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1. INLEIDING
In ca. 17% van de Nederlandse woningen worden stookplaatsen voor hout aangetroffen. De
bijdrage aan de Nederlandse energievoorziening is evenwel bescheiden; slechts enkele procenten van de woningen worden met een houtkachel verwarmd, het merendeel betreft stenen open
haarden. Nochtans is huishoudelijk brandhoutgebruik een oorzaak van milieuproblemen en een
belangrijke post op de nationale houtbalans.
De omvang van het huishoudelijk brandhoutgebruik en de daarmee gerelateerde bijdrage aan de
energievoorziening, houtbalans en milieubelasting was in Nederland, evenals in veel andere
landen, slechts bij benadering bekend. Het rapport ’het gebruik van kachels voor vaste brandstoffen’ [1], waarin verslag gedaan wordt van een sociaal-wetenschappelijk onderzoek naar de
wijze waarop houtkachels in Nederland gebruikt worden, geeft een beeld van de situatie medio
1983. Omstreeks 1985 is de markt voor houtkachels ingezakt en heeft daarna nooit meer het
niveau van 1980-1983 bereikt; in die zin leek nader onderzoek niet zozeer nodig.
Inmiddels heeft de milieuproblematiek, en recent het broeikaseffect, aan belang gewonnen; in
dat kader is ook de hernieuwde interesse voor houtkachels te begrijpen. Daarnaast is het belangrijk om de houtstromen in Nederland zo nauwkeurig mogelijk in kaart te brengen. In [1] is
reeds aangetoond dat een niet onaanzienlijk deel van de houtstroom in houtkachels wordt gebruikt, waarmee duidelijk is geworden dat huishoudelijk brandhoutgebruik een zekere bijdrage
levert aan de energievoorziening. Tenslotte is de aandacht te begrijpen vanuit de terrein winnende overtuiging dat huishoudelijk brandhoutgebruik ernstige consequenties kan hebben voor de
volksgezondheid.
Bij de ontwikkeling van beleid op dit gebied is meer gedetailleerde kennis over de omvang van
het huishoudelijk brandhoutgebruik, en de bijdrage ervan aan de energievoorziening, houtbalans
en milieubelasting, onontbeerlijk. Dit rapport poogt in die kennisleemte te voorzien.
Daarnaast is voor beleid van belang om te weten welke soorten toestellen gebruikt worden, wat
de overwegingen van de gebruikers zijn en welke kosten aan het gebruik verbonden zijn; ook
deze zaken komen uitgebreid aan de orde.
Dit rapport is als volgt opgebouwd. Hoofdstuk 2 begint met een overzicht van het gebruik van
hout voor woningverwarming in West-Europa en in Noord-Amerika, gebaseerd op literatuurgegevens. Hoofdstuk 3 geeft voor vrijstaande kachels, inzethaarden en open haarden in Nederland
een beschrijving van de huidige marktsituatie, op basis van fabrikanten-informatie en fragmentarisch feitenmateriaal. In hoofdstuk 4 worden de resultaten besproken van een uitgebreide enquête onder houtkachelgebruikers, die in 1991 werd uitgevoerd. Gegevens worden in hoofdstuk
5 gecombineerd tot een becijfering van de bijdrage van houtkachels aan de nationale energievoorziening, houtbalans en milieubelasting. Hoofdstuk 6 tenslotte geeft enkele conclusies en
aanbevelingen.
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2. HOUTKACHELGEBRUIK IN WEST-EUROPA EN
NOORD-AMERIKA
2.1. Biomassa als bron van energie
Dit hoofdstuk geeft een overzicht van het houtgebruik door huishoudens in een aantal OECD
landen en nationale regelingen met betrekking tot milieubelasting. De landen zijn Canada, Duitsland, Finland, Frankrijk, Noorwegen, Oostenrijk, Verenigde Staten, Zweden en Nederland.
In huishoudens wordt hout gewoonlijk gestookt in:
- Een open haard;
- Een metalen inzetkachel;
- Een stenen/tegelkachel;
- Een vrijstaande metalen kachel;
- Een ketelsysteem.
In Europa worden open haarden vooral geïnstalleerd voor hun esthetische waarde, hoewel de
laatste jaren verwarming in de open haard (met een metalen inzetkachel) populairder geworden
is. In Centraal Europa worden ook tegelkachels gebruikt, die deel uitmaken van de woning en
waarbij een stenen massa de vuurhaard omgeeft. In Duitsland en Amerika worden wel houtgestookte ketels gebruikt met een centraal verwarmingssysteem. Meest gebruikt is de vrijstaande
metalen kachel, hierin zijn weer verschillende types te onderscheiden, bijvoorbeeld: frontverbrander, haardkacheI, potkachel, franklin (zie ook figuur 3.1).

2.2. Internationaal overzicht houtkachelgebruik
Traditioneel wordt hout gebruikt door huishoudens voor verwarming en koken. Sinds de industriële revolutie is het gebruik van hout voor energie aan het afnemen, en vervangen door ’moderne’ energiedragers zoals kolen, olie en gas. De jaren zeventig brachten een hernieuwde belangstelling voor duurzame energiebronnen, als gevolg van de stijging van energieprijzen (na de
oliecrises in 1973/I974 en 1979/1980) en van het toenemend milieubewustzijn.
In landen met een uitgestrekt bosareaal en met weinig eigen energiebronnen is de consumptie
van biomassa voor energie het grootst (zie tabel 2.1 en figuur 2.1). Voor Zweden en Finland
geldt dat biomassa de belangrijkste binnenlandse bron van energie is. Voor landen met grote
energievoorraden (kolen, olie of gas) geldt dat de belangstelling voor bio-energie vooralsnog
klein is (b.v. Noorwegen, Canada en de VS).
Hout voor energie-opwekking wordt gebruikt door huishoudens en door de industrie. Huishoudens consumeren vooral hout (houtblokken, afvalhout); de industrie gebruikt veelal houtafval
dat vrijkomt in de hout- en papierindustrie. De houtvoorraden zelf worden vooral geëxploiteerd
als industrieel hout (zie tabel 2.2). Het gebruik van andere vormen van biomassa voor energieopwekking (mest, stro, landbouwgewassen) is in het algemeen klein ten opzichte van het houtverbruik. Het geschatte potentieel van restprodukten uit de bos- en landbouw is evenwel niet
onaanzienlijk (zie figuur 2.1).

7

Tabel 2.1. Landoppervlak, bevolkingsomvang en bosareaal (WRI: 1990)
Land

Landoppervlak Gesloten bos
jaren ’80
(1000 ha)

Canada
Duitsland-West
Duitsland-Oost
Finland
Frankrijk
Nederland
Noorwegen
Oostenrijk
Verenigde Staten
Zweden

922.097
24.428
10.524
30.461
55.010
3.392
30.683
8.273
916.660
41.162

264.100
6.989
2.700
19.885
13.875
294
7.635
3.754
209.570
24.400

Open bos
jaren ’80
(1000 ha)

Bevolking
~.990
(miljoen)

172.300
218
285
3.340
1.200
61
1.066
0
86.420
3.442

Bosoppervlak
per capita
(ha/capita)

26,5
60,5
16,6
5,0
56,2
14,8
4,2
7,5
249,2
8,3

16,47
0,12
0,18
4,65
0,27
0,02
2,07
5,00
1,19
3,35

tn Canada bedroeg de bijdrage van hout aan het energieverbruik (7273 P J) in 1983 ongeveer
4%. Ongeveer 75% van het hout wordt gebruikt in de papierindustrie. De resterende 25% wordt
geconsumeerd door huishoudens (open haarden, kachels, en centrale verwarmingssystemen),
meestal in de vorm van houtblokken. Gebruik van houtspaanders of briketten is niet gebruikelijk
in huishoudens [2].
~
~
~
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¯ bio-energieconsumptie 1981-83
[] energiepotentieel restprodukten uit bos- en landbouw
[] energieproduktie (niet-bio-massa) 1983
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Het aandeel van hout en turf in de energieconsumptie in FinIand is vrij aanzienlijk (18% van het
totaal energieverbruik van 747 PJ in 1983, waarvan hout 16% en turf 2%). Hout is de voornaamste brandstof in de huishoudens, vooral in boerderijen (die 35% van de brandhoutconsumptie voor hun rekening nemen). In de industrie worden afvalhout en houtspaanders gebruikt.
Finland beschikt daarnaast over uitgestrekte turf- en veengronden [2]. In de toekomst wordt een
sterke toename van de vraag naar turf en turfprodukten verwacht.
De bijdrage van brandhout aan de energieconsumptie in Frankrijk bedroeg in 1986 405 PJ (6%
van de nationale energieconsumptie van 6641 P J). De houtconsumptie door huishoudens bedroeg 341 P J, voor het grootste gedeelte in de vorm van houtblokken (234 P J), en de rest in de
vorm van houtafval, afvalhout en resthout uit wijngaarden. Zo’n 47 PJ wordt geconsumeerd
door de houtverwerkende en papierindustrie [3].
De totale energieconsumptie in Nederland in 1990 bedroeg 2750 PJ. Jaarlijks wordt ca. 40 PJ
afvalhout (resthout uit de bosbouw, houtresten uit de houtverwerkende industrie en bouw- en
sloophout) geproduceerd (zie hoofdstuk 5). In het begin van de jaren ’80 werd een opleving van
het gebruik van houtkachels gesignaleerd. Toen werden ongeveer 200.000 houtkachels verkocht. Van de Nederlandse huizen is 98% aangesloten op het aardgasnet. Meer dan 90% van de
huizen met een houtkachel heeft tevens een aardgasaansluiting of aardgasverwarming [1].
De bijdrage van biomassa (vooral hout) in de Noorse energieconsumptie was 4% in 1983 (totaal
energieverbruik 824 P J), ruwweg gelijk verdeeld over houtblokken (in kachels en boilers in
huizen en boerderijen) en houtafval (in de papier- en houtverwerkende industrie) [2].
De bijdrage van hout en stro aan de energieconsumptie in Oostenrijk was 7% in 1983 (totaal
energieverbruik 838 P J). De bijdrage van stro is minder dan 1%. Houtblokken worden gebruikt
door huishoudens, vooral in kachels. In 1982 werden zo’n 19% van de Oostenrijkse woningen
door hout verwarmd. In houtverwerkende bedrijven zijn enkele duizenden grotere verbrandingsinstallaties in bedrijf (250-6000 kW) waar houtafval verbrand wordt [2,5].
Tabel 2.2. Jaarlijkse commerciële houtproduktie in 1985-87 (WRI: 1990)
Houtproduktie
( 1000 m3/jaar)
Canada
Duitsland -West
Duitsland-Oost
Finland
Frankrijk
Nederland
Noorwegen
Oostenrijk
Verenigde Staten
Zweden

Produktie per hectare
m3/hectare/jaar)

179.536
31.583
10.841
41.393
39.890
1.118
10.397
13.981
485.760
52.507

0,4
4,4
3,6
1,8
2,6
3,1
1,2
3,7
1,6
1,9

In de Verenigde Staten is het aandeel van biomassa m de energieconsumptie bijna 3% (totale
energieconsumptie in 1983 was 65.650 P J). Zo’n 12 miljoen kachels waren er in gebruik in
1986, en jaarlijks worden er zo’n 800.000 verkocht. In 1981 bedroeg het houtverbruik door
huishoudens ongeveer 49 miljoen ton (815 P J) [2,6] .
Net als Finland is Zweden een land met een relatieve hoge bijdrage van biomassa aan de energievoorziening, ongeveer 13% van het totale energieverbruik van 1285 PJ in 1983 (vooral hout,
0.2% turf). Een derde van het brandhout wordt gebruikt voor de verwarming van woningen, en
hiervan wordt 7% gebruikt in blok- en stadsverwarmingssytemen. Twee derde wordt gebruikt
door de industrie [2].
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2.3. Regelingen met betrekking tot milieu-effecten van houtkachels
Het gebruik van houtkachels heeft zowel positieve als negatieve eigenschappen voor het milieu.
Hout is een duurzame energiebron, hetgeen een positief effect is. De negatieve effecten betreffen
de luchtvervuiling, zowel binnens- als buitenshuis. Voornaamste emissies zijn deeltjes, koolmonoxide en bepaalde organische stoffen, zoals polycyclische aromatische koolwaterstoffen
(PAK’s), aldehyden en ketonen. Dergelijke emissies zijn schadelijk voor de gezondheid.
De emissies zijn afhankelijk van de soort brandstof, het type kachel en gebruik van de kachel.
Naast onbewerkt hout wordt soms geverfd of geïmpregneerd hout als brandstof gebruikt, waardoor naast de hiervoor genoemde stoffen nog andere in de lucht terechtkomen, zoals Iood (van
verf) of arsenicum (van impregneermiddelen). De efficiency verschilt per type kachel; een meer
efficiënte kachel geeft minder energieverlies. De mate van vervuiling hangt af van de wijze van
gebruik. Houtkachels zijn uitgerust met een regelbare luchttoevoer. Vaak hebben kachels een
grotere capaciteit dan nodig is om een ruimte te verwarmen, en wordt om de warmteproduktie
te verlagen de luchttoevoer verminderd; het resulterend smeulend vuurtje geeft een minder volledige verbranding met als gevolg extra luchtverontreiniging [1,2,6,7,15].
In het algemeen is het houtgebruik voor energie in de geïndustria]iseerde landen beperkt. Beleidmakers tonen in het algemeen weinig interesse met betrekking tot emissies bij houtverbranding, met uitzondering van Duitsland, Zweden en een aantal staten van de VS. Emissienormen
zijn veelal eenvoudig en stammen uit de tijd dat huishoudens kolen als brandstof gebruikten.
Regulering met betrekking tot houtverbranding zijn dan ook onderdeel van emissienormen voor
kolen. Echter, in de Verenigde Staten en Zweden is de laatste jaren een toenemende bezorgdheid over luchtvervuiling door houtkachels ontstaan, en zijn emissienormen gelanceerd. Het nu
volgende overzicht is illustratief voor de situatie medio 1987 op het gebied van milieubeleid in
landen waar houtkachels in de energiehuishouding een belangrijkere rol spelen dan in Nederland.
Canada
In bepaalde gebieden in het bergachtige westen en noordwesten van Canada vormt luchtverontreinlng door houtverbranding in de winter een probleem. In het algemeen acht men de milieuR
effecten van houtverbranding klein ten opzichte van emissies bij verbranding van fossiele brandstoffen, zodat in Canada geen officiële emissienormen gelden voor verbranding van vaste brandstoffen. Wel is er een standaard testprocedure voor het meten van de efficiëntie en emissies van
houtkachels ontwikkeld voor de Canadian Standards Association. Ook zijn er richtlijnen voor het
ontwerp van meer efficiënte verbrandingstechnieken [2].
Duitsland
In Duitsland zijn emissies gereguleerd door de lucht- en geluidsbeschermingswet van 1974.
Kachels en ketels met een vermogen van minder dan 80 MJ per uur, moeten voldoen aan twee
altematieve eisen. Of men gebruikt ’rookvrije’ brandstof, of men gebruikt brandstoffen als hout
of bruinkool. In het laatste geval moet ook een verbeterde kachel gebruikt worden. Verschillende
modellen (meestal van het universele dauerbrennertype) hebben een officieel certificaat gekregen. Voor huishoudelijke ketels geldt een emissienorm van 79 mg deeltjes per M J. Op naleving
wordt overigens niet gecontroleerd, tenzij er klachten zijn.
Voor grotere huishoudelijke systemen (> 80 M J/uur) geldt dat de schoorsteenveger periodiek
een inspectie en emissiemetingen moet uitvoeren, vier weken na installatie van nieuwe apparatuur, en daarna elk jaar. Voor een systeem waar het hout met de hand wordt ingebracht geldt
een norm van 150 mg/m3, voor mechanische systemen 300 mg/m~ (deze emissienormen omvatten deeltjes, roet en teer zoals gemeten in standaardcondities en een CO2-volumepercentage
van 12). De door de schoorsteenveger verzamelde monsters gaan naar een centraal bureau
waar deze worden geanalyseerd [4]. Bij overtreding van de toegestane waarden kunnen boetes
opgelegd worden die variëren van 500 tot 5000 DM (Gewerbeaufsichtsambt, Düsseldorf).

