kolossale�kippenstallen��
Graphics:�Ted�du�Bois�en�Leon�de�Korte�
De�Correspondent:�Thomas�Oudman�
�
�

��� �
�
�
et�is�herfst,�de�ganzen�komen�terug�uit�het�hoge�noorden.�Prachtig,�maar�dit�jaar�namen�ze�dodelijke�vogelgriep�

mee.�De�afgelopen�weken�stierven�er�in�Nederland�duizenden�wilde�vogels.�Ganzen�vallen�massaal�uit�de�lucht,�
volgens�Hart�van�Nederland.�Vanwege�besmettingen�in�zes�pluimveebedrijven�zijn�er�al�meer�dan�een�half�miljoen�
kippen�en�twintigduizend�eenden�vroegtijdig�gedood.�De�kans�is�klein�dat�de�kous�hiermee�af�is.�

�
We�zijn�voorlopig�nog�niet�van�covid-19�bevrijd,�maar�het�volgende�dodelijke�virus�is�alweer�komen�binnenvliegen.�
Het�vogelgriepvirus�H5N8�is�uit�Siberië�meegenomen�naar�Nederland.�Verdachte�is�de�brandgans,�die�in�het�
noorden�van�Rusland�broedt.�Het�virus�is�oorspronkelijk�afkomstig�van�grote�pluimveebedrijven�in�andere�delen�
van�Azië,�en�waarschijnlijk�tijdens�de�voorjaarstrek�met�watervogels�meegelift�naar�de�arctische�broedgebieden.�

�
De�kans�is�klein�dat�deze�variant�van�het�vogelgriepvirus�overspringt�op�de�mens,�maar�dat�betekent�niet�dat�we�
ons�geen�zorgen�hoeven�te�maken.�De�geschiedenis�heeft�meermaals�uitgewezen�dat�grote�stallen�met�varkens�of�
kippen�ware�broedmachines�zijn�voor�een�dodelijke�viruspandemie.��

�
De�kans�daarop�wordt�met�het�groeiende�aantal�megastallen�alleen�maar�groter.�In�Nederland�leven�nu�meer�dan�
honderd�miljoen�kippen,�vaak�met�meer�dan�honderdduizend�in�één�schuur.�Deze�dieren�zijn�niet�ingeënt�tegen�
bestaande�varianten�van�vogelgriep,�terwijl�dat�eenvoudig�zou�kunnen.��

�
Dat�zegt�een�van�dé�wereldwijde�experts�op�het�gebied�van�het�ontstaan�van�vogelgriep:�hoogleraar�virologie�Thijs�
Kuiken�(geen�familie�van).�Hij�is�verbonden�aan�het�Erasmus�MC�in�Rotterdam,�en�gespecialiseerd�in�de�overdracht�
van�virussen�van�wilde�dieren�op�de�mens.�Op�dit�moment�is�hij�drukker�dan�ooit,�met�onderzoek�naar�covid-19.�
Maar�toch�maakt�hij�zich�ook�zorgen�over�vogelgriep.�Kuiken�gaf�me�een�spoedcursus�over�het�ontstaan�van�
dodelijke�vogelgriepvirussen,�en�wat�we�daaraan�kunnen�doen.�

�
Korte�samenvatting:�de�pluimveehouderij�in�zijn�huidige�vorm�is�een�kakelende�tijdbom.�

�

�

�



�

�

�� ���� �

�



�

���� �



�

�

������� �����

�



�

�

�

‘Alles�bij�elkaar�genomen’,�zegt�Kuiken,�‘is�de�enige�oplossing�om�veel�minder�en�kleinschaliger�vee�te�houden,�en������

dat�regionaal�te�verhandelen.’�Dat�is�goed�voor�onze�gezondheid�en�voor�de�natuur�in�het�algemeen.�‘Met�kleine�

bedrijven�kunnen�we�heel�goed�een�robuust�systeem�creëren.�Dan�kan�een�vogelgriepvirus�een�keer�binnenkomen,�

maar�dan�is�dat�geen�groot�probleem.�Het�systeem�is�dan�veel�flexibeler.’��

�

Er�is�dan�bijna�geen�kans�meer�op�een�dodelijk�virus,�en�zonder�strenge�exportregels�zou�je�besmette�dieren�dan�

gewoon�kunnen�laten�uitzieken.�

�

Thijs�Kuiken�redeneert�vanuit�het�basisprincipe�dat�gezondheid�van�mens,�dier�en�omgeving�wederzijds�van�elkaar�

afhankelijk�zijn.�‘Dodelijke�vogelgriep�is�verschrikkelijk�voor�kippen�zelf.�Daarnaast�creëren�we�ook�een�groot��

probleem�voor�wilde�vogels,�die�toch�al�in�de�verdrukking�zitten�door�hun�slinkende�habitat.�En�natuurlijk�is�het��������

een�gevaarlijk�risico�voor�de�mens.�In�de�afgelopen�honderd�jaar�is�het�meermaals�bewezen�dat�intensieve���������

veeteelt�leidt�tot�dodelijke�pandemieën.’�

�

‘Als�we�als�mens�willen�voortbestaan�op�deze�aarde,�dan�zullen�we�substantieel�rekening�moeten�houden�met�����

andere�soorten.�En�daar�moeten�we�ook�iets�voor�willen�doen.�Of�eigenlijk�vooral�laten.’�

�

�

Artikel�over�genomen�uit:�

�
�
Artikel�online�lezen:��

� � � �
https://decorrespondent.nl/11825/de-volgende-pandemie-wordt-uitgebroed-in-kolossale-
kippenstallen/947411668500-2131c044�



Veehouderijen en gezondheid in de 
omgevingsvisie 
Gemeenten en provincies kunnen hun beleid bij het afwegen van gezondheidsrisico’s 
bij veehouderijen vastleggen in een omgevingsvisie. Dit schept duidelijkheid naar 
veehouders en omwonenden, en helpt bij de motivering van besluiten. 

