Overlast door houtkachels, bebouwde kom gemeente Woerden, Herfst 2021

ZWARTBOEK

Voorwoord
Houtkachels zijn verantwoordelijk voor 23% jnstof in de woonomgeving, en de grootste bron van kankerverwekkende stoffen in het oppervlaktewater
(PAK’s). Ook houtkachels die volledig voldoen aan Europese wet- en regelgeving voor minder CO2 uitstoot (Ecodesign 2022), kunnen de
leefomgeving vervuilen. Als de stoker niet goed stookt en er geen schoon hout wordt gebruikt is de uitstoot van stoffen tot zeer ernstig luchtvervuilend.
De productie van hout voor massaal gebruik van particuliere houtkachels is geen goede oplossing voor de opwarming van de aarde. Emissies uit
houtkachels zijn vervuilend en blijven extra lang hangen in de woonwijken, nog meer bij bepaalde weersomstandigheden zoals bij code rood
stookwijzer.
Dit zwartboek bevat een greep uit de meldingen op het meldpunt van gemeenteraadslid Wilma de Mooij te Woerden van 1-persoonsfractie WeDo.
WeDo opende bij de start van het stookseizoen 2021 het meldpunt voor inwoners uit Woerden, Harmelen, Kamerik en Zegveld.
Het merendeel van de melders heeft aangegeven graag te zien dat een algeheel stookverbod wordt ingesteld voor de gehele gemeente Woerden.
Vooralsnog echter lijkt het reguleren van de houtstook de snelste, meest haalbare en minst kostbare weg naar leefbaardere houtstook-arme wijken.
Het initiatiefvoorstel voor regulering van de houtstook is door WeDo reeds aan de raad voorgelegd. Dit betreft verminderen van houtstook in de
bebouwde kom en 100m daarbuiten middels een wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening van Woerden. De regulering is een eerste stap
naar een schonere leefomgeving in de wijken, opdat opgroeiende jeugd meer kans heeft gezond op te groeien en fysiek kwetsbaren voor houtstook
gezonder oud kunnen worden.
Dit zwartboek wordt maandag 13 december 2021 overhandigt aan de portefeuillehouders inzake de Algemene Plaatselijke Verordening en Milieu, dat
zijn respectievelijk burgemeester Victor Molenboer en wethouder Ad de Regt.
Vriendelijke groet,
Wilma de Mooij
Volksvertegenwoordiger, gemeenteraadslid Woerden
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Een greep uit de meldingen
In de avond stankoverlast en prikkelende ogen van houtkachels en tuinhaarden.
Erg veel stank in me douche keuken huiskamer zelf wijn stof zwart op me vijver die ik in de winter af dek
Dus weg met die kachels mvg
We hebben hier met grote regelmaat geurhinder door houtstook, alle ramen en luchtroosters moeten dan dicht en de stekker uit de mechanische
ventilatie. Even buiten iets in de container gooien of in auto/op ets stappen, betekent door de zware houtrooklucht heen en dan ruik je het binnen
ook nog een tijd. Gelukkig is onze overlast doorgaans alleen in de avond, maar 2 stokes (1 op het oosten en 1 op zuiden) beginnen ook wel eens
s’morgens en dan de hele dag door.
Ook vanuit energietransitie / warmtevisie dient op hout stoken als hoofdverwarming simpelweg niet toegestaan te zijn, het is vervuilend en heeft geen
toekomst. Overigens idem voor pelletkachels, goed duidelijk maken dat dit óók houtstook is. Vanwege de gestegen gasprijzen zijn er schijnbaar nu
veel mensen in de markt voor een houtgestookt toestel in hun woning, deze kant moeten we echt niet nog verder op.
Ik zou zeggen dat de venstertijd van alleen 's avonds stoken nu te ruim is, startend vanaf 18.00 uur loop je risico dat men direct uit werk (half 6 kan
dan ook) begint zoals men nu ook gewoon is, en daar geen gedragsverandering of bewustwording ontstaat. Ik heb kinderen en zou ze graag in bad
kunnen doen en ook dan mijn huis ventileren, om van het vocht af te komen. Dus een venstertijd van 20.00 - 24.00 zou veel beter zijn, dan is het
meteen de max 4 uur die de overheid ook adviseert.
Verschrikkelijke overlast van houtkachels wat alleen maar meer wordt.
Bij ons in de wijk zijn heel veel houtkachels mijn man heeft daar heel vaal last van want die heeft astma.
Vanaf circa 20.30 uur houtrook; windstil weer (weerstation woerden: kalm)
Verschil maken tussen bebouwde kom en landelijke omgeving
Regelmatig sterke stankoverlast van houtkachels ed. Ik heb hier veel last van ivm astma
Geheel verbieden lijkt mij de beste optie, regelmatig ben je genoodzaakt alle ramen te sluiten terwijl ik juist veel moet ventileren
Ik heb veel last van het stoken van houtkachels in onze buurt. Door de rook van de houtkachels krijg ik last van mijn luchtwegen en krijg ik het
benauwd. Ik heb astma. In de herfst en winter moeten onze ramen en ventilatieroosters dicht. Bepaald geen pretje want je wilt toch graag ventileren!
In herfst en winter is het de houtkachel die voor overlast zorgt en in de zomer is het de barbecue! Dan zitten we met 30 graden binnen met ramen en
deuren en roosters dicht!
Ik hoop dat er een algeheel stookverbod komt zodat de luchtkwaliteit gaat verbeteren