10

Finland
In Finland (met een overwegend vlak landschap) wordt luchtverontreiniging door (biomassa)
verbranding niet als een groot probleem gezien. Er zijn geen regels met betrekking tot de certificering van kachels. Het ministerie van milieu in Finland heeft in 1986 emissienormen gepubliceerd (limiet van 100~200 mg/m3) [2].
Noorwegen
In het bergachtige Noorwegen kan luchtvervuiling een probleem vormen in het stookseizoen.
Noorwegen heeft geen certificering voor kachels. Wel regelt de verontreinigingscontrolewet (uit
1981) de maximale toegestane emissiewaarden van deeltje (andere emiss~es dan deeltjes worden niet gereguleerd) [2]:
- 200 mg/m3n (voor 7 vol-% CO2) voor verbrandingsapparaten kleiner dan 7 MW, indien de
afstand tot de dichtstbijzijnde huur minder dan 500 m is;
- 500 mg/m3n (voor 7 volta% CO2) indien de afstand meer dan 500 m is;
~ 100 mg/m~~ (voor 7 vol-% CO2) voor grote industriële installaties 77 MW.
Oostenrijk
In Oostenrijk gelden geen restricties met betrekking tot het ontwerp van kachels en/of officiële
emissienormen. De emissierichtlijnen van het bondsinstituut voor gezondheid hebben geen wettelijke status. Vijf van de negen provincies hebben enige emissiewetgeving. Er is een testlaboratorium I2].
Verenigde Staten
In de Verenigde Staten wordt milieuwetgeving veelal gemaakt op het niveau van staat en stad.
Reguleringen ten aanzien van houtverbranding gaan verder naarmate de problemen groter zijn.
In Denver, Colorado bijvoorbeeld stoten houtkachels half zo veel CO uit als het autoverkeer.
Luchtkwaliteitsstudies in de steden Denver (Colorado), Portland (Oregon) en Missoula (Montaria) hebben aangetoond dat in het stookseizoen soms meer dan 50% van deeltjes in de lucht
afkomstig zijn van houtverbranding door huishoudens.
In Juneau (Alaska) en Missoula (Montana) wordt het gebruik van houtkachels aan banden gelegd als vervuiling de normen overschrijdt. Het stadie Great Neck Plaza in de staat New York
heeft het gebruik van houtkachels helemaal uitgebannen. Verschillende steden staan alleen
gecertificeerde kachels toe (veelal gebaseerd op de emissiestandaarden van Oregon, zie verder). De staat Montana geeft een belastingvoordeel indien een ’schone’ kachel geïnstalleerd
wordt. De staten Oregon en Colorado hebben wetgeving ingevoerd die het gebruik van gecertificeerde kachels vereist, die voldoen aan de gestelde emissiestandaarden. Ook andere staten
overwegen een dergelijke wetgeving in te voeren of hebben die al ingevoerd, anticiperend op
een mogelijke invoering van standaarden op federaal niveau. Het milieubureau van de US EPA
(Environmental Protection Agency) heeft emissienormen ingevoerd voor deeltjes met een diameter kleiner 10 ~m in verband met het gevaar van PAK’s voor de volksgezondheid [2,6,8].
Naar verluidt is de verkoop van houtkachels de laatste jaren verminderd en zijn nieuwe kachels
soms voorzien van een katalysator voor naverbranding om aan de emissienormen te voldoen.
Zweden
De bijdrage van biomassa in de energievoorziening is relatief hoog. Wellicht dat hierdoor de
milieuconsequenties van verbranding in Zweden als belangrijk beschouwd worden. De Zweedse
raad voor milieubescherming heeft emissierichtlijnen opgesteld voor verbrandingsinstallaties van

0,5-10 MW [2]:
- In dichtbevolkte gebieden: 100 mg/m~n (voor 13% CO2) ofwel 46 mg/MJ nuttige warmte;
- Buiten dichtbevolkte gebieden: 350 mg/m~o (voor 13% COz) ofwel 160 mg/MJ nuttige warmte.

Een voorstel van de raad om verbranding van vaste brandstoffen in dichtbevolkte gebieden
helemaal te verbieden werd door de regering afgewezen. De raad wil tevens een standaard kwaliteitstest voor kleine en middelgrote verbrandingsinstallaties (~ 10 MW) invoeren, waarin geke-
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ken zou moeten worden naar energetisch rendement en emissies van CO, NOx en organische
verbindingen.
Nederland
In Nederland bestaan geen regelingen met betrekking tot emissienormen en keuringen van
houtkachels. Wat dit betreft past Nederland in het beeld dat uit deze paragraaf naar voren is
gekomen: regelgeving gaat het verst in bergachtige streken met een relatief hoog houtverbruik
door huishoudens (Noorwegen, gebieden in Canada en de Verenigde Staten) en ontbreekt bijvoorbeeld in Finland, een land met een relatief hoog houtverbruik, maar met een vlak landschap
en dunbevolkt. Nederland heeft een relatief laag houtverbruik en is vlak, maar is dichtbevolkt.
De noodzaak tot wetgeving via emissienormen lijkt niet zo groot. Wel overwegen branche-organisaties in samenwerking met het ministerie van VROM een vrijwillige typekeuring in te voeren
voor verwarmingstoestellen die vaste brandstoffen (kolen en hout) gebruiken. De situatie met
betrekking tot luchtvervuiling in Nederland wordt verder besproken in paragraaf 5.4.

12

3. DE MARKT VOOR HOUTKACHELS IN NEDERLAND
3.1. Inleiding
In 1983 is in [1] een houtkachelpotentieel in Nederland vastgesteld. Aan de hand van omzetgegevens werd geconcIudeerd, dat er in een verkoophausse in de periode 1980-1983 tussen de
150.000 en 200.000 houtkachels verkocht zijn. Tevens werd (nog) geen sterke terugval verondersteld, wel een stabilisering op ca. 30.000 stuks per jaar. Eén van de vragen binnen dit onderzoek is na te gaan, hoeveel van de in de bovengenoemde periode verkochte kachels thans nog
in gebruik zijn, en hoeveel kachels er sindsdien zijn verkocht. Het eerste deel van deze vraagstelling is beantwoord met een enquête onder eigenaars/gebruikers van houtkachels (zie hoofdstuk 4). Voor het tweede deel zijn diverse belangengroepen binnen de houtkachelmarkt benaderd en is in samenwerking met de Vereniging Haard en Rookkanaal (VHR) een vragenlijst onder fabrikanten/importeurs van houtkachels verspreid.
In Nederland is het huishoudelijk brandhoutgebruik gering (zie hoofdstuk 2 en 5) in verband met
andere landen. Er is slechts beperkt hout beschikbaar en bijna alle woningen zijn aangesloten
op het aardgasnet. In het buitenland worden houtkachels veelal gebruikt in plattelandsgebieden
waar hout ruim voorhanden is en andere energiedragers voor woningverwarming duurder en/of
niet (altijd) beschikbaar zijn. Van de in Nederland in gebruik zijnde houtkachels daarentegen
staat meer dan 90% opgesteld in woningen die zijn aangesloten op het aardgasnet en waar
(naast de houtkachel) tevens gasverwarming (doorgaans een CV-installatie) aanwezig is [1].
Hout wordt dus niet gebruikt uit bittere noodzaak, maar zoals zal blijken veelal om de gezelligheid en de sfeer te verhogen. In dit hoofdstuk wordt daarom van ’sfeereenheden’ gesproken, een
verzamelnaam die de kachelbranche gebruikt voor open haarden, inzethaarden en vrijstaande
houtkachels.

3.2. Vragenlijst kachelbranche
De doelstellingen voor de vragenlijst onder fabrikanten/importeurs waren de volgende:
Wat is de jaarlijkse omzet van de fabrikanten en hoe is deze omzet verdeeld over de diverse
kachelsoorten;
Hoe groot schatten de fabrikanten de in Nederland aanwezige kachelpopulatie;
Welke ontwikkelingen zijn er in de branche te verwachten.
Deze doelstellingen zijn verwoord in een vragenlijst (zie bijlage 1 ). De vragenlijst is opgesteld in
overleg met de Vereniging Haard en Rookkanaal (VHR) en verstuurd aan de 24 leden van de
VHR. Met onderstaande definities werden alleen haarden en kachels voor vaste brandstoffen
bedoeld.
a. Open haarden: Onder een open haard wordt verstaan een stookplaats voor hout. Onder deze
definitie vallen alle stookplaatsen, welke niet met behulp van deurtjes, schuiven of iets dergelijks kunnen worden afgesloten.
b. Inbouw- en inzethaardkachels: Dit zijn toestellen, die met behulp van deurtjes of schuifruitjes
afgesloten kunnen worden.
c. Vrijstaande kachels: Een vrijstaand gesloten verwarmingstoestel voor vaste brandstoffen.
De respons was erg mager: Slechts 7 bedrijven stuurden de vragenlijst retour; twee ervan waren
onbruikbaar, omdat deze bedrijven alleen schoorsteenelementen verkopen. Er bleven dus 5
bruikbare (ingevulde) formulieren over. De magere respons maakt, dat de interpretatie van de
analyses slechts met de grootste voorzichtigheid moeten worden gehanteerd. De respondenten
namen in 1990 een omzet van totaal 11760 sfeereenheden voor hun rekening, verdeeld over de
genoemde drie soorten.
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Tabel 3.1. Ornzet sfeereenheden 1990 van de respondenten (fabrikanten/importeurs)
Soort

Percentage
totale omzet

Open haard
Inbouw-, inzethaard
Vrijstaande kachel
Totaal

Omzet
aantal

22%
49%
29%

2.610
5.750
3.400

100%

11.760

Uit de respons bleek dat de jaarlijkse omzet naar soort als volgt over de leeftijd van woningen
kan worden verdeeld:
Tabel 3.2. Verdeling van de omzet van respondenten over de leeftijd van de woning
Soort

Woningen
nieuwbouw

Woningen
1-5 jaar

Woningen
> 5 jaar

Open haard
lnbouw-, inzethaard
Vrijstaande kachel

27%
47%
8%

19%
29%
31%

54%
24%
60%

Totaal

31%

28%

41%

De indruk, dat open haarden veelal in nieuwbouw of in woningen jonger dan 5 jaar geplaatst
worden, lijkt hiermee onterecht. Hierbij speelt het probleem, dat één respondent (fabrikant) de
verdeling flink kan beïnvloeden, omdat de respons zo laag was.
De levensduur van een kachel of haard wordt geschat tussen de tien en twintig jaar. Deze levensduur is gebaseerd op een verandering van smaak/mode, niet op slijtage van het apparaat.
De open haard gaat het Iangst mee, ca. 20 jaar; de inbouw-, inzethaard gaat ca. 15 jaar mee en
de levensduur van een vrijstaande kachel wordt vrij ruim geschat, tussen de 5 en 15 jaar.
De ontwikkeling van de totale markt en de markt naar soort wordt aIs volgt ingeschat: De totale
markt zal licht groeien, waarbij de omzet in open haarden enigszins zal groeien, de omzet in
inbouw-, inzethaarden ongeveer gelijk zal blijven en de omzet in vrijstaande kachels eveneens
licht zal groeien. De belangrijkste motieven voor het kopen van een haard of kachel zijn volgens
de fabrikanten:
Tabel 3.3. Motieven om een haard of kachel te kopen
(1 = belangrijkste motief; _5 = minst belangrijkste motief)
Motief

Open haard

Gezelligheid/sfeer
Onafhankelijke warmtebron
Energiebesparing
Lokale warmtebron
Kostenbesparing

lnbouwinzethaard

Vrijstaande
kachel

1
2
4
3
5

2

1
5
2
4
3

3
4
5

Het algemene beeld is, dat voIgens de fabrikanten gezelligheid en sfeer de belangrijkste redenen
zijn om een haard of kachel te kopen. Tevens zou de aanwezigheid van een onafhankelijke
warmtebron, onafhankelijk van het gasbedrijf, volgens de fabrikanten een reden voor aanschaf
zijn. In deze Iaatste kan natuurlijk ook een kostenbesparingsaspect zitten: als de gasprijs hoger
wordt, zal de haard of kachel meer gebruikt worden.
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De fabrikanten, die de vragenlijst ingevuld hebben teruggestuurd, beoordelen de speciaaIzaak
als beste afzetkanaal. Hoewel er ook van andere afzetkanalen gebruik gemaakt wordt, is men
van mening, dat de speciaalzaak het beste in staat is om technische problemen, zowel bij plaatsing als bij gebruik op een verantwoorde wijze op te lossen. Eén fabrikant levert ook via de
bouwmaterialenhandel. De bouwmarkt werd niet genoemd als afzetkanaal. Dit wil niet zeggen,
dat de bouwmarkt niet door de fabrikanten beleverd wordt. Om een dergelijke conclusie te mo~
gen trekken had de respons veel groter en hadden ook de afzetkanalen van groot- en bouwma~
terialenhandel bekend moeten zijn. Toch mag men aannemen dat een zorgvuldige afweging
wordt gemaakt welke afzetkanalen ingeschakeld kunnen worden, immers: afzetkanalen zonder
nazorg en garantie bezorgen de gehele branche een slechte naam.

3.3. Huidige omzet en penetratiegraad van sfeereenheden
Omdat de respons op de vragenlijst erg laag is kan de omzet in sfeereenheden in 1990 niet
bepaald worden aan de hand van die vragenlijst en zal de inschatting ervan op een andere wijze
moeten plaatsvinden. Tevens is er uit deze vragenlijst nauwelijks informatie gekomen over de
penetratiegraad van sfeereenheden in de Nederlandse woningbouw. De omzet en de penetratiegraad zijn geschat op grond van gesprekken met fabrikanten, handelaren en bestuursleden van
de VHR.
Aan de hand van met enige bestuursleden van de VHR gevoerde gesprekken wordt de omzet
voor 1990 van haarden en kachels voor Nederland geschat tussen de 18.000 en 36.000 stuks.
Deze omzet zou de laatste jaren stabiel zijn. De 5 respondenten halen een jaaromzet in 1990
van ca. 11.700 stuks. Bij deze respondenten zat een voor deze branche groot bedrijf. Volgens de
VHR zijn er vier bedrijven van deze grootte. Gesteld, dat deze overige 3 een overeenkomstige
omzet hebben, dan zou dat inhouden, dat er meer kaehels en haarden in Nederland verkocht
worden dan bij de VHR bekend is. De jaarlijkse omzet zou dan meer dan 50.000 eenheden zijn.
Hierin zit een deel export, maar in deze verhouding zou er tussen de 50% en 70% van de in Nederland geproduceerde kachels geëxporteerd worden, hetgeen niet het geval is.
Omdat er zo weinig gegevens betreffende de omzet bekend zijn, is er een schatting gemaakt in
drie varianten, waarbij het aantal van 25.000 sfeereenheden per jaar als uitgangsomzet geldt. De
markt van haarden en kachels kende in 1982 een hoogtepunt. Volgens [1,10] was er in de periode 1980-1982 een hausse in de verkopen. In die hausse zouden er ca. 150.000 haarden en
kachels verkocht zijn, dus ca. 50.000 stuks per jaar. Aangenomen wordt, dat er halverwege de
jaren 80 een terugval is geweest en dat aan het einde van de jaren tachtig een lichte opleving
heeft plaatsgevonden, die heeft geleid tot een stabilisering op een omzet van ca. 18.000 à
36.000 stuks. De terugval is volgens de VHR te wijten aan de lagere energieprijzen; de opleving
zou plaatsvinden, omdat het aanschafmotief de laatste jaren is verschoven naar sfeer/comfort in
plaats van energiebesparing, zoals in het begin van de jaren 80. Overigens wordt over de hoogte
van de opleving en terugval door de bestuursleden verschillend gedacht. Wordt de verdeling
over open haarden, inbouw-, inzethaarden en de vrijstaande kachels overgenomen van de respondenten van de vragenlijst (tabel 3.1) dan kan de omzet 1990 als volgt worden geschat.
Tabel 3.4. Geschatte omzet sfeereenheden I990 in 3 varianten
Soort

Percentage
totale omzet

Open haard
lnbouw-, inzethaard
Vrijstaande kachel

22%
49%
29%

5.500
12.250
7.250

8.250
18.375
10.875

11.000
24.500
14.500

100%

25.000

37.500

50.000

Totaal

Uitgangsomzet
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In aantallen
variant laag
variant hoog

De penetratiegraad van sfeereenheden in woningen eind 1982 is redelijk bekend uit een tweetal
representatieve steekproeven van het Nederlandse woningbestand in dat jaar [11,12] en een
enquête onder houtkachelgebruikers [1]. De penetratiegraad medio 1982 was ca. 20%, ca.
880.000 stuks op ca. 4,3 miljoen woningen. 17% betrof open haarden en 3% inzethaarden en
vrijstaande kachels.
Tabel 3.~5. Penetratiegraad van sfeereenheden in woningen anno I982 [1,11,12]
Soort

Aantal

In % van totaal
aantal woningen

Open haard
Inbouw-, inzethaard
Vrijstaande kachel

730.000
20.000
130.000

17%

Totaal

880.000

20%

3%

Van de omzet van sfeereenheden in de periode 1983 - 1990 is weinig bekend; ook de in de
vorige paragraaf besproken vragenlijst onder fabrikanten/importeurs geeft, vanwege de zeer lage
respons, geen betrouwbare extra informatie. Het is dus moeilijk om vanuit de situatie 1982 de
penetratiegraad in 1990 te bepalen.
Om toch een beeld te schetsen van die penetratiegraad anno 1990 zijn er diverse aannamen
gedaan, waarbij de enquête onder gebruikers van een haard of kachel (zie volgend hoofdstuk)
en een steekproef onder het Nederlandse woningbestand 1987 [13] enige nuttige aanvullende
gegevens boden. De becijfering is opgenomen als bijlage 2 bij dit rapport.
Tabel 3.6. Geschatte penetratiegraad van sfeereenheden anno 1990
Soort

