Het Platform Houtrook
en Gezondheid zet zich in
voor het voorkomen dan wel
verminderen vanoverlast of
gezondheidsschade door het
stokenvanhouten andere
vastebrandstoffen door
particulieren.

28 maart 2020

OPROEP: STOOK GEEN HOUT!
Geachte mevrouw Van Veldhoven,

Afgelopen dagen hebben de leden van het Platform met elkaar overlegd over een oproep aan u als
minister om het stoken van hout af te raden c.q. tot een minimum te beperken. Een van onze
voorzitters heeft contact gehad met een van uw ambtenaren om te overleggen omdat binnen het
ministerie hetzelfde idee was ontstaan. Naar wij begrijpen ligt er een advies bij u.
Met deze brief willen wij als Platform dit advies onderschrijven en wij hopen dat u via de media
hiervoor aandacht wil vragen.
Als u een persbericht uitdoet zouden wij het op prijs stellen als u benoemt dat wij als Platform ook
dit advies hebben gegeven.
Wij willen aan u als minister vragen om vanuit het kabinet een oproep te doen om nu geen hout te
stoken, dan wel op te roepen om houtstook tot een minimum te beperken bij het gebruik als
hoofdverwarming.
De Corona-epidemie zorgt ervoor dat in Nederland heel veel thuis wordt gewerkt. Mensen willen dit
vanzelfsprekend in een comfortabel verwarmd huis doen. De temperatuur buiten is van dien aard
dat de verwarming daarvoor nog aan moet .
Bij de Stichting Houtrookvrij en gemeenten komen klachten binnen omdat er nu ook meer en langer
gestookt wordt dan normaal. Dit betekent dat kwetsbare groepen (ouderen, chronisch zieken als
hart- en vaatpatiënten en longpatiënten; er zijn 1,2 miljoen mensen met een longziekte in
Nederland) meer last zullen krijgen van hun longen. Zeker gezien de huidige corona-epidemie is dit
ongewenst, omdat dit virus bij besmetting juist een effect op de longen heeft en dus bij hen tot nog
extremere klachten kan leiden.

Wij zien uw oproep daarom graag tegemoet. En uiteraard wensen wij u allen sterkte in deze
moeilijke tijden en een goede gezondheid toe.

Met vriendelijke groet,

Carla Anzion en Marcel Rietberg,
Voorzitters Platform Houtrook en Gezondheid