fi

Geur houtkachels buiten na terugkeer sporten. Hierdoor hoesten en kortademig. Ramen van tochtstand en helemaal dicht moeten doen echter bij
verkeerde stand wind komt er nog steeds rook in huis via ventilatie.
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Al heel lang ondervind ik overlast van houtkachels, openhaarden, barbecues en tuinkachels. De overlast is het hele jaar door. De mechanische
ventilatie/wtw-systeem moet ik uitzetten, omdat de rook met de ‘verse’ lucht mee naar binnen komt. Ik kan vaak ‘s winters noch ‘s zomers mijn raam
of ramen openzetten, omdat vervolgens het huis doorrookt is. Toen mijn huis werd gebouwd, was het installeren van een open haard verboden
vanwege de wtw-installatie. Inmiddels is er in vergelijkbare woningen illegaal een haard geplaatst. Er is geen controle op lucht lters en er is geen
wettelijke mogelijkheid voor de gemeente om op te treden tegen rookoverlast. Ik pleit voor andere wetgeving en regels.
Ik ben heel blij met het initiatief om een meldpunt te creëren voor rookoverlast, zeker gezien de stijgende gasprijzen die mensen ertoe bewegen om
pellet kachels te gaan aanschaffen. Dit is een aanslag op het binnen- en buitenmilieu en schaadt de volksgezondheid.

Zelfs in sept en okt al 5x veel stank in de slaapkamer. Dat slaapt vervelend, tot hoofdpijn en zere ogen toe. Het zou minimaal verplicht moeten zijn
vooraf de buurt te waarschuwen zodat ieder tijdig de ramen en roosters kan sluiten (afh. Van windrichting). Het is nog nauwelijks koud geweest, dus
het zal voor de lol zijn.. We weten nog niet precies welke buren, maar zijn terughoudend in aanspreken. Om ruzie te voorkomen.. triest en vies en
gevaarlijk allemaal. Ik hou mijn hart vast voor een winter waar het ook nog om de warmtebron gaat.
Alle beperking is welkom.

Rooklucht houtkachels vrijwel elke avond; woensdagmiddag vanaf 15.00 h met 18 gr C buitentemperatuur.
Meldpunt houtrook overlast vanuit gemeente Woerden
In apv regulering houtstook voor bebouwde kom opnemen
Voorlichting over nadelige gevolgen houtstook binnen stedelijk gebied
Sterke rook lucht door de wijk en daardoor ook in huis. Dit komt zeer regelmatig voor, ook in de zomer.

