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Gent, 14 december 2022 
 
Hinder door houtrook - Bevraging bij burgers 
 
Burgerplatform Vlaanderen is geen actiegroep, maar probeert met objectieve informatie over de 
maatschappelijke uitdagingen waar we vandaag voor staan, breed te informeren, sensibiliseren en 
oplossingsgerichte voorstellen te formuleren. 
 
Op deze wijze hopen we burgers, overheden, politici, academici, pers, … dichter bij elkaar te brengen om onze 
complexe samenleving efficiënter te organiseren met respect voor iedereen. 
 
Huishoudens, wegverkeer, industrie en landbouw zijn in ons land de belangrijkste bronnen van lucht 
verontreiniging. Van alle ongezonde deeltjes in de lucht veroorzaken fijnstof, stikstofdioxide (NO2) en ozon 
(zomersmog) de meeste schade aan onze gezondheid. 
 
Fijnstof, de verzamelnaam voor hele kleine (slechts een paar micrometer groot), voor het oog onzichtbare 
deeltjes, die in de lucht zweven, vormen het grootste probleem. Deeltjes die kleiner zijn dan 10 micrometer 
worden PM10 genoemd, kleiner dan 2,5 micrometer PM2,5 en nog kleinere deeltjes noemen we ultrafijnstof. Hoe 
kleiner, hoe schadelijker, omdat ze dan namelijk dieper in de longen kunnen doordringen. 
 
Het grootste aandeel fijnstof komt door de mens in de lucht terecht en daarvan is dit afkomstig van verbranding 
het meest problematisch. Het bevat roet en andere koolstofdeeltjes, waar kankerverwekkende PAK’s zich kunnen 
aan binden. Het verkeer en huishoudens dragen het meeste bij. Niettegenstaande een halvering van de 
luchtvervuiling door verkeer (door verstrengde emissienormen) in de laatste 20 jaar, krijgt dit onderdeel (denk 
maar aan de invoering van o.a. LEZ’s) nog steeds de meeste aandacht. Dit terwijl de schadelijke uitstoot van het 
fijnstof, Dioxines en Pak’s door houtverbranding (86%) afkomstig van huishoudens zelfs nog toeneemt. 
 
Ondanks de toename van personen met een luchtwegenaandoening in ons land (geraamd op meer dan 750.000) 
en 9000 vroegtijdige overlijdens door houtrook weigert de overheid iets te ondernemen. Ons rapport over de 
schadelijkheid van houtrook van 2019 werd door de bevoegde minister en zijn administratie als correct 
bestempeld, maar het gebrek aan politieke moed kreeg voorrang op de inzet voor het algemeen belang. Iets wat 
de laatste jaren in de meeste milieudossiers een trend blijkt te zijn. 
 
Het stijgend aantal bezoekers voor de rubriek houtverbranding op onze website, zeker in deze tijden van dure 
energieprijzen, bracht ons op het idee om slachtoffers de kans te geven hun mening te uiten over dit probleem. 
Bij diverse reacties stellen we immers vast dat veel burgers hinder (geur, stof, roet, …) ondervinden van houtrook 
of slechte luchtkwaliteit door uitstoot in hun omgeving. Via (opgelegde) ventilatiesystemen, kieren of 
openstaande ramen voor verluchting wordt de kwaliteit van hun binnenmilieu aangetast door verontreinigde 
buitenlucht.  
 
Veel slachtoffers durven de buren die de bron van de overlast zijn, niet aanspreken om burenruzies te vermijden. 
Daarnaast worden de zeldzame klachten bij lokale besturen meestal niet ernstig genomen of door een gebrek aan 
deskundigheid slecht opgevolgd. Daardoor is er ook geen beeld van de omvang en de bron van dit soort klachten, 
waardoor een accurate aanpak uitblijft. 
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Via het enquête formulier kan u in alle privacy melding maken van houtrookhinder en uw voorkeur voor 
oplossingen kenbaar maken, zodat wij deze hinder in kaart kunnen brengen en stappen zetten om een wettelijk 
kader uit te werken dat moet leiden tot rechtszekerheid voor de benadeelden. 
 
U zal per mail een kopie ontvangen van uw ingevulde lijst en later op de hoogte worden gebracht van de 
resultaten van deze bevraging en onze tussenkomsten bij verschillende overheden. 
 
Voor Burgerplatform Vlaanderen 
 
Eddy Vanzieleghem en Jurgen Gielen. 
 
www.burgerplatform.vlaanderen         
Met hoogachting.  
 
Jurgen Gielen en Eddy Vanzieleghem  
Burgerplatform Vlaanderen.  
+32 475 82 35 44 
 
Rapport houtverbranding   
 
Kostprijs energie per kWh  
 
Evaluatie Greendeal huishoudelijke houtverbranding  
 
Link naar bevraging  
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