Aantal

In % van totaal
aantal woningen

Open haard
Inbouw-, inzethaard
Vrijstaande kachel

600.000
140.000
175.000

11%
3%
3%

Totaal

915.000

17%

Volgens deze schatting zou medio 1990 het aantal open haarden en inzethaarden constant gebleven zijn, binnen deze categorie is het aantal inzethaarden (open haarden die met deurtjes/ruitjes afgesloten kunnen worden) sterk toegenomen. Het aantal vrijstaande kachels zou iets zijn
toegenomen, de penetratiegraad is ongeveer gelijk gebleven.
De geschatte penetratiegraad in tabel 3.6 komt goed overeen met een recente steekproef [52].
In 1991 bedroeg volgens [52] in woningen met CV de penetratiegraad van open haarden 15% en
’allesbranders’ 7%. Rekening houdend met de penetratiegraad van CV (70% volgens [52]) en het
feit dat sfeereenheden voornamelijk [1] in woningen met CV te vinden zijn [1], alsmede de in [1]
geconstateerde onderrepresentatie van enkele tienduizenden oude kolenkachels van vòòr 1970,
komt de penetratiegraad voor alle woningen gemiddeld op ca. 12% open haarden en 5% houtgestookte ’allesbranders’. Dit totaal van 17% komt overeen met tabel 3.6, de verschillen per toestelsoort komen voort uit indelingscategorieverschillen.
Kachelsoorten
Binnen de categorie vrijstaande kachels zijn weer verschillende soorten te onderscheiden, zie
figuur 3.1. In Nederland zijn de frontverbrander en de haardkachel het belangrijkst (tabel 4.1).
De frontverbrander is een ’echte’ houtkachel, naar Noors of Belgisch ontwerp, doorgaans gemaakt van gietijzer, op pootjes, langwerpig van vorm, met een vlakke brandvloer zonder tooster
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(hout bevat weinig as in tegenstelling tot steenkool). Houtstammetjes of -blokken kunnen van
voor naar achter branden.
Haardkachels zijn doorgaans gemaakt van plaatstaal, naar modern Deens ontwerp. Soms is de
brandvloer voorzien van een rooster met afdekplaat en asla, waarop ook andere vaste brandstoffen die wel as bevatten (bruinkool, steenkool, turf) gestookt kunnen worden. Vaak hebben
haardkachels een grotere verwarmingscapaciteit (rond 20 kWth) dan frontverbranders. Naast
deze twee hoofdsoorten zijn er nog potkachels, kolenkachels, franklins en tegelkachels.
Potkachels en kolenkachels zijn van oudsher bekend in Nederland. Een potkachel is smal en
hoog, met een kleine verwarmingscapaciteit (rond 10 kWth), gemaakt van gietijzer en voorzien
van een rooster en een asla. Franklins zijn brede kachels met deurtjes, doorgaans gemaakt van
gietijzer, naar Amerikaans ontwerp. De kachel is genoemd naar de Amerikaanse staatsman
Benjamin Franklin die dit type kachel introduceerde om de ontbossing in het Noord-Oosten van
de VS tegen te gaan, die werd veroorzaakt doordat de kolonisten open haarden gebruikten met
een laag verwarmingsrendement. Een tegelkachel is opgebouwd uit vuurvaste keramische elementen (tegels). Door de grote warmtecapaciteit van de tegelmassa komt zo’n kachel traag op
gang en levert gedurende lange tijd gelijkmatige warmte. Tegelkachels worden veel gebruikt in
landen van centraal Europa (Oostenrijk, Rusland) met een gelijkmatig koud winterklimaat.
Vroeger werden ook in onze streken tegelkachels gebruikt (het woord ’kachel’ is afgeleid van
regel), maar later raakte de gietijzeren kachel ingeburgerd.
FRONTVERBRANDERS

HAARDKACHELS

ooOl

enkelwandlg

dubbelwandig

Figuur3.1. Verschillende soorten houtkachels [l]
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met g~asruitjes

POTKACHELS

FRANKLIN

TEGELKACHEL

inzetkachel

inbouwkachel
INZET-/1NBOUWKACHELS

Figuur 3.1. Verschillende soorten houtkachels [1] (vervolg)
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4. RESULTATEN HOUTKACHEL GEBRUIKERSENQUI~TE
4.1. lnleiding
De ingezakte markt voor houtkachels zou kunnen verhullen dat het huishoudelijk brandhoutgebruik per saldo nog toeneemt. In het reeds eerder aangehaalde onderzoek [1] wordt geconcludeerd dat aard en omvang van de milieu-effecten in belangrijke mate worden bepaald door de
wijze waarop deze kachels in de praktijk worden gebruikt. De consequenties voor de in hoofdstuk 1 genoemde vragen rechtvaardigen herhaald onderzoek dat erop is gericht om het gebruik
van deze kachels opnieuw in kaart te brengen.
In dit hoofdstuk wordt verslag gedaan van een gedeeltelijke herhaling van het in 1983 door de
universiteit van Groningen (IVEM) uitgevoerde onderzoek [1]. De herhaling betreft zowel een
substantieel deel van de vragenlijst als van de groep mensen die destijds is benaderd voor hun
medewerking. Daarnaast zijn nog twee andere steekproeven getrokken die met nagenoeg dezelfde vragenlijst zijn geconfronteerd. De ene steekproef is afkomstig van een willekeurige groep
kachelbezitters in Schagen, Alkmaar en ljsselstein; de andere groep is verkregen uit het adressenbestand van een kachelhandelaar.

4.2. Vraagstellingen
Een eerste vraag betreft de groep mensen die aan het IVEM-onderzoek (zie bijlage 3) heeft
meegedaan: hoeveel van de toenmalige kachels zijn nog in gebruik, hoeveel zijn er vervangen
en hoe worden ze gestookt? Deze groep heeft een langdurige ervaring met deze kachels en kan
worden afgezet tegen de twee groepen respondenten die op andere wijze zijn verkregen. Op
deze wijze wordt tevens een indruk verkregen over de levensduur van de kachels en de stookwijze van ervaren versus nieuwe gebruikers.
Een volgende vraag betreft het soort kachel. Als er een typekeuring zou worden overwogen, is
het belangrijk om te weten hoe het Nederlandse kachelbestand er in hoofdlijnen uitziet. Het is
immers ondoenlijk om alle verkrijgbare merken en types binnen een redelijke tijd te certificeren
tegen een redelijke kosten-baten verhouding: met inzicht in het totale bestand kan een selectie
worden gemaakt van kachels die op grond van hun frequentie van voorkomen voor keuring in
aanmerking komen.
De volgende categorie vragen betreft het gebruik van de kachels: Wat wordt er zoaI in de kachels gestookt, hebben mensen een idee van de hoeveelheden brandstof en kosten, of van het
volume aardgas dat wordt uitgespaard, welke kosten gaan met installatie en gebruik gepaard,
met name ook met betrekking tot het schoorsteenvegen.
De belangrijkste vragen in dit deel van de vragenlijst zijn die naar aard en frequentie van gebruik. In dit deel zijn ook de vragen opgenomen die direct gereIateerd zijn aan het gebruik van
de kachel: de met gezondheid samenhangende aspecten.
Een volgend onderdeel van het onderzoek gaat om de attitude ten aanzien van het gebruik van
deze kachels. Deze attitude kan niet worden los gezien van de algemene houding ten aanzien
van milieuproblemen. Het is voorstelbaar dat de gedachte van hergebruik van bijvoorbeeld afvalhout voorheen een positieve attitude ten aanzien van het milieu opleverde, terwijl momenteeI
de emissies zouden kunnen prevaleren in de beeldvorming, hetgeen in een negatieve attitude
zou kunnen resulteren. Dit laatste is overigens voor de gebruikers van deze kachels niet zo
waarschijnlijk: fervente kachelgebruikers zouden inconsistentie in gedrag ervaren. Omdat mensen streven naar een zo laag mogelijk niveau van inconsistent gedrag, leidt dit er meestal toe
dat positieve aspecten van het houtkachelgebruik worden benadrukt (hergebruik van afvalhout)
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terwijl negatieve aspecten worden afgezwakt of ontkend (emissies van mijn kacheltje tegenover
die van de industrie).
Een laatste deel van het onderzoek gaat om het verzamelen van informatie over demografische
en andere achtergrondgegevens waarmee de vergehjkbaarheid van de verschillende te onderzoeken groepen kan worden bepaald.
In de volgende paragrafen wordt achtereenvolgens ingegaan op de respons en de gebruikerskenmerken, de kachelsoorten, gebruikte brandstoffen, gebruik van de kachel, kosten van installatie en gebruik, gebruikersproblemen en gezondheidseffecten, voorkeuren en attitudes. In bijlage 3 is de vragenlijst opgenomen. Het data-bestand van het IVEM-onderzoek is reeds uitgebreid
geanalyseerd in [1], in bijlage 4 worden de resultaten uit de twee op andere wijze verkregen
databestanden gerapporteerd. In dit hoofdstuk zal verder alleen worden ingegaan op gegevens
van het herhaalde onderzoek.
Onderstaand schema geeft van de drie steekproeven de bron, omvanû en respons; alsmede een
grove karakterisering wat betreft reûionale concentratie, categorie kachel (vrijstaande kachel,
inzethaard of open haard) en stookervaring.

4.3. Resultaten
4.3.1. De respons en de gebruikerskenmerken
De totale respons op het onderzoek van 1983 bedroeg 749 ingevulde vragenlijsten. De 749
adressen zijn opnieuw aangeschreven. De respons bedraagt nu 420 vragenlijsten, waarvan er
314 volledig zijn ingevuld. Het responspercentage bedraagt dus 42%.
Van de 314 respondenten geven 272 aan dat ze nog de zelfde kachel hebben als 8 jaar geleden:
dit is 87%. De overige respondenten (42) hebben hun kachel vervangen door een andere.
De vragen zijn voornamelijk beantwoord door mannelijke huiseigenaren (84%). De gemiddelde
leeftijd van de steekproef is 46,6 jaar, hetgeen precies 9 jaar ouder is dan in de steekproef van
I983 werd gevonden. Dit gegeven wijst in de richting van een gebalanceerde steekproef. Het
opleid~ngsniveau is een minder duidelijke afspiegeling van de universum gegevens: met name
9,8 % lbo (was 12,2), 16,9 % voortgezet onderwijs (was 21,3) en 24,3% mbo (was 18,8) geven
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een duidelijke verschuiving te zien. Dit is te verwachten daar gedurende 9 jaar allerlei soorten
na- en bijscholing voor een gemiddeld hoger scholingsniveau zullen zorgen.
Een vraag die in 1983 niet werd gesteld maar nu wel, is die naar kennis van schei- en natuurkunde. In 83% van de gevallen werd aangegeven dat deze vakken deel uit maakten van eerdere
opleiding. De verwachte reIatie met stookgedrag kon echter niet worden aangetoond: met of
zonder deze kennis wordt even goed of slecht gestookt. De indeling naar beroepen laat evenals
in 1983 een oververtegenwoordiging zien van de hogere beroepen. Negen jaar extra arbeidservaring zal deze oververtegenwoordiging verder hebben beïnvloed. Tenslotte is ook de gezinsgrootte opgenomen als vraag. De gemiddelde gezinsgrootte in de steekproef is 3,47, hetgeen
ruim boven het Nederlandse gemiddelde is. Dit is verklaarbaar uit het feit dat de gemiddelde
leeftijd laat zien dat de steekproef met name de vo]Ie gezinnen bevat.
Vergelijking van deze resultaten met de oorspronkelijke resultaten van 1983 leidt tot de conclusie dat de huidige steekproef representatief is voor de totale onderzoekspopulatie van 1983.
Generalisatie over de geheIe steekproef van 1983 is toegestaan.
De generalisatie over alle houtkachels in Nederland is problematischer. Het ligt voor de hand
om te veronderstellen dat mensen die de kachel naar eigen idee weinig of niet gebruiken niet zo
snel tot invulling zullen overgaan van een vragenlijst naar hun stookgedrag en andere variabelen. Vaak bestaat het idee dat invulling zinloos is, omdat de resultaten eigenlijk nergens toe
bijdragen (een redenering in de trant van: mijn gebruik is nihil ...). Verder betreft de steekproef
uit 1983 toenmalige nieuwe gebruikers, die inmiddels kunnen worden gerekend tot de oudere,
ervaren gebruikers. Zij zullen niet noodzakelijkerwijs de huidige verdeling van gebruikers in Nederland representeren. De drie gerealiseerde steekproeven tezamen compenseren gedeeltelijk
voor de tekortkomingen van iedere afzonderlijke steekproef, omdat het in het geval van de
adressen verkregen via de kachelhandel nieuwe gebruikers betreft (ervaring minder dan anderhalf jaar) en die verkregen via de milieugroep Schagen een meer diverse groep gebruikers, hoewel het hier adressen betreft die voornamelijk in twee of drie wijken liggen, met zeer bepaalde
karakteristieken die ook niet representatief zijn. Daarnaast betreft het hier adressen die zijn geselecteerd omdat van hele huizenblokken bekend was dat er ingebouwde open haarden zijn of
omdat er stapels hout in de tuin lagen opgetast die vervolgens de kleine gebruikers, die een enkele keer per jaar stoken (en geen houtstapel in voorraad hebben) onderrepresenteren. Deze
overwegingen maken dat de hierna gepresenteerde cijfers als een bovengrens voor het Nederlandse huishoudelijke brandhoutgebruik moeten worden gezien.
In de resultaten wordt verder ingegaan op de uitkomst van de huidige enquête in vergelijking tot
de enquête van 1983.

4.3.2. De kachelsoorten
In 1983 bleek uit een controle van merk en type kachel met de de door de respondenten aangegeven categorie kachel dat een aantal kachelbezitters niet de juiste categorie had aangegeven.
Ook in deze steekproef is duidelijk geworden dat nogal wat respondenten niet in staat zijn om
hun kachel te classificeren in de aangeboden categorieën. Als wordt uitgegaan van de door de
respondent aangegeven soort kachel, dan leidt dat tot de volgende verdeling:
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Tabel 4.1. Verdeling kachelsoorten 1983~1991
Type
Frontverbrander
Haardkachel
Potkachel
Kolenkachel
Tegelkachel
Open haard
tnzetkachel
Type Franklin
Anders/weet niet

Onderzoek 1983
aantal
%
198
283
37
11
8

27,6
37,8
4,9
1,5
I, 1

70
45
66

9,3
6,0
8,8

Onderzoek 1991
aantal
%
115
97
9
2
8
3
32
17
31

36,6
30,9
2,9
0,6
2,5
1,0
10,2
5,4
9,9

De grootste verschillen zitten in de verdeling tussen frontverbrander en haardkachel. Er is een
verschuiving opgetreden van haardkachel naar frontverbrander. De overige verschillen vallen
binnen hetgeen op statistische gronden verwacht mag worden. Dat betekent dus een verschuiving van kachels met groot vermogen (haardkachels hebben in het algemeen een vermogen
groter dan 10 kW) naar kachels met een wat kleiner vermogen, (gemiddeld minder dan 10 kW).
Dit is in overeenstemming met de in 1983 geconstateerde feiten: de kachel was vaak overgedimensioneerd. De nu gevonden verschuiving lijkt een logische ontwikkeling.
Er zijn ook alternatieve verklaringen denkbaar: is dit een kwestie van modetrend of van een
kwaliteitsverschil. Dit laatste kan worden onderzocht door de redenen voor vervanging te inventariseren. Een veelheid aan redenen wordt genoemd: de kachel is kapot gegaan (8), de schoorsteen kon niet meer worden gebruikt (2), kachel is meegenomen door de vorige bewoner (3), te
groot ruimtebeslag, weggedaan bij verbouwing, te grote risico’s, uitgekeken op de kachel, als
boiler in gebruik, betere regulering gewenst, al dan niet in combinatie met een thermostaat etc.
Er is geen speciaal verband met de soort kachel en de genoemde redenen voor vervanging. Een
tweede mogelijkheid is om de aanschafredenen te kmisen met de kacheltypen. Ook deze methode levert weinig op: de in de trend tot uitdrukking komende smaakverschillen tussen mensen
zijn te groot.
De capaciteit van de kachels is nog steeds aan de hoge kant, maar past wel beter bij de ruimte
die moet worden verwarmd. Gaf in 1983 nog 29% van de respondenten aan dat de kachel overgedimensioneerd was, in 1991 is dat nog 24%, terwijl het aantal mensen dat zegt de ruimte
precies goed te kunnen verwarmen is toegenomen van 58% naar 67%. Waarschijnlijk ligt deze
verschuiving aan de ervaringen die men met het stoken heeft opgedaan. Enerzijds kan dit bij
vervanging leiden tot een ander koopgedrag (bijvoorbeeld eerder een frontverbrander aanschaffen dan een haardkachel), anderzijds kan het stookgedrag zijn veranderd. Dit laatste is niet verifieerbaar daar de vragenlijst van 1983 geen vragen over hoeveelheden brandstof bevatte.
Een vierde altematieve verklaring voor de verschuiving van haardkachels naar frontverbranders
had kunnen zijn dat de kachelhandel betere adviezen geeft aan haar klanten. Dit werd echter
niet door de feiten gestaafd. Ongeveer 30% van de gekochte kachels is te groot voor de te ver~
warmen ruimte. Hierin is geen verschil tussen de kachelhandel enerzijds en de doe-het-zelf zaken anderzijds. Overigens moet hieraan worden toegevoegd dat het bij CV-installateurs bekend
is dat klanten vaak grotere ketels kiezen dan strikt genomen noodzakelijk is en dan wordt aangeraden door de verkoper. Bij het voorzien in de behoefte aan warmte wordt dus op zeker gespeeld. Dit kan een verklaring zijn voor de schijnbaar slechte resultaten voor de kachelbranche.
Het aandeel van de handel is iets terug gelopen (van 75 naar 70%).
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4.3.3. Gebruikte brandstoffen
Tabel 4.2. Gebruikte brandstoffen 1983-1991
Brandstoffen
vaak (%)
Hout ouder dan 1 jaar
Hout jonger dan 1 jaar
Hout van pallets
Houtbriketten
Afval uit eigen bedrijf
Bruinkoolbriketten
Vers hout, snoeihout
Sprokkelhout
Geverfd/geïmpregneerd hout
Turf
Kolen
Sloophout

