
Fijnstof
Welke soorten fijnstof zijn er;

PM10
Stof, pollen, schimmels, verbranding
Bereikt neus en keelholtes.

• Concentratieproblemen.
• Ontstekingen, zoals bijvoorbeeld voorhoofdsholteontstekingen.

PM2,5
Uitlaatgassen, organische deeltjes, bacteriën, tonerstof, verbranding
Bereikt luchtwegen, longen, 

• Luchtweg en longproblemen

PM1
Virussen, nano-deeltjes, uitlaatgassen, verbranding
Bereikt alveoli (longblaasjes)

• Tumoren
• Ontstekingen onder in de longen (bij kinderen kan dit de basis van copd op latere leeftijd zijn)

PM0,1 (ultrafijnstof)
Uitlaatgassen, verbranding.
Bloedbaan, passeert bloed-hersenbarrière en komt ook in de hersenen.

• Ontstekingen/tumoren, ook in hersenen.
• Hart en vaatziektes, 

Maximale normen Wereldgezondheidsorganisatie zijn(strenger dan EU max jaargemiddelde van 25 µg/m³)
PM10 = 20 µg/m³
PM2,5 = 10 µg/m³

Het genereert in het gehele lichaam ontstekingen/tumoren. 

Longfonds: Uit het onderzoek blijkt dat het risico dat iemand sterft door fijnstof met 7 procent toeneemt per stijging
van 5 mcg/m3.  https://www.longfonds.nl/nieuws/fijnstof-dodelijker-dan-gedacht#

https://www.longfonds.nl/nieuws/fijnstof-dodelijker-dan-gedacht


Fijnstof 
• Aantasting korte termijn geheugen, concentratie. Holtes.
• Longproblemen
• Huidproblemen
• Voorhoofdsholteontstekingen, snotteren, hoesten, irritatie luchtwegen.
• Ontstekingen, overal, incl. hart en hersenen. Beroerte. Artritis, artrose, reuma.
• Hart-, vaat-, longaandoeningen
• Komt ook binnen via de huid; https://www.nrc.nl/nieuws/2018/05/29/kankerverwekkende-stoffen-barbecuerook-komen-binnen-via-huid-a1604620

• Ontwikkeling van bronchitis, COPD en/of allergieën zoals hooikoorts bij kinderen 
(http://www.fijnstofmeter.com/documentatie/reductie_fijn_ultrafijnstof_kinderdagverblijf_tno_rapport_r10195.pdf)

• Fijnstof blijft tot 3 weken hangen in de lucht.
• Er is geen veilige doses fijnstof. It's the dose that makes the poison, oftewel het is de hoeveelheid die iets giftig(er) maakt.

http://www.fijnstofmeter.com/documentatie/reductie_fijn_ultrafijnstof_kinderdagverblijf_tno_rapport_r10195.pdf
https://www.nrc.nl/nieuws/2018/05/29/kankerverwekkende-stoffen-barbecuerook-komen-binnen-via-huid-a1604620


Houtrook
Uit de verbranding van organisch materiaal zoals hout en tuinafval komt een verscheidenheid aan schadelijke stoffen vrij, waaronder ook 
kankerverwekkende stoffen zoals grofstof, BENZEEN,DIOXINE, BENZO (a) PYREEN , BENZO (k) FLUORANTHEEN ultra fijnstof,PAK’s , 
koolmonoxide, stoffen die de ademhaling irriteren en andere giftige stoffen. Vooral zuigelingen, kinderen, zwangere vrouwen, ouderen en mensen die lijden
aan allergieën, astma, bronchitis, emfyseem, longontsteking, of andere hart of longziekten (COPD) worden ernstig bedreigd door de vervuiling veroorzaakt 
door houtrook. (bron: houtrook.nl)

• 40% van de uitstoot van een open haard is (ultra) fijnstof.

• 30 x schadelijker dan tabakslucht

• Het blijft tot 3 weken in de lucht hangen.

