PERSBERICHT

BRANCHE ROEPT OP:
REGELS HOUTSTOOK ALLEEN VOOR
OUDERE OPEN HAARDEN AANSCHERPEN
‘Moderne houtkachels zijn hoogwaardige verbrandingstoestellen’
VEENENDAAL – Regelgeving voor houtstook moet worden aangescherpt, vindt
ook Brancheorganisatie Het Sfeerverwarmingsgilde (SVG), maar voorzitter Gert
Kooij benadrukt dat er een groot verschil is tussen houtstook in open haarden
en moderne houtkachels. ‘Die kun je niet met elkaar vergelijken’.
Het is onjuist om open haarden als uitgangspunt te gebruiken voor het hele spectrum
houtstook, aldus Gert Kooij. ,,Moderne houtkachels zijn hoogwaardige
verbrandingstoestellen en niet te vergelijken met oude stookgelegenheden. Niet als we
kijken naar rendement en niet als het gaat om uitstoot en overlast. We delen wel de
mening dat verouderde open haarden niet meer passen in het tijdsbeeld en dat daarvoor
strengere regels mogen komen. De regelgeving moet worden aangescherpt om de
leefomgeving te verbeteren en overlast te voorkomen door onwetendheid en verkeerd
stookgedrag. Een totaalverbod van stoken op hout is onmogelijk, irreëel en onnodig.’’
Stoken van hout zonder overlast
De klacht dat stoken op hout ongezond is en hinderlijk voor omwonenden, wordt in ons
dichtbevolkte land steeds vaker geuit. Ook de Amsterdamse wethouder Abdeluheb Choho
(D66) mengt zich namens de vier grote steden in die discussie. Diverse overheden,
organisaties en partijen werken al maanden samen aan een aanpak, mede op initiatief
van het SVG en de Haarden- en Kachelbranche. ,,De Haarden- en Kachelbranche streeft
het juist stoken van hout zonder overlast na. Daarbij zijn vier pijlers van belang: het type
brandstof, het toestel, een juiste installatie en het gedrag van de stoker zelf.’’
Bestaande open haarden aanpassen is eenvoudig
Het probleem is volgens de brancheorganisatie mede ontstaan in 2003. ,,Toen heeft de
overheid de landelijke kwaliteitseisen voor houtgestookte toestellen losgelaten. Sindsdien
gelden Europese richtlijnen, die veel minder streng zijn. Dat beginnen we nu te merken.
Nieuwe kachels voldoen echter aan typekeuringen die onder andere in Duitsland en
Oostenrijk worden gehanteerd. Als alle toestellen in Nederland daaraan voldoen, zal dat
voor een enorme verbetering zorgen. Weliswaar verkopen onze leden nog beperkt open
haarden, maar de consument wordt geadviseerd zich te oriënteren op duurzaam
gestookte haarden. Niet alleen vanwege het rendement, maar vooral ook voor het milieu
en de gezondheid. In de markt zijn zeer goede oplossingen beschikbaar om bestaande
open haarden om te bouwen naar rendementhaarden. Het is voor de consument
eenvoudig om een open haard te renoveren en upgraden. Het rendement gaat dan van
15-20% naar 75-80% en het is vaak een aantoonbare oplossing in situaties waar sprake
is van overlast.’’
Houtstokers hebben ook eigen verantwoordelijkheid
Het advies van de brancheorganisatie luidt dan ook dat het stoken van open haarden in
bepaalde omgevingen onder voorwaarden verboden mag worden. ,,Houtstook in het
algemeen niet. Ook moeten we houtstokers bewust maken dat zomaar alles in het vuur
gooien niet meer van deze tijd is. Verlies van rendement en overlast ontstaan vaak louter
door onwetendheid en verkeerd gebruik. Goed stookhout moet aan voorwaarden
voldoen. Stokers beseffen zich dat nog niet voldoende. We willen als branche de stoker
bewust maken van zijn verantwoordelijkheid in de bebouwde omgeving. Consumenten
realiseren zich niet altijd dat de reikwijdte van hun houtgestookte haard of kachel groter

is dan de eigen woning. Onze DE-erkende installatiebedrijven geven particuliere stokers
daarom instructies: hoe stook ik, waarmee, wanneer wel en wanneer niet? Bovendien
staat sinds kort op de website van Het Sfeerverwarmingsgilde en diverse gemeenten het
zogeheten Stookalert. Code groen betekent dat er veilig gestookt kan worden, bij code
oranje is er mogelijk sprake van mist of weinig wind en kan het voor de stoker verstandig
zijn even te wachten met het vuur aan te steken om zo de buren niet met rook- of
geuroverlast op te zadelen. Het doel van het Stookalert is het bevorderen van
verantwoordelijk stookgedrag.
Ook de juiste installatie van een kachel is van groot belang. Zonder installatie door een
erkende vakman voldoet een toestel vaak niet aan de gestelde eisen, behaalt het
mogelijk niet zijn rendement en is er een vergroot risico op overlast, brand of
koolmonoxidevergiftiging. Ook de plaatsing van een schoorsteen moet aan wettelijke
eisen voldoen. De kennis bij gemeenten hierover schiet vaak tekort.’’
Platform Houtstook in oprichting
Samen met diverse andere stakeholders zal de branche een actieve rol gaan vervullen in
het Platform Houtstook dat vanuit RIVM wordt opgericht. Het doel van dit platform is de
betrokken partijen aan tafel te krijgen om in gezamenlijk overleg beleid te maken,
waarbij het enige belang het gemeenschappelijke belang is. In samenspraak met het
ministerie van Infrastructuur en Milieu start bovendien binnenkort een onderzoek in
diverse gemeenten - waaronder Amersfoort - naar de aard en omvang van overlast door
houtstook. Ook de gemeente Amsterdam is hiervoor uitgenodigd. Dit onderzoek wordt
uitgevoerd door ECN.
Het Sfeerverwarmingsgilde
De Vereniging Het Sfeerverwarmingsgilde (SVG) is een brancheorganisatie van haardenen kachelspecialisten. In Nederland zijn circa 80 detaillisten aangesloten bij het SVG.
SVG-leden bieden Gegarandeerde Kwaliteit, dit betekent concreet dat consumenten altijd
de kwaliteit krijgen, die ze van een specialist mogen verwachten. Kijk op
www.sfeerverwarmingsgilde.nl voor het dichtstbijzijnde SVG-lid.
-------------------------------------------------------------------------------------Noot voor de redactie, niet voor publicatie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gert Kooij, voorzitter van het
Sfeerverwarmingsgilde: 06-290 602 14 of info@sfeerverwarmingsgilde.nl.
Downloads brancherichtlijnen, beeld en bericht
Het bericht kunt u ook downloaden als PDF-bestand of Word-bestand (1997-2003).
Download hier de opgestelde brancherichtlijnen Houtstook (1.4 mb.)
en Pellethaarden (1.1 mb.)
Het beeldmateriaal is rechtenvrij te gebruiken. U kunt ze hier downloaden:
- Open haard op hout (1.4 mb)
- Inbouwhaard,op hout gestookt maar met een hoger rendement (898 kb)
- De houtkachel, voor sfeer en rendement (1.3 mb)
- De accumulerende kachel, gedoseerde stralingswarmte(1 mb)
- De liftdeurhaard (556 kb) en inbouw liftdeurhaard (1.1 mb), open haard wordt kachel
- De inzethaard, warmtebron met hoog rendement (620 kb)
- Een cv-haard, efficiënt energieverbruik (1.1 mb)