1983
soms (%)

vaak (%)

74
26

20
50

2
6
2
3
6
1
1
3
14

7
11
19
30
30
31
12
11
45

76
7
7
1
2
3
3
3
2
1
1
8

1983 (%)

1991 (%)

Categorie 1
Sprokkelen
Kappen van hout
Eigen houtopstand
Afvalcontainers/sloopbakken
Via werk

17,5
37,5
27,7
19,0
24,5

8,4
38,1
30,4
5,8
12,9

Categorie 2
Brandstofhandel
Staatsbosbeheer/boswachter
Supermarkt
Benzinestation
Particulieren
Bouwmarkt/doe-het -zelf zaak
Timmerfabriek
Anders gekocht

21,4
23,4
0,8
0,5
34,5
2,7
8,8
11,8

6,6
24,6
0,7
1,1
21,6
0,7
4,0
I 0,3

Categorie 3
Via buren/vrienden
Via werk
Afval
Anders gekregen

50,1
23,8
28,7
5,9

49,1
16,5
15,0
9,2

1991
soms (%)
7
22
18
2
2
4
6
5
8
2
4
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Tabel 4.3. Verkrijging brandstof
Verkrijging brandstof

In tabel 4.2. is de categorie ’nooit’ voor beide jaren weggelaten. Dat betekent dat de rijooptellingen voor 1983 en 1991 aangevuld met de frequentie van de categorie ’nooit’ optellen tot 100%.
Het aantal brandstoffen dat wordt aangegeven is nog steeds groot, maar de frequenties van de
aangegeven brandstoffen zijn veel lager. Kennelijk is gewoontevorming opgetreden, daar de
verkrijgbaarheid van deze brandstoffen geen grote verschillen te zien zal geven. In de kachels
wordt nog steeds veel hout gestookt hetgeen ook verwacht werd. Met name vers snoeihout en
sprokkelhout lijken minder te worden gebruikt, evenals geverfd hout. De categorie sloophout
wordt veel minder genoemd, maar het nieuw opgenomen ’hout van paIlets’ compenseert dit
goeddeels. Het gebruik van niet-hout brandstoffen (turf, kolen en briketten) is afgenomen. Dit
heeft ook te maken met de eerder geconstateerde verschuiving in kacheltypen (tabel 4.~): front-
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verbranders zijn echte houtkachels die in het algemeen door het ontbreken van een rooster en
een asla niet geschikt zijn voor andere brandstoffen.
Ook uit de herkomst van de brandstof komt het beeld naar voren dat er minder gevarieerde
bronnen zijn dan in 1983. De volgende tabel laat zien dat de hoofdcategorieën verzamelen, kopen en krijgen gemiddeld zijn afgenomen. Dit betekent dat er per gebruiker van minder gevarieerde bronnen brandstof wordt verkregen.
De verkrijging van brandstoffen geeft over de periode 1983-1991 eveneens een verschuiving te
zien. Categorie 1 betreft het zelf verzamelen van brandstof. Hier blijkt het kappen van hout (met
name in eigen houtopstand) nog altijd een groot deel uit te maken van het verkrijgen van
brandhout. Vooral de afname van het gebruik van hout uit afvalcontainers en sloopbakken lijkt
te wijzen op een toenemend besef dat het stoken van geïmpregneerd of geverfd hout nadelige
milieueonsequenties heeft. Categorie 2 betreft gekochte brandstoffen. Alleen Staatsbosbeheer en
particulieren blijken als bronnen te zijn overgebleven vanwaar men zijn brandstof (hout) betrekt.
Het grootste gedeelte van de brandstof wordt echter gekregen (categorie 3). Afval is een categorie die is ingezakt, wellicht vanwege het zojuist genoemde milieubesef. Daarnaast ligt het voor
de hand om te veronderstelien dat het om gewoontevorming gaat: De gemakkelijkste manieren
om aan brandstof te komen blijven na zoveel jaar stoken over. Zo is de afname in het verzamelen van hout uit de afvalcontainer ook te begrijpen als een terugdringen van de rompslomp. In
het begin zijn die patronen van verkrijging van de brandstof nog niet zo uitgekristalliseerd.
Een laatste aspect dat opvalt is dat de verkrijging via verzamelen op het werk, kopen bij de
timmerfabriek en krijgen op het werk zijn afgenomen. Dit zou kunnen wijzen op een toegenomen gebruik van het industriële afval in of als deel van de bedrijfsmatige activiteiten of op een
afname van de afvalstroom van bedrijven.

4.3.4. Gebruik van de kachel
Bij het gebruik van de kachel wordt onderscheid gemaakt in drie hoofdcategorieën van kachels:
open haard, inbouw- of inzethaard en vrijstaande kachel Hiertoe zijn de resultaten van de totale
steekproef bij elkaar gevoegd: het gaat dus om de nieuwe 1983-steekproef (n=aantal respondenten=314), door de kachelhandel verstrekte adressen (n=67) en de adressen verkregen via de
milieugroep Schagen (n=46).
De in tabel 4.4 aangegeven n voor de verschillende kacheltypen is betrekkelijk klein door de
hoge percentages ontbrekende antwoorden voor de verschillende categorieën stookgedrag. De
hoge percentages zijn waarschijnlijk het gevolg van de hoge moeilijkheidsgraad van het maken
van schattingen van hoeveelheden waarmee men niet of nauwelijks iets weet, zoaIs schattingen
van hoeveelheden hout en uitgespaarde brandstof.
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Tabel 4.4. Drie eategorieën van kaehels en stookgedrag
Open haard
(n = 34)
Stoken
aantal keer/week
overdag
avond
nacht
aantal uur/dag
Keer vegen/jaar
Schoorsteenbrand
Gezellig
m3 hout/ir
Houtprijs (Hfl/m3)
Luchttoevoer
Geschatte besparing op aardgas (Hfl/jr)
Aardgasgebruik (m~/jr)

1,8
soms
vaak
nooit
4,4
0,93
n=l
91%
1,9
67,4
82%
320
2060

Inzethaard Vrijstaande houtkache!
(n = 53)
(n = 142)
3,1
soms
meer
bijna nooit
5,3
1,09
n=3
91%
4,2
50,3
46%
700
2810

5,2
vaak
meest
soms
10,6
1,32
n=21
69%
7,2
41,2
43%
1360
1810

Duidelijk is hoe het gebruik per kacheltype verschilt in intensiteit: zowel het gebruik per week
als het gebruik per dag liggen voor de bezitters van vrijstaande houtkachels veel hoger. Logisch
gevolg is natuurlijk dat dit in de genoemde dagdelen tot uitdrukking komt. De verschillen in
intensiteit zijn in overeenstemming met de schattingen van het aantal kubieke meters aardgas
dat wordt uitgespaard met het gebruik van de kachel (zie figuur 4.1).
Gezelligheid is het dominante motief voor open haard- en inzethaard-bezitters. De prijzen die per
kubieke meter worden genoemd zijn gerelateerd aan de hoeveelheden die mensen per seizoen
schatten te gebruiken. De vraag naar de luchttoevoer kende de antwoordcategorieën helemaal
open (100%), half open (50%), klein beetje open (25%) en (bijna) helemaal dicht (10%). De
percentages zijn toegekende waarden om een ruwe kwantificering te kunnen maken van de
hoeveelheid lucht die wordt toegevoerd als de kachel eenmaal brandt. De percentages geven de
gemiddelde luchttoevoer weer voor de betreffende categorie van kachels. De open haard heeft
geen variabele luchttoevoer. Door de meeste respondenten is dat opgevat als een luchttoevoer
van 100%. Van 7% van de kachels werd aangegeven dat ze geen variabele luchttoevoer hebben.
Belangrijk is het verschil in aantallen schoorsteenbranden. Dit is echter misschien verklaarbaar
vanwege het feit dat in deze steekproef het aantal open haard bezitters zwaar is ondervertegenwoordigd (zie ook hoofdstuk 3), daar deze geen primaire doelgroep van het onderzoek was. Het
aantal keren dat de schoorsteen wordt geveegd ligt eveneens ver uit elkaar. Dit is gerelateerd
aan de intensiteit van gebruik enerzijds en misschien een meer overwogen gebruik van de vrijstaande kachel anderzijds.
Uit tabel 4.4 kan worden afgeleid dat bij een gasprijs van Hfl 0,55/m~ (laatste kwartaal 1991)
het gebruik van een vrijstaande kachel financieel voordeel oplevert. Uitgaande van de schattingen van de respondenten zoals in de tabel weergegeven kan dit voordeel tot enkele honderden
guldens oplopen als alleen de prijs van het brandhout in aanmerking wordt genomen. Daarnaast
zijn er nog andere kosten welke in de volgende paragraaf worden samengevat.
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Schattingen houtgebruik (m3 per jaar)
Figuur4.I. Schattingen van m3 gebruikt hout en bespaard aardgas in stookse~oen van
1990/91
In figuur 4.1 wordt de relatie tussen het geschatte aantal kubiekemeters hout per stookseizoen
en het geschatte uitgespaarde aantal kubieke meters aardgas aangegeven. De correlatie is met
0,56 tamelijk hoog voor dit type moeilijk schatbare hoeveelheden. Als er geen relatie zou bestaan tussen beide variabe]en zou een puntenwolk zonder structuur het resultaat zijn geweest.
Deze correlatie is echter statistisch significant. Dit geeft de cijfers over hoeveelheden een zekere
validering, hetgeen belangrijk is als een berekening moet worden gemaakt van het houtkachelaandeel in de Nederlandse houtbalans. Overigens zijn in de puntenwolk alleen die respondenten
opgenomen die een schatting geven op beide variabelen. Tevens valt uit deze figuur af te leiden
dat er overschattingen worden gemaakt van de hoeveelheid uit te sparen aardgas door met
name die respondenten die weinig hout gebruiken. Ook hier kan worden gedacht aan rationalisatie van het eigen kachelgebruik in een overigens negatieve kontekst (ik gebruik mijn houtkachel want dat spaart schaarse energie). Een laatste opmerking over schattingen en controle met
wetenschappeIijke middelen moet nog worden gemaakt. Een controle met specifieke gegevens
over soort hout, verbrandingswaarde, kache]rendement, stookwijze en dergelijke is in principe
mogelijk, maar vereist laboratoriumcondities. De hier gegeven schattingen zijn een alternatief en
vormen een eerste en goede ’best guess’.
4.3.5. Kosten van installatie en gebruik
Behalve de variabele kosten voor de brandstof spelen nog andere kosten een rol. Deze zijn te
onderscheiden in aanschafkosten, installatiekosten bij het aanbrengen van voorzieningen (materiaalkosten zijn hierbij inbegrepen) en de kosten voor vegen en verzekering. De verzekeringskosten zijn in dit onderzoek verder buiten beschouwing gebleven. De leeftijd van de kache]s is
nogal verschillend zoals in tabel 4.5 blijkt. Voor een vergelijking van de jaren 1983-1991 zou
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wat betreft de kosten het inflatie percentage over deze periode (1 à 2% per jaar) verdisconteerd
moeten worden.
Tabel 4.5. Kosten van het gebruik van de verschillende typen kachels
Open haard
(n=34)
Gemiddeld aanschafjaar (jaar-mnd)
Aanschafkosten kachel (Hfl)
lnstallatiekosten (Hfl)
Veegkosten per keer (Hfl)
Aantal maal vegen per jaar

1980~4
2620
2100
38,45
0,93

Inbouw-, inzethaard Vrijstaande kachel
(n=53)
(n=138)
1988~ 11
2610
1710
41,85
1,09

1984~ 11
1960
930
48,10
1,32

De open haarden komen vrijwel uitsluitend uit de adressen in Schagen (n=23), waar deze kachels standaard werden ingebouwd in de huizen. Dat de vrijstaande kachels van iets recenter
datum zijn dan 1983 is het gevolg van het samennemen van de drie steekproeven en van de
verschuivingen die zijn opgetreden in de 1983 groep door vervangingen van de toenmalige kachels. De aanschafkosten laten zien dat vrijstaande kachels relatief goedkoop zijn. De installatiekosten zijn sterk afhankelijk van de ingrepen die moeten worden gepleegd: deze variëren van
het in de open haard plaatsen van de inzethaard tot het treffen van brandwerende voorzieningen
en de aanleg van een nieuw rookkanaal. Ook het zelf aanleggen kan hier voor vertekening zorgen. De veegintensiteiten liggen behoorlijk uiteen, hetgeen in de prijs per jaar tot uitdrukking
komt. De vrijstaande kachel vraagt dan ook om meer onderhoud daar de grotere hoeveelheid
hout per tijdseenheid 5 à 10 keer zoveel roet veroorzaakt als de andere kachelcategorieën. Intensief onderhoud is dus een belangrijke voorwaarde voor veilig gebruik.
Huishoudelijk brandhoutgebruik levert een zekere bijdrage aan de nationale energiehouding (zie
hoofdstuk 5). Of gebruik van brandhout voor woningverwarming ook financieel aantrekkelijk is
voor de individuele gebruiker is echter nog maar de vraag. Uiteraard spelen hierbij grote verschillen in houtprijs, aanschafkosten, rendement van het toestel, etc. een rol. Aan de hand van
de door de gebruikers aangegeven cijfers is wel een berekening te maken. In tabel 4.6 is de
gemiddelde aanschafprijs van het toestel inclusief overige kosten, zoals opgegeven door de
gebruikers (tabel 4.5) met inflatiecijfers omgerekend naar guldens anno 1990. Daarna is dit
vertaald naar jaarlijkse afschrijving bij 5% reële rente en een levensduur van 25 jaar voor open
haarden respectievelijk 15 jaar voor inzethaarden en vrijstaande kachels. Ook zijn de jaarlijkse
uitgaven voor brandhout, kosten voor schoorsteenvegen en besparing op de aardgasrekening
berekend met gegevens uit tabel 4.4 en 4.5. Het blijkt dat alleen voor de vrijstaande kachel een
batig saldo resteert. Bij de huidige prijzen voor aardgas en brandhout zou aanschaf van een
vrijstaande kachel dus financieel aantrekkelijk kunnen zijn. Hierbij moet worden aangetekend
dat niet-zichtbare nevenkosten optreden als gevolg van het verwerven van brandhout, tijdsbesteding bij het bedienen van de stookplaats, woonruimtebeslag van een vrijstaande kachel, etc..
Deze nevenkosten, hoewel aanzienliik zoals blijkt uit de beantwoording van vragen naar rompslomp, risico’s en dergelijke, zijn niet meegenomen in de kostenbecijfering in tabel 4.6.
Geconcludeerd wordt dat aanschaf en gebruik van een open haard of inbouw-, inzethaard voor
woning(bij)verwarming niet rendabel is. Gebruik/aanschaf van een vrijstaande kachel is mogelijk marginaal rendabel, met een terugverdientijd van iets meer dan 10 jaar. Dit bevestigt het
beeld dat open haarden en inbouwhaarden vooral als ’sfeereenheden’ fungeren.
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Tabel 4.6. Jaarlijkse kosten en baten (Hfl/jaar) voor gemiddelde individuele brandhoutgebruiR
kers
Open haard

lnbouw-, inzethaard

Vrijstaande kachel

Afschrijving
Brandhout
Schoorsteenveger
Gasbesparing

- 427
- 131
- 36
+ 155

- 433
- 213
- 46
+ 339

- 295
- 298
- 64
+ 663

Batig saldo

- 439

- 353

+6

4.3.6. Gebruikersprob]emen en gezondheidseffecten
Tabel 4. Z Problemen bij gebruik (aantallen)
Vaak (n)
Vuur en vonken in de kamer
Lawaai
Stank
Rook of roet in de kamer
Klachten van buren/pohtie/instanties
Stofvorming bij gebruik
Kachel brandt te fel
Kachel geeft tevee] warmte
Kachel gaat steeds uit
Slechte trek

2
2
2
5
1
56
4
12
1

Soms (n)
36
8
91
81
7
93
57
96
17
31

Van alle problemen die worden gerapporteerd bij het gebruik van de kachel is met name stofvorming vaak gemeld (n=56). De overige problemen liggen vooral in de categorie ’soms’. In de
volgende tabel worden absolute aantallen gegeven in plaats van percentages, daar veel respondenten niet alle items hebben ingevuld. Het is onduidelijk of dit moet worden geïnterpreteerd als
nooit voorkomend of als incomplete invulling. Bovendien zou niet-invulling kunnen zijn opgevat
als een extra categorie die beter tegemoet kwam aan de wensen van de invuller als zijn voorkeur noch door ’soms’, noch door ’nooit’ werd gerepresenteerd.
Hoewel de aantallen niet bijzonder hoog lijken, zijn ze wel indicatief voor in de praktijk optredende tekortkomingen zoals: overdimensionering, slechte regelbaarheid en andere problemen met
beluchting. Voorts leiden sommige problemen tot fysieke ongemakken en klachten, b.v. doofheid door het geraas en geloei van de kachel. Bij de klachten die worden genoemd, wordt op
hoofdpijn na, geen enkele klacht ’vaak’ genoemd. Wel vallen verschillende klachten in de categorie ’soms’. De klachten die in deze categorie worden genoemd zijn opkomende slaperigheid
(37), prikkende ogen (14), hoestprikkels (10), overmatig gapen (8) en hoofdpijnklachten (3).
Hoewel dit geen alarmerende klachtenlijst is, zijn ook deze als klacht genoteerde ongemakken
indicatief voor problemen bij het stoken, eventueel resulterend in emissies van ongewenste
rookgassen in het kamermilieu. Waarschijnlijk is in situ onderzoek nodig om hierover kwantitatieve uitspraken te kunnen doen.