• Bewoners en buren zitten vaak dagdelen per dag in zwaar verontreinigde lucht

• Met een open haard vervuil je de lucht in een straal van ~200 meter.

• Je wordt doodziek van de lucht. Zowel binnenshuis als buitenshuis, zowel de stokers als de 'meegenieters'.

• Voor je omgeving kun je NIET verantwoord stoken.

• 1500-2000 schoorsteenbranden per jaar: https://www.nd.nl/nieuws/nederland/brand-in-schoorsteen-makkelijk-te-voorkomen.389269.lynkx

• In Nederland, Duitsland en België zijn open haarden al de grootste bijdragers van fijnstof. Zelfs meer dan het verkeer.

• Doordat jaar op jaar de milieubelasting op gas vaak wel tot 1/3 is verhoogd (!) en omdat het wordt gerekend tot biomassa (wat waanzin is) wordt er  
zoveel gestookt. Pallet kachels zijn net zo erg (halen vaak normering niet).

• Vorig jaar werd in Nederland ruim twee keer méér hernieuwbare energie opgewekt met houtskool en de open haard, dan met zonnepanelen en -
collectoren. https://twitter.com/remcodb/status/1042350656336683013

• Vooral houtrook verspreidt hoge concentraties PAK’s, BaP en fijnstof PM2.5 in bebouwde kom. https://www.medicalfacts.nl/2016/10/07/vooral-
houtrook-verspreid-hoge-concentraties-paks-bap-en-fijnstof-pm2-5-bebouwde-kom/

• Verkeer en houtrook grootste zorgen luchtkwaliteit: https://www.longfonds.nl/nieuws/verkeer-en-houtrook-grootste-zorgen-luchtkwaliteit?
page=1#comment-19381
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http://longontstekinginfo.nl/
http://www.emfyseem.org/
http://youtu.be/emF4_jAmutQ
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http://houtrook.nl/zelfs-lage-concentratie-fijnstof-schadelijk-voor-kind/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Polycyclische_aromatische_koolwaterstoffen
http://houtrook.nl/fijnstof-ecn/
http://www.lenntech.nl/luchtzuivering/luchtvervuiling/benzo-k-fluorantheen.htm
http://www.chemischefeitelijkheden.nl/Uploads/Magazines/CF-136-Benzo-a-pyreen.pdf
http://www.ggdfryslan.nl/dioxine
http://burningissues.org/forum/phpBB2/viewtopic.php?f=11&t=2252


Bezwaren houtrook
• Men maakt de lucht die we moeten inademen giftig. Een paar stokers vergiftigen de lucht van de hele buurt.

• Milieu belastend.

• Beperkt mensen in hun woongenot;

◦ Ramen/ deuren dicht. Schimmel in huis.

◦ Stinkende was. Rekening houden met wanneer je wassen gaat.

◦ Geïrriteerde luchtwegen, hoesten. Maagbezwaar. Brandlucht in en om huis.

◦ Brandende, geïrriteerde ogen.

◦ Brandalarm gaat steeds af, dus moet uit.

◦ Gezondheid: voorhoofdsholteontstekingen en meer.

◦ Kan niet buiten

▪ auto wassen

▪ kinderen spelen

▪ ramen open zetten met de feestdagen ivm gourmette oid

▪ ramen wassen. Als je langer dan 15 minuten erin staat, heb je de rest van de dag last.

Gaat het verbieden van hout stoken niet ten koste van mensen hun vrijheid? Ja, maar stoken gaat ten koste van meer mensen hun woongenot, vrijheid en 
gezondheid.