Gewenste beschermingsniveau 
In hun omgevingsvisie kunnen gemeenten en provincies bijvoorbeeld hun eigen 
gewenste beschermingsniveau bepalen. Uiteraard voor zover de regels uit het 
Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) dat toelaten. Dit speelt vooral in gebieden met 
een relatief grote milieubelasting vanuit de veehouderij. 

Met deze omgevingsvisie kan onder andere worden bepaald waar uitbreiding van 
veehouderijen eventueel mogelijk is. Daarbij wordt gelet op mogelijke 
gezondheidsrisico’s. En onder welke voorwaarden uitbreiding mogelijk is. 

De provincie kan op basis van het beleid in haar omgevingsvisie instructieregels voor 
gezondheid opnemen in haar omgevingsverordening. Voorwaarde hierbij is dat het 
provinciaal belang betreft. 

Kwaliteit van de leefomgeving 
Bescherming (en bevordering) van de gezondheid hangt sterk samen met de 
kwaliteit van de leefomgeving. Er zijn veel factoren die de omgevingskwaliteit en 
daarmee ook de gezondheid van de bewoners beïnvloeden, in positieve en 
negatieve zin. Bij veehouderijen gaat het bijvoorbeeld om de bescherming van de 
omgeving tegen geur, fijnstof en geluid. 

Maar veehouderijen kunnen ook een rol spelen in de bevordering van de 
gezondheid. Bijvoorbeeld als de veehouderij deels een functie heeft als zorgboerderij 
of een andere sociale of maatschappelijke functie. Denk bijvoorbeeld aan educatie 
aan schoolklassen of landschaps- of maaibeheer. Of in de zomer onderdak bieden 
aan kampeerders op een boerencamping. 

Voorbeelden uitgangspunten 
Verschillende aspecten en uitgangspunten kunnen in de omgevingsvisie naar voren 
komen. Zie hiervoor ook de informatie over de motivering van de 
(on)aanvaardbaarheid van risico’s en passende maatregelen. Enkele voorbeelden: 

• Wanneer overwegen we extra emissiebeperkende maatregelen? In elke 
(nieuwe) situatie? 

• Bij welke veedichtheid, concentratie of emissies vinden we extra maatregelen 
nodig? 

• Richt het beleid zich alleen op uitbreidingen en nieuwe stallen, of ook op 
bestaande situaties? 

• In welke gevallen vragen we de GGD om advies? 



• Welke belangen en waarden spelen mee in de beleidsafwegingen? 

• Hoe spelen cumulatieve risico’s een rol in het beleid? 

• Hoe sluit het beleid aan bij het overige beleid voor een goede 
omgevingskwaliteit en gezondheidsbevordering? 

• Welke consequenties heeft het beleid voor veehouderijen (bijvoorbeeld 
financieel) en dierenwelzijn? 

• Wat is de relatie met aangekondigde rijksmaatregelen? 

• Wat is de relatie met (toekomst)visies en initiatieven van de 
veehouderijsector? 

https://iplo.nl/praktijksituaties/veehouderijen/gezondheid-
veehouderijen/veehouderijen-gezondheid-omgevingsvisie/ 
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Varkens�lijken�meer�op�ons�dan�we�willen:�de�ziekten�die�ze�op�de�mens�kunnen�overbrengen�vormen�
een�bedreiging�voor�de�wereldgezondheid.�

Komt�de�volgende�epidemie�uit�een�varkensstal?�

�

We�lijken�ziekelijk�veel�op�varkens�–���������������������
en�dat�is�gevaarlijk�

�

Door:�Kristoffer�Endresen������������
Historicus,�gespecialiseerd�in�varkens�

�

������������������������������ �

Alle�beelden�bij�dit�artikel�zijn�afkomstig�uit�het�archief�van�het�Rotterdamse�museum.�������������������������������������������������������������������������

Hierboven�een�wandtegel�met�varken,�ca.�1620-1640�©�Museum�Rotterdam/gettyimages�
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Dit�stuk�is�een�bewerkte�versie�van�het�laatste�hoofdstuk�van�mijn�boek�Het�varken.�Een�verhaal������������������������

van�een�dier�van�vlees�en�bloed,�dat�in�september�verscheen�bij�uitgeverij�Atlas�Contact.�

�
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� � � Springend�zwijn�met�drie�zeilschepen,�hoekmoties:�spin�ca.�1700-1850�©�Museum�Rotterdam/gettyimages�
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Artikel�over�genomen�uit:�

������� �
�
Artikel�online�lezen:�
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���https://decorrespondent.nl/12657/we-lijken-ziekelijk-veel-op-varkens-en-dat-is-gevaarlijk/36477359833860-9cc027e0�
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