4.3.7. Voorkeuren en attitudes
Omdat in het onderzoek uit 1983 verondersteld wordt dat er een aantal typen mensen is te beschrijven met betrekking tot het stoken van houtkachels, is ook in dit onderzoek gezocht naar
een dergelijke verklaring voor de individuele antwoordpatronen op de attitudevragen die zijn
gesteld. Daartoe zijn de antwoorden op de vragen die samenhangen met het gebruik van de
houtkachel geanalyseerd met een factoranalyse. Met deze techniek kan een spaarzame beschrijving worden verkregen van een onoverzichtelijke hoeveelheid gegevens. Er wordt hierbij veron~
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dersteld dat er een beperkt aantal onderliggende, algemene trekken zijn, die de beantwoording
van de afzonderlijke vragen kunnen verklaren. Deze trekken of factoren worden afgeleid uit de
matrix van correlaties tussen alle vragen afzonderlijk.
De kwaliteit van de oplossing wordt weergegeven met de eigenwaarden voor iedere onderliggende trek of factor. De eigenwaarden van de factoroplossing met zes factoren zijn niet hoog: de
eerste factor verklaart 12,5% van de variantie en alle zes tezamen 46,9%. Dit betekent dat de
samenhang tussen de vragen niet bijzonder groot is. De correlaties tussen de vragen en de factoren zijn dan laag. Om een beter beeld te krijgen wordt de factormatrix geroteerd: de relaties
tussen de vragen blijven dan dezelfde, maar de correlaties met de factoren worden duidelijker.
De geroteerde factormatrix is hieronder samengevat.
Tabel 4.8. Attitudes en typen van houtkachelgebruikers
Factor 1
Sportief
Mooie vormgeving
Sprokkelen leuk
Goede oude tijd
Natuurlijke leefwijze
Sfeer
Brandstof duur
Besparing energierekening
Weinig mensen kopen
Bossen lijden
Houtkachel geeft meer warmte
Gebruik afvalhout
Rompslomp
Risico schoorsteenbrand
Moeite brandstof
Ervaring uitwisselen
Hout is milieuvriendeIijk
Houtkachelgebruik inperken

Factor 2

Factor 3

Factor 4

0,70
0,39
0,43
0,72
0,65
0,59
0,71
0,73
0,44
0,36
0,57
0,27

0,29
0,71
0,55
0,51
0,40
0,26
0,40

De eerste factor kan weer worden geïnterpreteerd als het jutterstype. De positieve correlaties
duiden op bevestigende antwoorden. Het jutterstype kan worden gekarakteriseerd als de groep
die zelf vindt dat ze een natuurlijke wijze van leven hebben die doet denken aan de goede oude
tijd. Verder wordt de houtkachel geassocieerd met sportiviteit en huiselijke sfeer; sprokkelen is
milieuvriendelijk en besparend; de kachel wordt mooi van vorm gevonden. Het zou niet verbazen als zou blijken dat deze groep uit families komt die van oudsher al met houtkachels omgaan.
Voor de tweede groep (factor) lijkt een economisch motief te gelden: besparing op de energierekening. Zij zijn het niet eens met de suggestie dat men meer voor zijn brandstof kwijt is; zij vinden dat afvalhout kan worden benut. Bovendien zou de houtkachel meer warmte geven. Het is
voor hen evenwel begrijpelijk dat veel mensen geen houtkachel willen kopen.
De derde groep (factor) wordt gekenmerkt door de mening dat de kachel veel rompslomp geeft
en dat men moeite moet doen om aan brandstof te komen; ook deze groep gebruikt afvalhout.
De risico’s van een schoorsteenbrand zijn groter en in deze groep worden ervaringen uitgewisseld over het gebruik van de kachel. Deze respondenten worden misschien vooral in verstedelijkte, minder groene gebieden gevonden.
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De vierde groep (factor) zou de kritische gebruikers kunnen worden genoemd. Ze hebben weliswaar een houtkachel, maar ze hebben oog voor de nadelen van het gebruik ervan: rookoverlast
bij de buren zowel als bij henzelf in huis; houtgebruik is niet altijd milieuvriendelijk. Alles bij
elkaar is het voor hen voorstelbaar dat mensen het gebruik van houtkachels willen inperken of
verbieden.
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5. BIJDRAGE AAN ENERGIEVOORZIENING,
HOUTBALANS EN MILIEUBELASTING
5.1. Inleiding
In de voorgaande hoofdstukken is een beeld geschetst van houtkachels in Nederland in een
internationale context (hoofdstuk 2), vanuit marketing-optiek (hoofdstuk 3) en zoals aangegeven door de gebruikers zelf (hoofdstuk 4). Voor eventueel beleid op het gebied van houtkachels,
en de relatie met andere beleidsterreinen, is een beschouwing op nationaal niveau relevant.
Daartoe worden in dit hoofdstuk gegevens uit voorgaande hoofdstukken gecombineerd met een
becijfering van de bijdrage van houtkachels aan de nationale energievoorziening (5.2), de houtbalans (5.3) en milieubelasting met name emissies van luchtverontreinigende stoffen (5.4).

5.2. Bijdrage aan energievoorziening
Het stoken van hout in een open haard, inzethaard of vrijstaande kachel levert warmte. Voorzover dit tijdens het stookseizoen gebeurt voorziet stoken van hout in een energiebehoefte (de
behoefte aan ruimteverwarming) en levert zodoende een bijdrage aan de energievoorziening. In
hoofdstuk 2 is reeds besproken dat hout in landen waar veel woningen met houtkachels verwarmd worden (b.v. Finland, Frankrijk, Oostenrijk) een aanzienlijke bijdrage aan de nationale
energievoorziening levert. In Nederland is dit niet het geval; de penetratiegraad van houtkachels
is betrekkelijk laag (<20%) en het gebruik is niet erg frequent (functie voornamelijk als ’sfeereenheid’) zodat de bijdrage aan woningverwarming en nationale energievoorziening gering is
vergeleken met een aantal andere landen (figuur 2.1). Desondanks is het vanuit het oogpunt
van energie- en milieubeleid van belang deze bijdrage ook voor Nederland vast te stellen.
In tabel 3.6 is aangegeven hoeveel houtstookplaatsen naar alle waarschijnlijkheid in woningen in
Nederland gebruikt worden: 600.000 open haarden, 140.000 inzethaarden en 175.000 vrijstaande kachels. Uit de gebruikers-enquête blijkt dat onbewerkt hout de belangrijkste brandstof is
(tabel 4.2) in deze houtkachels.
In deze enquête is tevens door de gebruikers een schatting gemaakt van de hoeveelheid hout
die jaarlijks wordt verstookt: 1,94 m3 in open haarden, 4,24 m3 in inzethaarden, 7,23 m3 in vrijstaande kachels (tabel 4.4). Het gaat hierbij gezien de aard van de enquête om een maximumschatting.
Brandhouthoeveelheden worden in de praktijk in kubieke meters (m3) opgegeven. De energieR
waarde daarvan is niet precies bekend, dit is o.a. afhankelijk van dichtheid en vochtgehalte [16].
De dichtheid van een m~ hout hangt samen met de wijze van stapeling (gestort, ’los’ of ’vast’
gestapeld, massief) en de houtsoort; variërend van ca. 0,5 ton/m3 (los gestapeld) tot ca. 0,9
ton/m3 (massief hout). De onderste verbrandingswaarde varieert van 9 MJ/kg (nat/vers hout,
max. 50% vocht) tot 19 MJ/kg (ovendroog hout) [16,25]. Uit de enquête blijkt dat vooral los
gestapeld en luchtdroog (ca. 15% vocht) hout wordt gebruikt. Hier zal daarom gerekend worden
met een dichtheid van 500 kg/m3 en een onderste verbrandingswaarde van 16 MJ/kg).
De maximumschatting van huishoudelijk brandhoutgebruik in Nederland kan nu berekend worden in Petajoule (1 P J=101~ J) (b.v. vrijstaande kachel: 175.000"7,23"500"16"109).
Het extrapoleren naar een nationaal gemiddelde op basis van deze enquête van een selecte
groep gebruikers is met onzekerheden omkleed. Zo is het tamelijk moeilijk voor gebruikers om
een goede schatting van hun houtgebruik (incl. sprokkelhout en sloophout) te maken, en in
hoeverre is de groep houtgebruikers representatief voor het nationaal gemiddelde.
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Vooralsnog wordt aangenomen dat gebruikers in staat zijn een correete schatting te maken van
hun houtgebruik; veel hout wordt immers gekocht (tabel 4.3) en in de brandhouthandel is de
kubieke meter (m3) een courante maat. Voor wat betreft de representativiteit van de groep houtgebruikers zijn afwijkingen van het nationaal gemiddeIde te verwachten vanwege de wijze van
steekproeftrekking en vanwege selectiemechanismen bij de deelnemers aan de enquête.
Bij de gebruikers van open haarden is sprake van een niet-selectieve steekproeftrekking. Het
grootste deel van de open haarden in dit onderzoek is afkomstig uit een drietal wijken met veel
open haarden waarbij die woningen de voorkeur kregen waar buiten de woning een stapel
brandhout zichtbaar was. De gebruiksfrequentie van open haarden in dit onderzoek (tabel 4.4)
lijkt hoger te liggen dan verwacht op grond van de door [51] bij een groep gebruikers van allesbranders, houtkachels en open haarden gevonden gebruiksfrequentie in de regio Helmond (10%
vaak, 24% ’af en toe’ en 76% soms [51]).
Bij de groep gebruikers van vrijstaande kachels zijn vanwege de steekproeftrekking gebruikers
in het Noord-Oosten van het land oververtegenwoordigd. Het betreft hier vaker (vergeleken met
een representatieve landelijke steekproef [1]) gebruikers in een plattelandsomgeving waar meer
brandhout beschikbaar is, en de regio een kouder stookseizoen heeft (ca. 5% meer
graaddagen/jaar vergeleken met het nationaal gemiddelde van De Bilt).
Geconcludeerd wordt dat zowel voor open haarden als voor vrijstaande kachels de steekproeftrekking waarschijnlijk tot een hoger geschat houtgebruik leidt dan gemiddeld voor Nederland te
verwachten is. Aangenomen wordt dat deze overschatting 20% (open haarden) respectievelijk
10% (vrijstaande kachels) bedraagt. Aan de andere kant is binnen de steekproef de categorie
allesbranders en kolenkachels die reeds voor 1978 in gebruik waren ondergerepresenteerd [1];
medio 1983 ging het hierbij om 45.000 exemplaren. Het is niet bekend hoeveel er hiervan nog
worden gebruikt, en hoeveel hout hierin wordt gestookt. Aangenomen wordt dat dit de bovengenoemde overschatting van het houtgebruik in vrijstaande kachels ongeveer compenseert.
Bij alle drie de steekproeftrekkingen is sprake van een aanzienlijke non-respons. Het is te verwachten dat respondenten meer betrokken zijn bij het gebruik van hout dan non-respondenten
(immers: de respondenten hebben het enquête-formulier ingevuld geretoumeerd). Het lijkt aannemelijk dat respondenten ook meer hout zullen stoken dan non-respondenten. Hier wordt tentatief aangenomen dat een respondent gemiddeld 2x zoveel hout stookt als een non-respondent.
Voor het bepalen van de verhouding respons/non-respons zijn voor open haarden, inzethaarden
en vrijstaande kachels de responspercentages gehanteerd van respectievelijk de milieugroepenquête (32%), de kachelhandel’91 enquête (33%) en de kachelhandel’83 enquête in 1983
(47%) (zie [1] en bijlage 4).
Het zo becijferde brandhoutgebruik, gecorrigeerd voor vertekeningen in steekproeftrekking en
non-respons, is als ’realistische schatting’ opgenomen in tabel 5.1. De huidige omvang van het
huishoudelijk brandhoutgebruik in Nederland medio 1990 wordt geschat op 15,7 P J/j; dit is
evenredig met 0,6% van het totale primaire energiegebruik in Nederland (TVB).
Tabel 5.1. Berekend huishoudelijk brandhoutgebruik en resulterende gasbesparing in Nederland medio 1990 (P J/j)
Houtgebruik
maximum (P J/j)

Houtgebruik
realistisch (P J/j)

Open haard
Inzethaard
Vrijstaande kacheI

9,3
4,7
10,1

5,1
3,2
7,4

Totaal

24,1

15,7

¯ Onbetrouwbare schatting (zie tekst).
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Gasbesparing
realistisch (P J/j)
3,3 *
2,1
5,5
10,9

Voor wat betreft de besparing op het aardgasgebruik is de nuttige energieRopbrengst van belang.
Hierbij speelt het verwarmingsrendement van de toestellen een rol. Bij houtkachels zijn reeds
veeI rendementsmetingen verricht. Uit een in Nederland verricht vergelijkend onderzoek bij 17
houtkachels [14] komt een gemiddeld rendement van omstreeks 50% naar voren; ook in ]151 is
een rendement van 50% gehanteerd. Voor wat betreft open haarden kan het rendement variëren
van ~ 10 tot +50%. Een negatief rendement kan optreden doordat een open haard met aanzienlijke luchtovermaat (lambda 10 of meer) wordt gesteekt, waardoor grote hoeveelheden, door een
CV~ketel opgewarmde, warme Iucht uit de woning worden weggezogen. In [I 5] is een rendement
van 10% aangenomen. Eenduidige, voor gemiddelde Nederlandse woningen generaliseerbare,
rendementsmetingen zijn echter niet bekend. De luchtovermaat is o.a. afhankelijk van scl~oorsteentrek en ventflatie~openingen in de woning. Voor inzethaarden wordt aangenomen dat het
rendement hoger is omdat de ~ucht-overmaat minder is (de vuurhaard is immers afsluitbaar met
deurtjes/ruitjes), ook hiervoor zijn geen eenduidige rendementsmetingen beschikbaar.
De gasbesparing verkregen door het gebruik van een open haard, inzethaard of houtkachel is
dus moeilijk in te schatten, mede vanwege de rol van stralingswarmte en de mogelijke invloed
van haard of kachel op behaaglijkheid en woongedrag. De gebruikersenquête biedt hier aanknopingspunten: naast een schatting van het brandhoutgebruik is door de respondenten eveneens
de daaruit resulterende gasbesparing geschat (tabel 4.5). Ook hier zijn schattingsproblemen van
de gebruiker, de steekproeftrekking en selectiemechanismen van belang; niettemin blijkt een
goede correlatie aanwezig tussen heutgebruik en gasbesparing (figuur 4.1).
In de meeste gevallen is voor hoofdverwarming een gasgestookte CV-installatie in gebruik. Bij
een gemiddeld CV~rendement van 80% kan een verwarmingsrendement voor de houtgestookte
installaties becijferd worden met behulp van de omrekeningsfactoren (500 kg/m~ hout, 16
MJ/kg hout; CV-rendement 80%, 31,65 MJ/m3 gas) en de door de gebruikers opgegeven hout~
gebruik en gasbesparing in tabel 4.5. Het aldus becijferde verwarmingsrendement van huisheudelijk brandhoutgebruik komt dan uit op 52% (open haard), 52% (inzethaard) en 59% (vrijstaande kachel). Voor wat betreft het verwarmingsrendement van een vrijstaande kachel komt deze
becijfering redelijk overeen met wat uit de literatuur bekend is.
Voor wat betreft de open haard is het ’rendement’ hoger dan verwacht. Zoals gezegd spelen
mogelijk stralingswarmte, behaaglijkheid en veranderingen in woongedrag hier een rol. Ook
moet worden aangetekend dat deze schatting gebaseerd is op een relatief gering aantal respondenten (n=34).
Een ’realistische’ gasbesparing kan becijferd worden uit de door de gebruikers opgegeven correlatie tussen houtgebruik en gasbesparing voor de verschillende toestellen, in combinatie met de
gemaakte ’realistische’ schatting van het feitelijk huishoudelijk brandhoutgebruik. De berekende
gasbesparing komt uit op 10,9 PJ gas/jaar (tabel 5.1). Dit is evenredig met 3,5% van het huishoudelijk gasgebruik voor ruimteverwarming in Nederland (309 PJ in 1990 [46]). Gecorrigeerd
voor klimaat (1990 was een relatief warm jaar) en voor de niet-aardgas verwarmde woningen
(stadsverwarming) voorziet brandhoutgebruik in ca. 3% van de behoefte aan woningverwarming.