Meer informatie
Fijnstof

• Panorama, documentaire over fijnstof: 
https://www.youtube.com/watch?
v=gtfveIPeCp4

• Geen vuiltje aan de lucht: 
http://zembla.vara.nl/seizoenen/2016/aflev
eringen/06-04-2016

• Air pollution particles found in mothers' 
placentas, new study finds
https://edition.cnn.com/2018/09/17/health/
placenta-pollution-babies-intl/index.html

• http://www.volkskrant.nl/wetenschap/  
doden-door-fijnstof-in-kaart-
gebracht~a4143627/

• https://www.theguardian.com/  
environment/2016/sep/05/toxic-air-
pollution-particles-found-in-human-
brains-links-alzheimers

• http://www.kennislink.nl/publicaties/  
fijnstof-in-alle-soorten-en-maten

• https://milieudefensie.nl/luchtkwaliteit/  
nieuws/aanscherping-van-het-europese-
luchtkwaliteitsbeleid

• http://www.joop.nl/nieuws/de-wereld-  
stikt-in-zijn-eigen-fijnstof

• Normeringen wereldwijd; 
https://en.wikipedia.org/wiki/Particulates

• De gevolgen van fijnstof in Europa: 
428.000 doden per jaar

• Overheid is veel te soepel met norm voor 
schadelijk fijnstof
https://www.ad.nl/binnenland/overheid-is-
veel-te-soepel-met-norm-voor-schadelijk-
fijnstof~a50d292c/

• Fijnstof treft vooral hart: “De relatie van 
een piek in de concentratie fijnstof in de 
lucht met acute hartklachten is sterker dan
die met acute longproblemen.”
https://www.medischcontact.nl/nieuws/
laatste-nieuws/artikel/fijnstof-treft-vooral-
hart.htm

• Ella (9) stierf door vuile lucht: rond haar 
dood piek in fijnstof
https://www.ad.nl/buitenland/ella-9-stierf-
door-vuile-lucht-rond-haar-dood-piek-in-
fijnstof~a11af128/

• Zelfs korte piek in luchtvervuiling kan 
risico op infecties al verhogen
https://www.demorgen.be/wetenschap/zelf
s-korte-piek-in-luchtvervuiling-kan-risico-
op-infecties-al-verhogen-b414ce1b

Houtkachels

• Fijnstof houtkachel en houthaard 
allergrootste bron van fijnstof: 
https://www.youtube.com/watch?
v=SFhOaDJXb1U

• Last van de buren: Houtkachels stoten 
evenveel fijnstof uit als de uitlaten van al 
het wegverkeer. De buurman wordt er 
ziek van, maar kan er weinig tegen doen. 
18-12-2016  http://www.npo.nl/de-
monitor/18-12-2016/KN_1686916

• "De Duitse consumentenbond zegt: 
“houtkachels verhogen de 
fijnstofbelasting in Duitsland 
aanmerkelijk, aldus het 
Umweltbundesamt (UBA). De uitstoot 

van deze kachels is inmiddels hoger dan 
dat van voertuigen.” https://houtrook.com/
tag/de-duitse-consumentenbond-zegt-
houtkachels-verhogen-de-
fijnstofbelasting-in-duitsland-
aanmerkelijk/

• Houtkachel en open haard grootste 
bronnen fijn stof – 
http://www.standaard.be/cnt/dmf2013120
9_00879969

• Fijnstofmeting houtkachel: 
https://www.youtube.com/watch?
v=754yeBPPMA0

• Oproep Max, open haard: 
https://www.youtube.com/watch?
v=9XFMpk3U6Gw

• Canvas, Open haard een bron bij fijnstof: 
https://www.youtube.com/watch?
v=tePD8nosjp0

• Chemicals produced by burning organic 
matter linked with faster aging
https://www.hsph.harvard.edu/news/featur
es/pahs-dna-methylation-china/

• Association between air pollution from 
residential wood burning and dementia 
incidence in a longitudinal study in 
Northern Sweden
https://journals.plos.org/plosone/article?
id=10.1371/journal.pone.0198283

• Open haard / Houtrook: 
http://houtrook.nl/

bobsikkema.nl/houtrook
v1.0
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