3 houtkachels direct om ons heen.
Alle houtverbranding verbieden

Dit jaar stinkt de hele wijk elke dag naar open haard al vanaf een uur of 10 s’ochtends, als zwangere astmapatiënt is dit erg naar.
Motiveer mensen ook om goed onderhoud te plegen, ook dit scheelt al veel aan stank.
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Wij hebben heel vaak last van houtstook!
Vooral bij zuid/zuidwesten wind kunnen wij de ventilatieroosters niet open laten want dan stinkt het door de hele at! Afschuwelijk gewoon! Er worden
bomen uit de tuin in de open haard verbrand en laatst werd er ook een aanhanger vol hout gelost! Dus "feest" bij ons en andere bewoners hier!
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Algeheel stookverbod
Ernstige overlast van houtkachel/allesbrander (geen idee van wie) waarschijnlijk door vochtig hout of hout dat niet schoon is. Met name 's-avonds en
's-nachts bij windstil/mistig weer. We moeten dan ons slaapkamerraam dichthouden om geen klachten te krijgen..
Stookverbod bij mistig/windstil weer. Stookverbod van oude kachels tenzij lter.
Veel meer info over goed stoken en evt subsidie op aanschaf lters.

Stankoverlast van houtkachel ruikt naar vuilverbranding
Algeheel stookverbod
Scherpe houtrook. Pm 2.5 : 40 wat 20x hoger is dan een situatie zonder houtrook. Overigens vrijwel windstil.

Sterke brand lucht, Ik ruik het zelfs in mijn woning. Dit komt helaas heel vaak voor. Ook in de zomer.
Algeheel stookverbod

Houthandel Woerden stinkt verschrikkelijk en is in de wijk te ruiken wanneer de wind uit het (zuid/)westen waait. Deze schoorsteenpijp rookt (bijna)
dagelijks en de gehele dag.
Van de Valkbouwmanstraat is een vieze stinkstraat, waar veel etsers doorheen gaan en die ongezonde lucht mogen inademen.
Verder zijn er steeds meer straten in de wijk waar houtkachels, open haarden of buitenhaarden branden. Wanneer ik met mijn hond wandel trek ik
regelmatig mijn sjaal voor mijn neus en mond om die ongezonde lucht te " lteren" bij het inademen.
Algeheel stookverbod
Afgelopen dinsdag 16 november 2021 rond 18.00 uur. Als je daar etst kun je bijna niet meer ademen.
Stoken alleen toestaan tussen 19.30-23.30

Het hele jaar door ondervind ik ernstige rookoverlast veroorzaakt door houtkachels, open haarden, barbecue’s en buitenhaarden. Mijn woning heeft
een WTW systeem, waarbij een luchtinlaat op het dak moet zorgen voor verse lucht. Geregeld moer de stekker uit het systeem gehaald worden,
omdat er rook binnenkomt. Ramen kunnen dan ook niet opengezet worden.
Algeheel stookverbod
Het stookgedrag van mensen veroorzaakt ernstige luchtverontreiniging en gezondheidsschade. Voor mens en milieu is het noodzakelijk dat de
overheid ingrijpt.
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Iedere dag hebben wij stankoverlast van houtkachels/open haard, wij hebben deze klacht al op de buurt app gemeld en ook bij diverse bewoners die
stoken aan gebeld, om deze klacht te melden. maar tot op heden wordt daar niet echt rekening mee gehouden, vandaar dat ik het nu op deze site
meld. Wij kunnen geen raam meer openhouden en geen was meer buiten hangen, constant deze lucht. Het begint al in de vroege morgen tot laat in
de avond.
Hoop dat er een wettelijke regeling komt, om dit probleem op te lossen

Een aantal houtkachels stoken zowel ‘s ochtends als ‘s avonds. Ramen ‘s nachts of ‘s ochtends opendoen is niet te doen!
Algeheel Stookverbod alleen in wijken waar mensen dicht op elkaar wonen!
Waarom vervulde auto weren uit de binnen steden en houtstook word niet verboden.
Algeheel stookverbod