5.3. Bijdrage aan nationale houtbalans
Voor Nederland zijn regelmatig houtbalansen opgesteld met het oog op houtvoorziening (grondstofhehoefte, constructiehout, papier). Ook is een houtbalans opgesteld, waarin de nadruk ligt
op de verwerking van houtafval uit de houtverwerkende industrie en sloophout. Recent is een
verkenning gemaakt van bosaanplant vanwege landbouwgrondoverschotten (EG-braakregeling),
broeikaseffect (koolstoffixatie) en/of recreatie [21-261.
In deze houtbalansen wor~lt het gebruik van hout in huishoudens als restpost behandeld. Tot nu
toe is geen balans opgesteld, waaruit blijkt hoe groot het verbruik van brandhout in open haarden en houtkachels is, hoewel reeds eerder is becijferd [11 dat dit gebruik een van de grootste
posten op de houtbalans moet zijn.
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De enquête in dit onderzoek (hoofdstuk 4) bood de mogelijkheid om een redelijk nauwkeurige
schatting te maken van het brandhoutverbruik in open haarden, inzethaarden en vrijstaande
kachels (vorige paragraaf). In deze paragraaf wordt die schatting gecombineerd met de gegevens van andere houtbalansen.
In een houtbalans worden de houtvoorziening, houtafvalproduktie en houtafvalverwerking en het
gebruik van hout in eindprodukten en de onderlinge samenhang tussen verschillende ’vormen’
van hout(produkten) gekwantificeerd. Veel gegevens zijn echter moeilijk interpreteerbaar vanwege onduidelijkheden in definities en systeemgrenzen, of vanwege hun restpostkarakter.
Om een overzicht te verkrijgen van de hoeveelheden en vormen hout en houtprodukten, die in
Nederland omgaan is een houtbalans opgesteld van de situatie in 1990. Hiervoor zijn de verschillende houtstromen gelokaliseerd en gekwantificeerd. Aangezien het gebruik van hout afhankelijk is van de fysieke vorm zijn negen produktgroepen gedefinieerd, t.w.:
1. Ruwhout.
2. Resthout.
3. Houtresten.
4. Afvalhout.
5. Plaathout.
6. Eindprodukten.
7. Houtslijp, houtpulp en cellulose.
8. Papier en karton.
9. Brandhout.
Voor elke produktgroep zijn de import- en exportgegevens, produktiegegevens en de verwerkingsprocessen van het eventuele houtafvaI in een produktgroepbalans samengevat. Deze 9egevens zijn afkomstig uit diverse rapporten, CBS-gegevens en andere publikaties. In sommige
gevallen is gebruik 9emaakt van sehattingen uit de literatuur, zijn zelf schattingen gemaakt of is
geprobeerd 9egevens op een indirecte manier te bepalen (b.v. de hoeveelheid 9eproduceerd
afval bij houtzagerijen is 9erelateerd aan de hoeveelheid verwerkt rondhout).
Bij de berekeningen is gebruik gemaakt van de volgende conversiefactoren:
- Dichtheid hout: 1 m3 hout = 500 kg
- Verbrandingswaarde hout: 16 MJ/kg
Alle hoeveelheden zijn uitgedrukt in Mton (109 kg).
Ruwhout
Hieronder valt rondhout (hout in zijn oorspronkelijke stamvorm) en 9ezaagd hout (planken,
balken e.d.). In tabel 5.2 zijn de import- en exportgegevens [27] alsmede de binnenlandse produktiecijfers van ruwhout [25] samengevat. De binnenlandse produktie komt overeen met de
cijfers genoemd in [21].
Tabel 5.2. Import, export en binnenlandse produktie van ruwhout [25,27]
Rondhout
Mton

Gezaagd hout
Mton

Import
BinnenIandse produktie

0,35
0,55

Totaal beschikbaar
Export

0,90
0,23

1,81
0,21

Totaal (input-export)

0,67

~ ,60

1,81
(0,20)* +

Een deel van het geïmporteerde en in Nederland geproduceerde rondhout (0,35 Mton) wordt
in zagerijen verwerkt. Om dubbeltelling te voorkomen is deze hoeveelheid alleen aIs rondhout
meegeteld.
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Een deel van het rondhout wordt als paal- of brandhout gebruikt (0,19 Mton) en ondergaat nauwelijks verdere verwerking. De totale produktie van zaaghout in Nederland is 0,20 Mton [22].
Voor 0,20 Mton ûezaagd hout is 0,35 Mton rondhout nodig [23] en ontstaat 0,15 Mton aan houtresten (voor de produktie van 1 m3 gezaagd hout is 1,75 m~ rondhout nodig en ontstaat 0,75 m~
aan houtresten).
De balans van ruwhout kan nu opgesteld worden (tabel 5.3). De jaarlijkse netto instroom van
rondhout in Nederland bedraagt 0,67 Mton. Hiervan is 0,35 Mton bestemd voor zagerijen en
wordt 0,19 Mton gebruikt als paal- of brandhout (van het Nederlandse hout wordt 0,05 Mton als
brandhout toegepast). Het restant (0,12 Mton) wordt gebruikt als grondstof in de papierindustrie. In de exportterm zit het rondhout dat bestemd is voor de buitenlandse plaathoutproduktie.
De instroom van gezaagd hout bedraagt 1,60 + 0,20 Mton. Er is dus 1,80 Mton gezaagd hout
beschikbaar voor de binnenlandse markt. De produktie van 0,20 Mton gezaagd hout levert
0,15 Mton houtresten op. In totaal wordt dan 0,175 Mton houtresten geproduceerd (zaagsel,
krullen, lenûte afvallen).
Tabel 5.3. Bestemming mndhout en zaaghout
Netto instroom rondhout

0,67 Mton

Verbruik
paal- en brandhout
zagerijen
papierproduktie (restant)

0,19 Mton
0,35 Mton
0,12 Mton

Totaal

0,67 Mton

Netto instroom zaaghout
Beschikbaar voor markt

1,80 Mton (waarvan 0,20 binnenlandse produktie)
1,80 Mton

Bij de verwerking tot paal- en brandhout en in de zagerijen komt in totaal 0,175 Mton houtresten vrij.
Resthout
Deze categorie bevat het afval dat vrijkomt uit bossen, parken, recreatiegebieden, bermen e.d.,
zoals kapafval, stronken, snoeihout, takhout, en delen van bomen. Omdat dit afval zeer verspreid en vaak op kleine schaal beschikbaar komt is het aangeven van hoeveelheden moeilök.
Ook over de verwerking van resthout ontbreken duidelijke cijfers. Voor deze studie is de categorie ’resthout’ wel belangrijk, omdat het grootste deel van de door de gebruikers aangegeven
brandstoffen (zie hoofdstuk 4, tabel 4.2 en 4.3) in deze categorie vallen.
In veel studies wordt aangenomen dat er jaarlijks 0,3-0,4 Mton resthout vrijkomt, onderverdeeld
in 0,2-0,3 Mton uit bossen en reereatiegebieden, 0,07 Mton uit gemeentelijke plantsoenen en
0,045 Mton uit wegbeplantingen. Deze getallen uit 1983 zijn gebaseerd op de aanname dat 3035% van het potentieel aan rondhout als resthout beschikbaar komt. Ongeveer 20% van deze
0,4 Mton resthout heeft economische waarde. Verder wordt een gedeelte van het snoeihout ter
plekke versnipperd en gebruikt als bodembedekker [28]. Een klein gedeelte van het resthout
(0,01 Mton) wordt als toevoeging voor compostering gebruikt. Deze cijfers betekenen dat
0,3 Mton resthout geen bekende bestemming heeft.
De veel gebruikte schatting van 0,3-0,4 Mton resthout lijkt aan de lage kant en is niet consistent
met het in dit rapport becijferde huishoudelijk brandhoutgebruik. Op grond van bosproduktiecijfers en gegevens over jaarlijkse aanwas is een nieuwe schatting gemaakt: het bosoppervlak in
Nederland bedraagt 334.000 ha, waarvan ongeveer 40% als produktiebos benut wordt. Verder
bevinden zich noû bomen buiten het bos (boomgaarden, lijnvormige beplantingen binnen en
buiten de bebouwde kom). Dit oppervlak wordt op 169.000 ha geraamd [25]. De jaarlijkse aan-
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was van hout in de periode 1986-1990 wordt door [49] geraamd op 1,25 Mton in het bos en
0,65 Mton buiten het bos.
Het hout van de gemiddelde Nederlandse boom bestaat voor 40%-45% uit verkoopbaar stamhout, schors 10-15%, 5% loof en 30% overig hout. Een verdeling naar locatie van droge stof in
een boom geeft aan dat 60% van de droge stof in het stamhout, 20-25% in het kroon/takhout en
15-20% in het wortelhout zit [29]. Voor de jaarlijkse aanwas van verkoopbaar stamhout in bossen in Nederland wordt vaak 4 tot 5 m~/ha genoemd. Bij een jaarlijkse aanwas van 4,5 m3/ha
en een dichtheid van 0,5 ton/m~ komt de totale jaarlijkse aanwas van stamhout/rondhout neer
op 1,25 Mton, waarvan dus 0,55 Mton officieel als ’geproduceerd’ geregistreerd wordt (vorige
categorie). Deze binnenlandse houtproduktie van 0,55 Mton levert, afhankelijk van de gehanteerde verdeelsleutel, dus tegelijkertijd ca. 0,35 Mton ’overig hout’ op.
In totaal komt dan als resthout beschikbaar:
- 0,35 Mton als kroon-, tak- en wortelhout uit het produktiebos en produktieve lijnbeplantingen
(voornamelijk populier);
- 0,65 Mton + 0,35 Mton als niet voor produktie geoogste aanwas (dunningen, boomverzorging)
met bijbehorend kroon-, tak- en wortelhout.
Hierbij is aangenomen dat de totale hoeveelheid levend hout in Nederland constant is (en dus
de jaarlökse aanwas als geoogst hout of resthout beschikbaar komt).
De maximale hoeveelheid resthout beschikbaar als potentieel brandhout is daarom geschat op
1,35 Mton. Een gedeelte van dit resthout zal in het bos achterblijven als dood hout en langzaam
vergaan. Een ander gedeelte vindt op de een of andere manier zijn weg naar huishoudelijk
brandhoutgebruik, via de verkoop door staatsbosbeheer, particulieren of plantsoenendiensten,
en door verzamelen, sprokkelen, kappen en dergelijke (vergelijk tabel 4.3).
Tabel 5.4. Herkomst resthout
Stamhout
Bossen,
waarvan produktie
Buiten het bos
’Resthout’

Overig hout

Totaal

0,8
- 0,55
0,4

0,45
0,25

1,25
- 0,55
0,65

0,65

0,70

1,35

Houtresten
Het afval uit de houtverwerkende industrie, zoals zaagsel, houtkrullen, houtstof en massieve
stukken (lengte-afvallen) worden tezamen houtresten genoemd. De geschatte hoeveelheden
lopen uiteen van 0,45 Mton [10], 0,49 [21] tot 0,7 Mton [26] (inclusief houtresten uit zagerijen).
De houtresten uit zagerijen bedragen, zoals eerder berekend, 0,15 Mton. Een aanzienlijk gedeelte van de houtresten wordt hergebruikt (b.v. plaathoutproduktie, energie-opwekking). In
tabel 5.5 is een aantal toepassingen van houtresten gekwantificeerd. De totale hoeveelheid verwerkte houtresten uit deze tabel ligt in de buurt van de 0,5-0,6 Mton.
Een deel van het zaagsel wordt gebriketteerd en kan als brandstof worden gebruikt. Verder zijn
alleen massieve stukken hout inzetbaar als brandhout (0,02 Mton [31]).
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Tabel .5.5. Bestemming houtresten
Mton
Uitvoer voor spaanplaat industrie
Grondstof papierindustrie
lndustriële verbranding
Vergassen/composteren
Vuilverbranding/storten
Strooisel dierenverblijven

0,12 - 0,15
0,03 - 0,04
0,05 - 0,1
0,05
0,13
0,09

Totaal

0,47 - 0,56

Uit de exportgegevens van het CBS [27] blijkt dat er netto 0,13 Mton houtzaagsel, houtresten en
afval wordt uitgevoerd. Dit komt goed overeen met de uitvoergegevens uit tabel 5.5. Het gebruik
van hout (waarschijnlijk voornamelijk houtresten) voor energie-opwekking in industriële installaties, zowel in de houtverwerkende industrie zelf als in andere bedrijfstakken, is 0,86 PJ [32]
(0,054 Mton). Hieronder valt het gebruik van hout in rokerijen.
De balans voor houtresten is redelijk sluitend (tabel 5.6); er blijft geen substantiële hoeveelheid
over (0,13 Mton wordt als bedrijfsafval afgevoerd; hiervan wordt ongeveer 50% gestort en 50%
verbrand [35]). Verder bevindt een groot gedeelte van de houtresten zich in een voor brandhout
ongeschikte vorm (zaagsel, krullen e.d.). Alleen lengte-afvallen en gebriketteerd zaagsel zouden
in aanmerking kunnen komen als brandstof voor houtkachels.
Tabel 5.6. Balans houtresten
Mton
Houtresten
produktie
verwerking

vuilverbranding/stort
industriële verbranding

0,45 - 0,7
0,47 - 0,56

0,13
0,1

Afvalhout
De categorie afvalhout omvat bouw- en sloophout, bedrijfsafvalhout (exclusief de houtverwerkende industrie) en hout in huishoudelijk afval. De onderverdeling naar categorie is [26]:
0,2 Mton bouw- en sloophout;
0,22 Mton bedrijfsafval;
0,12 Mton huishoudelijk afval.
In totaal bedraagt dit 0,54 Mton
Meer recente gegevens spreken van 0,275 Mton bouw- en sloophout [21,33]. Verder is er een
grote hoeveelheid emballagehout (pallets, groentekistjes e.d.) beschikbaar (0,15 tot 0,4 Mton)
[21,33]. Hiervan verdwijnt een gedeelte naar het buitenland (ongeveer 0,1 Mton emballagehout
is als bedrijfsafval geregistreerd [35]). De hoeveelheid hout in het huishoudelijk afval bedraagt
0,03 Mton [34] tot 0,05 Mton [21]. Geschat wordt dat in totaal 0,7 Mton afvalhout jaarlijks beschikbaar is. Ongeveer 30% van het sloophout heeft economische waarde [28], terwijl ook een
gedeelte van het emballagehout hergebruikt wordt; ongeveer 0,09 Mton wordt geëxporteerd naar
de Duitse spaanplaat-industrie en 0,02 Mton wordt hergebruikt voor de produktie van palletblokken [33]. De resterende 0,2-0,5 Mton kan beschouwd worden als potentieel brandhout, al
zal het geverfde gedeelte onbruikbaar zijn voor deze toepassing. Een aanzienlijk gedeelte zal
worden gestort of eindigt in de vuilverbranding (tabel 5.7).
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Tabel S.Z Balans afvalhout
Mton
Hoeveelheid bouw- en sloophout
Huishoudelijk afval
Emballagehout

0,3
0,03
0,15 - 0,4

Totaal

0,5 - 0,8

Hergebruik

- 0,2 - 0,3

Restant (vuilverbranding/stort/brandhout)

