
Maak jij het ook 
graag gezellig  
warm binnen?

Kiest u toch voor hout? 
Stook dan slim!

1. Stook niet op dagen met een  
zeer slechte luchtkwaliteit

2. Verbrand uitsluitend onbehandeld  
en droog hout

3. Gebruik uw kachel correct

4. Zorg voor een voldoende hoge, schone 
schoorsteen die goed trekt

Denk aan uw buren

Volgens de Politiecodex van de stad Antwerpen 
mag u uw buren niet hinderen met de rook 
van uw stookinstallatie. Artikel 72 §1 zegt: 
“gebruikers van verbrandingsinstallaties met of 
zonder energiewinning moeten alle voorzorgen 
nemen om de buurt niet te hinderen door 
geur, gas, damp, roet, stof en andere 
uitwasemingen. Voorbeelden zijn gebruikers 
van type allesbrander, kachel, bakoven en open 
haarden en verbrandingsinstallatie met of 
zonder energiewinning (…).”

Meer info op  
www.antwerpen.be/houtstook

V.U. Patricia De Somer, Grote Markt 1, 2000 Antwerpen

Maak het deze 
winter lekker 
warm binnen!
… Maar houd uw 
lucht gezond
Een haardvuur bij u thuis maakt het 
op slag gezellig. Maar stoken met 
hout veroorzaakt ook roet en fijnstof. 
Die blijven in uw huiskamer hangen 
en verdwijnen voor een deel via uw 
schoorsteen. Omdat hout verbranden 
steeds deeltjes uitstoot die 
schadelijk zijn voor uw gezondheid 
en de luchtkwaliteit, is het niet 
aangeraden om met hout te stoken.



Kiest u toch voor hout?  
Stook dan slim!
1. Stook niet op dagen met een  

zeer slechte luchtkwaliteit 

In de winter informeert de Vlaamse Milieu-
maatschappij u op welke dagen u best niet met 
hout stookt. Dit zijn dagen dat er te veel fijnstof 
of smog in de lucht is. Ook op winterse, mistige 
en windstille dagen stookt u beter geen hout. 
In deze weersomstandigheden waait het fijnstof 
niet weg en stapelt de luchtvervuiling zich snel 
op in de onderste luchtlagen. Helemaal geen 
hout stoken is natuurlijk nog beter.

2. Verbrand uitsluitend onbehandeld  
en droog hout

Als u geverfde, geverniste of andere bewerkte 
houtproducten verbrandt, komen er zeer 
schadelijke stoffen vrij. Ook bij samengestelde 
houtproducten zoals triplex en vezelplaat komen 
schadelijke stoffen zoals lijmen vrij. Dit houtafval 
kan u gratis naar het recyclagepark brengen.  
Ook papier en drukwerk zoals reclamefolders of 
krantenpapier zijn geen gezonde brandstoffen.

3. Gebruik uw kachel correct

De ene kachel is de andere niet. Volg steeds de 
handleiding van de fabrikant en onderhoud 
uw kachel regelmatig. Let tijdens het branden 
op de rook en de vlammen. Laat de kachel nooit 
branden als u niet in de buurt bent.

4. Zorg voor een voldoende hoge, schone 
schoorsteen die goed trekt

Vuur heeft zuurstof nodig. Een schoorsteen 
zuigt lucht uit uw woning aan en verwijdert de 
verbrandingsgassen. Dit werkt enkel goed als 
uw schoorsteen boven de nok van uw dak en 
aanpalende gebouwen uitsteekt. Zorg er ook voor 
dat de schouw ruim genoeg is voor uw haard, 
anders gaat de lucht er niet vlot genoeg door en is 
het risico op een schoorsteenbrand groter. 

Is uw schoorsteen aangesloten op een 
stooktoestel op hout of houtpellets dat uw 
centrale verwarming van warmte voorziet? Dan 
moet u die jaarlijks verplicht laten reinigen. Ook 
als uw schoorsteen slechts voor een open haard 
dient, dan laat u best regelmatig de roetaanslag 
verwijderen door een vakman.

Verwarmen met hout:  
slecht voor luchtkwaliteit  
en gezondheid
In Vlaanderen is de helft van de uitstoot aan zeer 
fijnstof (PM2.5) afkomstig van hout of houtpellets 
die gezinnen verbranden om hun woning te 
verwarmen. In de winter veroorzaakt stoken met 
hout zelfs meer fijn stof dan het wegverkeer. 
Als u stookt met hout, dan brengt u ook andere 
schadelijke stoffen in de lucht zoals dioxines en 
PAK’s (polycyclische aromatische koolwaterstoffen). 
Dioxines tasten het hormoon- en immuunsysteem 
aan, PAK’s zijn kankerverwekkend.

Kies voor een alternatief
Om uw woning te verwarmen kiest u best voor 
schone en hernieuwbare energie.  
Een warmtepomp of zonneboiler is een 
prima alternatief. Maar zelfs in traditionele 
verwarmingssystemen zijn er alternatieven: 
centrale verwarming met een condensatieketel op 
aardgas heeft minder nadelige gevolgen voor de 
luchtkwaliteit binnen of buiten uw woning. Als u 
enkel met hout stookt als bijverwarming of voor 
de gezelligheid, dan kan u ook overschakelen op 
een moderne, efficiënte gashaard. Deze haarden 
produceren aanzienlijk minder schadelijke uitstoot. 
U kan ze zelfs gebruiken om het water voor uw bad 
of afwas op te warmen. Tegelijkertijd geniet u nog 
steeds van de sfeer van een zichtbare vlam.