Dagelijks rookoverlast. Geur van slechte en vervuilde verbranding. Ik ruik het zelfs in mijn woning.
Algeheel stookverbod
Stinkt weer fors naar houtsoort, terwijl bijna windstil. Rook komt uit zuidwest richting. Stookwijzer geeft windkracht 0 op.
Stookverbod bij mistig of windstil weer, verder vrij stoken
Stookverbod overdag en bij windstil of mistig weer

De dichtsbijzijnde openhaard pijp staat amper 15 meter van onze voordeuren op de zelfde hoogte. Als hij aan is is de rook niet te harden en stinken
onze huizen naar de rook verder op in de zelfde straat zijn nog meer open haarden
Wij zijn allen oudere mensen, vele met longziekten dit moet toch niet mogen ik hoop echt dat er maatregelen worden genomen om dit te stoppen.
namens 10 andere buren.
Regelmatig niet mogelijk om te luchten omdat daarmee houtrook in huis komt. Zeer ongezond en irritant.
Combinatie van 1 en 2. Alleen tussen 19.30 en 23.30 MITS voldoende wind, dus algeheel verbod bij mistig of windstil weer. Verder toepassen van
gekeurde jnstof lters, en alleen onbewerkt hout. Bij overtreding afsluiten.
Neem dit ook op in Omgevingsvisie. Zie mijn zienswijze inzake afwezigheid thema afval en (lucht)vervuiling.
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Algeheel stookverbod
Voor een toelichting verwijs ik graag naar de brief aan de Gemeenteraad en het College van B&W van de Gemeente Woerden d.d. 7 december 2021
(meer speci ek de brief van “[naam]” aan de Gemeenteraad en het College van B&W van de Gemeente Woerden d.d. 7 december 2021, welke
zowel per post als per e-mail aan de Gemeenteraad en het College van B&W van de Gemeente Woerden is gezonden). Bij voorbaat veel dank voor
uw tijd en aandacht!
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Wat ik nu inmiddels al heb ervaren in de 30jaar dat wij hier wonen i.v.m houtkachel zowel buiten als binnen, wij kunnen de laatste jaren niet meer
genieten van de achtertuin omdat er houtkachels en b.b.q's op hout stoken en er worden geen regels aan banden gelegd jammer, er zijn voor mij
geen andere opties i.v.m de houtstook , dat vind ik jammer en laten we de mensen die long of andere ziektebeelden hebben een schonere lucht
geven, zodat hun ook nog van het buitenleven mogen genieten.
Voor een toelichting verwijs ik graag naar de brief aan de Gemeenteraad en het College van B&W van de Gemeente Woerden d.d. 7 december 2021
(meer speci ek de brief van “[naam]” aan de Gemeenteraad en het College van B&W van de Gemeente Woerden d.d. 7 december 2021, welke
zowel per post als per e-mail aan de Gemeenteraad en het College van B&W van de Gemeente Woerden is gezonden). Bij voorbaat veel dank voor
uw tijd en aandacht!
Wij wonen in het buitengebied vlak naast een boerderij met twee houtkachels. Er wordt continu gestookt, zowel overdag als 's avonds. Als het windstil
is of de wind staat richting ons huis moet ik echt alle ramen en ventilatie roosters dicht houden. Als er boven wat open staat zit ons hele huis vol rook.
Ik heb astma en heb hier heel veel last van!! Wij kunnen hier met onze buren niet over communiceren. Daarom baal ik ook dat de regels opgesteld
worden voor binnen de bebouwde kom en niet gelden voor buiten de bebouwde kom. Kunnen jullie buiten de bebouwde kom niet pleiten voor regels
met een bepaalde afstand?
Het liefst zou ik een algeheel stookverbod willen als er mensen binnen 50 meter van een huis wonen. Als dat te ver gaat zou ik graag een
stookverbod bij mistig en windstil weer willen. En alleen toestaan tussen 19.30-23.30 uur. Dan kan ik overdag tenminste mijn huis ventileren
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