0,3 - 0,5

Plaathout
Onder plaathout vallen spaanplaten, vezelplaten, meubelplaten en multiplexplaten. Slechts een
klein gedeelte van het plaathout (0,04 Mton) wordt in Nederland geproduceerd. Hiervoor is ongeveer 0,04 Mton houtresten nodig. Het verbruik aan plaathout wordt geschat op 0,58 Mton
[22]. In de vorm van afgedankte platen zal deze categorie de hoeveelheid bouw- en sloophout
verhogen.
Eindprodukten
Jaarlijks wordt ongeveer 0,16 Mton hout in eindprodukten geïmporteerd en ongeveer 0,14 Mton
eindprodukten geëxporteerd. Dit betekent dat de hoeveelheid eindprodukten een minder belangrijke post vormt in de balans. Afgedankte eindprodukten kunnen als brandhout eindigen.
Pulp en cellulose
Deze produktgroep omvat hoofdzakelijk grondstof voor de papier- en kartonproduktie. Het
grootste deel wordt geïmporteerd, de export is te verwaarlozen.
Voor de produktie van pulp in Nederland (0,192 Mton) is 0,21 Mton hout nodig. Hiervan is
0,10-0,12 Mton afkomstig van de binnenlandse houtproduktie en wordt 0,03-0,04 Mton houtresten gebruikt. Tevens wordt oud papier hergebruikt; ongeveer 65% van het vezelmateriaal is afkomstig van oud papier.
Papier en karton
In 1990 werd 2,7 Mton papier en karton geproduceerd en 1,8 Mton hergebruikt [14]. De import
en export bedragen resp. 3,2 en 2,7 Mton. Voor de brandhout-voorziening is deze produktgroep
onbelangrijk.
Beschikbaar brandhout en houtbalans
Het hout dat in Nederland gebruikt wordt als brandhout in particuliere haarden en houtkachels is
afkomstig van binnenlandse houtproduktie (0,05 Mton), houtresten, massieve afvalstukken van
de houtverwerkende industrie en sloophout. In dit rapport is gebleken dat het grootste deel van
het verstookte brandhout bestaat uit hout in de vorm van stamdelen of takhout. Sloophout, hout
van pallets, houtbriketten, sprokkel- en snoeihout worden veel minder frequent gebruikt (zie
tabel 4.3). Er zijn dus drie produktgroepen in de houtbalans waaruit het overgrote deel van het
brandhout afkomstig is:
- Ruwhout;
- Resthout;
- Afvalhout.
De totale hoeveelheid brandhout, gebaseerd op het aantal houtverbrandingsinstallaties en de
gemiddelde jaarlijkse hoeveelheid verstookt hout bedraagt 0,98 Mton, onderverdeeld in
0,32 Mton in open haarden, 0,20 Mton in inzethaarden en 0,46 Mton in vrijstaande kachels
(tabel 5.1). Voor vrijstaande kachels was eerder een brandhoutgebruik tussen 0,1 en 0,5
Mton/jaar geschat [ 1 ].
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De houtstromen die betrekking hebben op brandhout zijn weergegeven in figuur 5.1. Hierbij zijn
hoeveelheden met behulp van de verbrandingswaarde omgerekend naar PJ (1015 J), zodat de
bijdrage aan de energieba]ans eenvoudig vast te stellen is (paragraaf 5.2). In deze figuur zijn de
invoerstromen links aangegeven, terwijl de gebruiksstromen rechts van het potentieel brandhout
reservoir zijn weergegeven.
De stroom bouw- en sloophout is gekwantificeerd door de geschatte hoeveelheid te verminderen
met de hoeveelheid hergebruikt sloophout en het restant (0,5 Mton) als potentieel brandhout in
te brengen. De stroom brandhout is afkomstig uit produktie- en bestemmingsgegevens van
binnenlands hout (0,05 Mton), terwijl de stroom resthout geschat is op 1,35 Mton, inclusief het
resthout dat in de bossen achterblijft.
De stroom die de industriële verbranding, storten en vuilverbranding bevat is niet exact vast te
stellen omdat meestal geen onderscheid wordt gemaakt tussen massieve houtresten (potentieel
brandhout) en overige houtresten. Een groot deel van de houtresten (zaagsel e.d.) is geen potentieel brandhout.
De balans wordt op boekhoudkundige wijze sluitend gemaakt door als extra ’uitvoerstroom’
natuurlijke afbraak toe te voegen. Resthout en huishoudelijk brandhoutgebruik zijn de onzekere
posten in de balans.
Uit de brandhoutbalans blijkt dat er min of meer sprake is van evenwicht; de vraag naar brandhout en het aanbod van potentieel brandhout ontlopen elkaar niet veel. Een verstoring van dit
evenwicht door het gebruik van houtkachels te stimuleren kan leiden tot schaarste van brandhout.
De in de literatuur genoemde hoeveeIheid brandhout en beschikbaar resthout (0,15 Mton [23])
is veel te laag. Met name de toepassing van resthout als brandhout blijkt uit dit onderzoek zeer
veel groter te zijn (0,8-0,9 Mton/j).
Het particuliere gebruik van brandhout in open haarden en houtkachels is veel hoger dan voorheen werd gedacht en komt dus ten onrechte als restpost voor in de diverse houtbalansen. Een
groot gedeelte van het brandhout bereikt de gebruiker via niet-geregistreerde kanalen of wordt
door de gebruiker zelf verzameld, vooral resthout wordt als brandhout benut (tabel 4.2 en 4.3).
Veel geciteerde cijfers van de hoeveelheid beschikbaar resthout blijken te laag.
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Figuur S.1. Brandhoutbalans Nederland medio 1990 (P J/j)
Resthout komt niet evenredig gespreid over Nederland vrij; in de ene regio zijn immers meer bos
en beplantingen aanwezig dan in de andere regio. Verwacht mag worden dat dit ook voor het
huishoudelijk brandhoutgebruik geldt. In [1] is uit de postcodenummers van respondenten van
een representatieve landelijke steekproef gebleken dat houtkachelgebruikers vaker voorkomen
in het Zuiden en Oosten van Nederland, de gebieden waar relatief meer resthout vrijkomt. In
[36] is voor enkele plaatsen binnen deze regio’s aangegeven dat de penetratiegraad van houtgebruikende toestellen (open haarden, inzethaarden, houtkachels) hoger is dan het landelijk gemiddelde van 17%. Aan de andere kant zijn in Nederland de transportafstanden relatief klein:
ook gebruikers in gebieden waar geen of weinig resthout beschikbaar is kunnen via eigen houtopstand elders, buren/vrienden of de brandhouthandel gemakkelijk aan brandhout komen (vergelijk tabel 4.3). Bij transportafstanden <100 km zijn kosten en energie-inzet bij houttransport
nog gering vergeleken met de gangbare houtverkoopprijs en de energie-opbrengst bij verbranding [401.
Op nationaal niveau is het verschil, tussen huishoudelijk brandhoutgebruik enerzijds en de potentiële beschikbaarheid van brandhout anderzijds, zo klein dat gesproken kan worden van een
evenwichtige situatie. Een ongebreidelde toename van het aantal houtkachels kan gemakkelijk
tot problemen met de houtvoorziening leiden. In dit verband moet ook worden aangegeven dat
de huidige plannen voor bos-aanleg in Nederland (bijvoorbeeld in het kader van plannen om via
bosaanleg in binnen- en buitenland de CO2-emissie van een nieuwe kolengestookte elektriciteitscentrale te compenseren weinig soelaas bieden (stichting FACE (Forests Absorbing Carbondioxide Emissions) van de Samenwerkende Elektriciteits Producenten). Volgens [38] gaat het
om ca. 40.000 hectare in het kader van diverse onderdelen van overheidsbeleid nieuw aan te
leggen bos, gedurende de komende 10 à 20 jaar. Bij een geschatte jaarlijkse opbrengst van 4
m3/ha zou de potentiële brandhouthoeveelheid met niet meer dan 10% toenemen.
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5.4. Milieu-effecten
Vanaf de (her)introductie van de houtkachel in Nederland in de periode 1980-1982 staan ook
de milieu-effecten in de belangstelling. Een opsomming en becijfering van de belangrijkste nadelige milieu-effecten is reeds gegeven in [15]: voor de gebruikers gaat het om aanzienlijke
risico’s (woningbrand, kolendampvergiftiging, brandwonden, ongelukken bij kappen en verkleinen van hout), voor de omwonenden spelen stank en overlast een rol. Op regionaal en nationaal niveau zijn emissies van luchtverontreinigende stoffen van belang zoals koolmonoxide (CO)
en polycyclische aromatische kooIwaterstoffen (PAK).
Overlast
De overlast voor omwonenden is sinds 1982 gebleven. In [17,19,20] is becijferd dat in een
woonwijk met 10% houtkachels de grenswaarden voor emissies van bepaalde luchtverontreinigende stoffen (o.a. stank, stof) overschreden (kunnen) worden. Bij dergelijke verslechtering van
de lokale luchtkwaliteit als gevolg van gebruik van houtkachels zijn er voor de overheid mogelijkheden om in te grijpen; in de praktijk wordt daar echter weinig gebruik van gemaakt. De
problemen kunnen verergeren bij bepaalde gevoeligheden (b.v. astma patiënten) en bij bepaalde relaties, tussen buurtbewoners onderling en/of met lokale overheden, en een jarenlang slepend karakter krijgen [36].
De overlast door omwonenden wordt versterkt door de relatief hoge woningdichtheid in Nederland en het feit dat bijna uitsluitend aardgas wordt gestookt; in andere landen worden (nog) veel
woningen met kolenkachels verwarmd zodat men meer gewend is aan rookoverlast’s winters.
Hoge concentraties van luchtverontreinigende stoffen treden vooral op bij bepaalde weersomstandigheden (inversies, windstilte, mistig weer) [19]. Bij normale winderige weersomstandigheden wordt de rook uit de schoorsteen snel verdund en zijn de concentraties lager.
Afvalverbranding
De mogelijkheid dat naast hout allerlei andere irreguliere brandstoffen worden verstookt waardoor de luchtverontreiniging sterk zou kunnen toenemen [15,19] wordt door de enquête niet
bewaarheid. Hoewel de kachels in de verkoophausse 1980-1982 veelal verkocht werden onder
de naam ’allesbrander’, daarmee in Nederland de suggestie wekkend dat alle mogelijke brandbare materialen gestookt kunnen worden, bleken de gebruikers toch voornamelijk schoon hout
te stoken. Papierbriketten, plastic, lege melkpakken, leer, rubber, etc werden door minder dan
1% van de gebruikers genoemd [1]. Blijkens dit rapport is deze brandstofkeuze bestendigd. Of
het gebruik van geverfd/geïmpregneerd hout en sloophout afneemt is echter niet te zeggen omdat ’hout van pallets’ als nieuwe categorie is toegevoegd (zie tabel 4.3).
Luchtverontreiniging
Bij gebruik van hout treden emissies op van CO (koolmonoxide), koolwaterstoffen (zoals aldehyden en ketonen), polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) en (roet) dèeltjes (waar
veel PAK’s aan gehecht zijn). De aanname in [15] dat de emissie van deze luchtverontreinigende stoffen onder Nederlandse omstandigheden relatief hoog is omdat het stoken in houtkachels
doorgaans met (te) weinig luchttoevoer plaatsvindt, werd later ondersteund ondermeer in
[3,14,17].
Belangrijke oorzaken zijn dat veel van de verkochte kachels voor de Nederlandse woningen, het
incidentele gebruik, en het wisselvallige milde winterklimaat. Hierdoor zijn gebruikers gedwongen de kachel met weinig luchttoevoer te stoken om de warmteproduktie binnen de perken te
houden. Uit figuur 5.2 is af te lezen dat de CO-emissie toeneemt bij lagere capaciteitsafstelling.
De gangbare gebruikswijze met de luchttoevoer ’een klein beetje open of (bijna) helemaal dicht
[1]’ ondersteunt de in [15] voor houtkachels gebruikte gemiddelde emissiecoëfficiënt van 160 g
CO/kg hout;
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Figuur S.2. Compilatie CO-emissiemetingen en luchthuishouding bij vrijstaande kachels [14,17]
Emissies treden op als gevolg van onvolledige verbranding. Naast het beperken van de luchttoevoer (zie figuur 5.2) speelt ook de aard van de brandstof een rol: het gaat om blokken brandhout waarin verschillende verbrandingsfasen (waterverdamping, ontgassing, pyrolyse, verkoling,
verassing) simultaan optreden. De luchttoevoer is hierbij vanwege de vorm van het hout onregelmatig. Om een vollediger verbranding te bewerkstelligen, en daarmee de emissies van produkten van onvolledige verbranding te verminderen, zijn kachelbouwers reeds lang bezig met
mogelijke ontwerpverbeteringen. Voorbeelden zijn het gebruik van keramische elementen (om
een hogere temperatuur in de vuurhaard te verkrijgen) en naverbranding met voorverwarmde
secundaire lucht of met een katalysator. In veel gevallen is onder laboratoriumomstandigheden
een emissievermindering geconstateerd (zie b.v [17]). Of dit ook in de dagelijkse stookpraktijk
optreedt is echter de vraag. Ter illustratie: van de 17 kachels (representatief voor de Nederlandse houtkachelpopulatie medio 1983) gemeten in [14] werden er 5 in de brochures aangeprezen
in de trant van ’voorzien van een uitgekiende constructie van secundaire luchttoevoer voor een
volledige naverbranding en minimale emissies’ etc [43]. Slechts bij 1 van deze kachels bleek de
uitstoot van CO significant lager, zij het dat nogal wat ’stookmanskunst’ nodig bleek om de
secundaire verbranding op gang te houden [14]. Deze kachel, ontworpen in de jaren ’70 door
het Noorse ministerie van defensie, is overigens niet meer te koop [44]. Bij de andere houtkachels trad, ondanks de aanprijzingen in de brochures, bij de metingen in [14] geen duidelijke
vermindering van emissies op.
Een katalysator wordt in het rookkanaal gemonteerd, en zorgt bij temperaturen van 300-400 °C
voor ca. 70% naverbranding [45]. In feite betreft het een techniek die op dezelfde schaal ook bij
benzine-auto’s wordt toegepast. Over de levensduur van de katalysator, die immers bloot kan
staan aan gloeiende roet- en asdeeltjes, vonkenregens en oververhitting, bestaan vooralsnog
twijfels.
Voor open haarden geldt een lagere emissiecoëfficiënt van 60 g CO/kg hout [15]. In open haarden wordt hout met onbelemmerde luchttoevoer gestookt. Voor inzethaarden zijn geen COemissiemetingen bekend, vooralsnog wordt aangenomen dat deze toestellen een CO-emissie
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zullen vertonen overeenkomend met een open haard. De CO-emissie door huishoudelijk brandhoutgebruik in Nederland kan nu berekend worden met de ’realistische’ gebruiksschatting in tabel 5.1, genoemde CO-emissiecoëfficiënten en de verbrandingswaarde van 16 MJ/kg.
Tabel 5.8. CO- en PAK-emissie door huishoudelijk brandhoutgebruik, Nederland medio 1990
Houtgebruik CO-emissie
Mton/j
kton/j
Open haard
Inzethaard
Houtkachel

0,32
0,20
0,46

19
12
74

Totaal

0,98

105

De totale CO-emissie in Nederland in 1988 was ca. 1100 kton/jaar, waarvan 70% afkomstig van
uitlaatgassen van verkeer [37]. De hier berekende CO-emissie door huishoudelijk brandhoutgebruik is ca 10% van het totaal. De CO-emissie in Nederland is de laatste decennia sterk verminderd. Het huidige beleid is gericht op een verdere vermindering (o.a. de katalysator bij auto’s)
tot een niveau van 540 kton in het jaar 2000 [38]. Gegeven de huidige situatie zou huishoudelijk
brandhoutgebruik dan een nog belangrijkere bron van CO-emissie zijn.
In Nederland is het milieubeleid gericht op 50-70% emissievermindering van PAK (Polycyclische
Aromatische Koolwaterstoffen). Net als bij CO geldt hier dat huishoudelijk brandhoutgebruik een
belangrijke bijdrage levert.
De PAK-emissie vanuit een houtkachel, met weinig luchttoevoer gestookt, is groter dan bij een
open haard. In [15] is voor houtkachels en open haarden een PAK-emissiecoëfficiënt geschat
van 0,15 respectievelijk 0,015 mg/kg hout. Met deze emissiecoëfficienten komt de totale jaarlijkse PAK-emissie door huishoudelijk brandhoutgebruik uit op naar schatting 77 ton/jaar (tabel
5.8). Deze schatting van de PAK-emissie is met meer onzekerheden omkleed dan de schatting
van CO-emissies omdat de spreiding in emissiemetingen groter is. Bij het bepalen van
PAK-hoeveelheden moeten monsters uit de rook genomen en bewerkt worden, waarbij o.a. de
filtereffectiviteit en de gebruikte extractiemiddelen van belang zijn: PAK is dus moeilijker goed te
meten. Bovendien is PAK-vorming in sterkere mate dan bij CO afhankelijk van luchttoevoer,
houtsoort en kacheltype.
PAK is een indicator van de lange termijn gezondheidsschade door inademing van emissies
afkomstig van huishoudelijk brandhoutgebruik. Wat het carcinogene karakter van emissies van
luchtverontreinigende stoffen betreft heeft de aandacht zich gericht op PAK. De carcinogeniteit
van PAK is reeds in de jaren dertig in laboratorium-experimenten aangetoond en bevestigd door
epidemiologisch onderzoek. PAK bestaan uit een twintigtal belangrijke componenten, die onderling verschillen in toxiciteit. De verdeling over deze componenten, het "profiel" van de PAK, kan
verschillen naar gelang de bron. Overigens is uit carcinogeniteits-/mutageniteitstesten op bacteriën gebleken dat bij houtkachels de mutageniteit van het extract van afgevangen deeltjes
(waarin PAK gekwantificeerd wordt) geringer kan zijn dan de mutageniteit van de doorgelaten
rook. De kleinste deeltjes die in mindere mate worden afgevangen bevatten dan meer carcinogene componenten. Juist deze kleinere deeltjes (~ 0,002 mm) hebben bij inademing een grotere
retentie en een groter gezondheidsrisico. Daarnaast bevat de rook bij houtverbranding ook eenvoudiger chemische stoffen die niet aan deeltjes gehecht zijn met mogelijk schadelijke gezondheidseffecten op lange termijn. Op de vraag of PAK een goede indicatie is voor de gezondheidschade door emissies bij huishoudelijk brandhoutgebruik wordt hier verder niet ingegaan.
Voor wat betreft de emissies van NO× en SO2 (zure regen) is er geen belangrijk verschil tussen
hout stoken of gebruik van aardgas voor woningverwarming [15,47]. Een vergelijking van de
bijdrage van luchtverontreinigende emissies (CO, CH4, CO2) aan een ander internationaal milieuprobleem, het broeikaseffect, was tot nu toe nog niet besproken.
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Broeikaseffeet
Bij een goede verbranding van schoon hout of gas ontstaan uiteindelijk vrijwe~ uitsluitend H20
(waterdamp) en CO2 (kooldioxide). CO2 is een kleurloos, reukloos, niet giftig gas dat in grote
hoeveelheden bijdraagt aan het milieuprobleem ’broeikaseffect’: de mogelijke klimaatveranderingen als gevolg van het absorberen van warmtestraling door broeikasgassen in de atmosfeer.
Bij aangroei van hout neemt een boom CO2 op uit de atmosfeer. Indien hout in een duurzaam
systeem (produktiebos, plantage, tuin) wordt geproduceerd dan wordt dezelfde hoeveelheid CO2
die bij de verbranding van hout in de atmosfeer komt, door de volgende boom weer uit de atmosfeer opgenomen. In Nederland is sprake van duurzame houtproduktie, er vindt geen nettoontbossing plaats, en in paragraaf 5.3 is aangegeven dat door aangroei van hout (COa opname
uit de atmosfeer) in Nederland jaariijks 25 PJ hout wordt geproduceerd. Dit hout wordt voor een
deel in huishoudens en elders verstookt als brandhout (waarbij CO2 ontstaat) en voor een ander
deel via natuurlijke afbraak (rotting, humificatie) op de lange duur eveneens tot CO2 afgebroken.
Stoken van hout levert in het huidige systeem van duurzame houtproduktie in NederIand dus
geen netto CO2-emissie. Gas stoken daarentegen veroorzaakt wel netto CO=-emissie (aardgas is
een fossiele brandstof die honderden miljoenen jaren geleden is ontstaan). De 10,9 PJ/j gasbesparing (tabel 5.1) als gevolg van gebruik van haarden en houtkachels komt overeen met een
vermindering van de COl-emissie met 0,6 Mton COl/j, ofwel 0,4% van de actueIe nationale
CO2-emissie [39]. Vanwege de risico’s van nadelige klimaatveranderingen als gevolg van het
broeikaseffect is het huidige overheidsbeleid erop gericht de nationale CO2-emissie met 3 à 5%
terug te dringen in het jaar 2000 [38]. Vanuit milieu-oogpunt is een veel grotere emissiereductie
gewenst. Gebruik van houtkachels zou daar een bescheiden bijdrage aan kunnen leveren. Blijft
de vraag of een ander gebruik van hout voor energiedoeleinden (bijvoorbeeld in de industrie of
in een houtgestookte elektriciteitscentrale) wellicht een groter CO2-reducerend effect kan hebben [40].
Naast CO2 zijn er nog andere broeikasgassen. In het geval van de vergelijking in bijdrage aan
het broeikaseffect van woningverwarming met hout of met aardgas spelen CO (koolmonoxide)
en CH4 (methaan) een rol. CH«emissies treden op als gevolg van aardgaslekkage, voor aardgaskleinverbruikers in Nederland kan een lekpercentage van ca 1% worden gehanteerd [37,41].
CO-emissies treden op bij onvolledige verbranding van hout, met name in houtkachels, zoals
eerder in deze paragraaf besproken. CO-emissies bij aardgas zijn klein. CH4-emissie bij houtverbranding treden op in de ontgassingsfase [15].
CH~ en CO-emissies kunnen worden omgerekend naar COa-equivalent met behulp van Global
Warming Potentials (GWP) [38,41,42]. Hoewel deze omrekening met grote onzekerheden is
omkleed is, ter illustratie, in tabel 5.5 aangegeven hoe de vergelijking hout/aardgas voor woningverwarming er uit zou zien bij gebruik van GWP volgens [42] met een integratietijd van 100
jaar en de gemiddelde schattingen van atmosferische levensduur van CO, CH4 en COl. Deze
GWP’s (op massabasis) van 1 (COl) 4,11 (CO) en 21,15 (CH4) komen goed overeen met de
GWP’s voorgesteld door IPCC [47]. Om dubbeltellingen te voorkomen is bij de vergelijking in
tabel 5.9 en 5.11 gecorrigeerd voor omzetting van CO en CH4 in de atmosfeer naar CO=. Blijft
voor de GWP over aan CO toe te schrijven 2,54 en aan CH4 19,40.
Tabel 5.9. Specifieke broeikasgasemissie woningverwarming
C02-equivalent per MJ nuttige warmte (onzekerheidsmarge)
Houtkachel
(rendement 50%)
CO2
CO als CO2 equivalent
CH4 als CO2 equivalent
Totaal

Aardgas CV
(rendement 80%)
70 ’

51
6
57

(16tOL~5~)

0

(2tot~~)

4
74

(18~O~~~~)
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(0,1 tot0,9)
(2tot 12)

(~=tot

Hoewel hout als ’duurzame energiebron’ een bijdrage levert aan vermindering van CO2 emissies
en het broeikaseffect, kan uit tabel 5.9 geconcludeerd worden dat de vermindering van het
broeikaseffect bij houtkachels grotendeels teniet gedaan wordt door de broeikaswerking van de
hoge CO-emissie. Hierbij moet worden aangetekend dat de onzekerheidsmarges in de broeikaswerking van de niet-CO2 broeikasgassen CO en CH4 nog groot zijn; de onzekerheidsmarges
volgens [42] zijn in tabel 5.9 en in figuur 5.3 weergegeven.
(Ter illustratie: de in [42] becijferde GWP van 21,15 (CH4) komt goed overeen met de GWP
voorgesteld door IPCC [47]. Voor wat betreft CO houdt de IPCC [47] echter nog geen rekening
met de invloed van CO-emissies op de atmosferische Ievensduur van CH4 [41], en komt zodoende op een GWP in de orde van 3 uit.)
Bovenstaande conclusie geldt voor de Nederlandse situatie waar de meeste houtkachels
bruikt worden in woningen waar tevens een gasgestookte CV-installatie aanwezig is. In andere
landen komen houtkachels vaak voor in woningen (in gebieden) waar geen gasaansluiting is,
die doorgaans met oliestook of kolenkachels/allesbranders verwarmd worden. In dat geval levert
gebruik van houtkachels wel een duide]ijke vermindering van de broeikasgasemissie op (tabel
5.11).
Tabel 5.10. Gebruikte emissie-coëfficiënten verwarmingstoestellen [I4,I5,39,41,48]
(g/MJ primaire energie)
Hout
CO~
CO
CH~

10,0
0,15

Aardgas
56
0,1
0,20

Olie
94
2,7
0,11

Kolen
75
0,3
0,03

Tabel 5.11. Specifieke broeikasgasemissie woningverwarming
C02-equivalent per MJ nuttige warmte verwarmingsrendement)
Hout (50%)
CO~
CO als CO~eq
CH4 CO~eq
Totaal

51
6
57

Gas CV (80%)

Olie (60%)

Kolen (55%)

70
0
4
74

125
1
1
127

171
12
4
187

45
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Figuur 5.3. Specifieke broeikasgasemissies (C02+CO+CH4 in C02-equivalenten) bij woningverwarming, met marge vanwege onzekerheid in Global Warming Potential van CO en

CH4
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6. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN
Dit rapport geeft een overzicht van het huishoudelijk brandhoutgebruik (open haarden, inzethaarden, vrijstaande kachels) in Nederland medio 1990, en de bijdrage daarvan aan de energiehuishouding, houtbalans en milieu-effecten. Dit is gebeurd op basis van een enquête bij 500
gebruikers, informatie van fabrikanten/importeurs van toestellen en literatuuronderzoek.
Er zijn thans in woningen in Nederland ongeveer 600.000 open haarden, 140.000 inzethaarden
(afsluitbaar ingebouwd in een open haard) en 175.000 houtkachels (vrijstaande toestellen) in
gebruik; een penetratiegraad van 17%. Na een hausse in de verkoop van houtkachels omstreeks
1982 is de penetratie stabiel, zij het dat het aantal open haarden afneemt en het aantal inzethaarden toeneemt.
In Nederland worden deze toestellen voornamelijk gebruikt voor de gezelligheid (sfeer) en als
bijverwarming. Bijna alle gebruikers hebben daarnaast een gasgestookte CV-installatie voor
hoofdverwarming. Vrijstaande kachels worden frequenter gebruikt dan inzethaarden en open
haarden.
Gebruik van een vrijstaande kachel uitsluitend voor woningverwarming is bij de huidige gas- en
houtprijzen marginaal rendabel, indien men ook rekening houdt met de aanschafkosten van de
houtkachel en de bijkomende kosten voor schoorsteenafvoer, brandstofopslag en schoorsteenvegen. Gebruik van open haard of inzethaard is niet rendabel.
Schoon droog hout is de meest gebruikte brandstof. Daarnaast wordt ook nog geverfd of geimpregneerd sloop- of afvalhout als brandstof gebruikt. De omvang van het houtgebruik is berekend uit de door de gebruikers in de enquête aangegeven hoeveelheden, naar beneden gecorrigeerd vanwege non-respons en vertekeningen in de steekproeftrekking. De bijdrage van huishoudelijk brandhoutgebruik aan de nationale primaire energiebalans is 0,6%, de bijdrage aan
woningverwarming 3%.
Nederland is een dichtbevolkt land met weinig bos. Huishoudelijk brandhoutgebruik consumeert
dan ook een groot deel (>75%) van de in Nederland potentieel beschikbare brandhouthoeveelheid. Dit aandeel is zo groot dat gesproken kan worden van een precaire situatie: de toch al
wankele houtbalans kan bij een verdere toename van brandhoutgebruik makkelijk verstoord
raken. De huidige plannen voor bosaanleg in Nederland bieden, hoe ambitieus deze plannen
ook zijn, weinig verbetering in de houtsituatie.
Huishoudelijk brandhoutgebruik levert nadelige milieu-effecten. Hoewel gebruikers zelf weinig
ernstige problemen ervaren is bekend dat er aanzienlijke risico’s zijn (brand, ko]endampvergiftiging, ongevallen). Voor veel omwonenden is de verslechtering van de lokale luchtkwaliteit een
emstig probleem. Een stookbeperking bij windstil mistig weer is, gegeven de Nederlandse omstandigheden, zeker het overwegen waard.
Huishoudelijk brandhoutgebruik is een belangrijke bron van luchtvervuiling, bijvoorbeeld van
stofdeeltjes en polyeyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) en van koolmonoxide (CO).
Voor CO levert huishoudelijk brandhoutgebruik een aandeel van 105 in de totale Nederlandse
emissie. Voor CO levert huishoudelijk houtgebruik een aandeel van 10% in de totale Nederlandse emissie. De emissie van luehtverontreinigende stoffen wordt bevorderd doordat veel houtkachels met weinig luchttoevoer worden gestookt.
Hout als duurzame energiebron vermindert de CO2-emissie. De daaruit resulterende vermindering van het broeikaseffect wordt onder Nederlandse omstandigheden vergelijkend met aardgas,
wordt weer grotendeels teniet gedaan door de hoge CO-emissie van houtkachels.
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Een stookverbod of een beperking van het huishoudelijk brandhoutgebruik (in open haarden,
inzethaarden en vrijstaande kachels) bij windstil mistig weer is het overwegen waard. In het
buitenland is hier reeds ervaring mee (zie hoofdstuk 2). Ook in Nederland lijkt zo’n beperking
mogelijk omdat brandhoutgebruik niet noodzakelijk is voor woningverwarming (bijna alle gebruikers hebben tevens een aardgasverwarmingsinstallatie in gebruik) en omdat vraag en aanbod van brandhout redelijk in evenwicht is. Veel gebruikers houden overigens al rekening met
de weersomstandigheden en stoken minder frequent bij windstil mistig weer.
Verwarmingsrendement open haarden en inzethaarden
De helft van de bijdrage van huishoudelijk brandhoutgebruik aan woningverwarming zou blijkens dit onderzoek voor rekening van deze toestellen komen. Rendementsmetingen onder Nederlandse omstandigheden zijn echter niet bekend. Het is mogelijk dat het geconstateerde verwarmingsrendement ten dele is toe te schrijven aan behaaglijkheid, comfort en verandering van
woongedrag.
In dit rapport zijn een aantal zaken naar voren gekomen die nader onderzoek behoeven.
Houtbalans
Tot nu toe is de bijdrage van huishoudelijk brandhoutgebruik aan de nationale houtbalans veronachtzaamd. De in dit onderzoek geconstateerde grote bijdrage rechtvaardigt het opstellen van
een nieuwe houtbalans. Daarbij dienen ook deskundigen uit het veld en toekomstscenario’s (van
bosaanleg, importveranderingen en huishoudelijk brandhoutgebruik) betrokken te worden.
Milieu-optimale houtinzet
Huishoudelijk brandhoutgebruik lijkt vanuit milieu-optiek niet optimaal. De vraag is of grootschalige technieken van gebruik van resthout en sloophout voor energiedoeleinden, bijvoorbeeld
in de industrie, beter zijn. Ook andere vraagstukken zoals hout(her)gebruik voor materiaaltoepassingen, emissievermindering bij houtkachels en landgebruik zijn van belang, lntegrale modellen van de energie- en materialenhuishouding kunnen een rol spelen bij het ontwerp van een
milieu-optimale houtinzet.
Katalysator
Gebruik van een katalysator voor naverbranding in het rookkanaal kan de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen beperken. Duurproeven bij houtkachels onder praktijkomstandigheden
zijn gewenst om het belang van deze optie te bepalen. Ook moet rekening gehouden worden
met de verwerking van gebruikte katalysatoren.
Certificering kachels
Hoewel de luchtverontreiniging meer door stookgedrag (regeling luchttoevoer, brandstofkeuze)
bepaald wordt dan door kacheltype, verdient certificering van kachels aandacht, met name (zoals lekdichtheid en materiaal- en constructiekwaliteit) in verband met veiligheidsaspecten.
Evaluatie voorlichting
Reeds jaren lopen diverse voorlichtingscampagnes op het gebied van huishoudelijk brandhoutgebruik, o.a. in verband met brandgevaar en luchtverontreiniging. Door voorlichting stookgedrag kan de overlast worden beperkt.
Haalbaarheid stookbeperking
Uit dit onderzoek blijkt dat juist in Nederland beperking van huishoudelijk brandhoutgebruik,
bijvoorbeeld bij bepaalde weersomstandigheden (gerelateerd aan de schaal van Beaufort) of
woningdichtheid, gunstige perspectieven biedt. De voor- en nadelen van verschillende uitvoeringsvormen (bijvoorbeeld: nationaal, provinciaal of gemeentelijk niveau) van zo’n beperkingsmaatregel zijn echter niet op voorhand duidelijk. Een controle- en boetesysteem vergelijkbaar
met Duitsland zou een betere beheersbaarheid opleveren.
Metingen milieu-emissies
Met name de emissie van PAK’s (hoeveelheden en soort) behoeft nader onderzoek.
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BIJLAGE 1: Vragenlijst fabrikanten/importeurs houtkachels
Kunt u uw totale jaarlijkse omzet in aantallen haarden en kachels opgeven in de categorieën
open haarden, inzethaarden en vrijstaande kachels, gerealiseerd in de afgelopen drie jaar?
1988

1989

1990

Totaal in aantallen
Kunt u uw totale jaarlijkse omzet in haarden en kachels opgeven in percentages in de genoemde categorieën.
A.
B.
C.
D.

1988

1989

1990

100%

100%

100%

Open haarden
Inzet haarden
Vrijstaande kachels
Gasgestookte toestellen *:

Totaal

* : ten behoeve van lokale verwarming.
Wat zijn volgens u de belangrijkste motieven voor het kopen van een haard of kachel. Geef~ u
het belangrijkste motief nummer 1, het één na belangrijkste nummer 2 enzovoorts.
A. Open

B. Inzet

C. Vrijstaand

Lokale verwarming
Gezelligheid, sfeer
Energiebesparing
Kostenbesparing
Onafhankelijke warmtebron

Hoe ontwikkelt de totale markt zich?
loopt terug
0-

loopt enigszins
terug
-0

blijft
gelijk
0

groeit
enigszins
.0

groeit

blijft
gelijk
0

groeit
enigszins
O.

groeit

blijft
gelijk
0

groeit
enigszins
O-

groeit

0

Hoe ontwikkelt de markt zich naar soort?
Open haarden:
loopt terug

loopt enigszins
terug
0 ................... 0

lnzethaarden:
loopt terug

loopt enigszins
terug
0 ................... 0 ........
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.0

0

Vrijstaande kachels:
loopt terug

0

loopt enigszins
blijft
terug
gelijk
0 ................... 0

Gasgestookte toestellen ten behoeve van lokale verwarming:
loopt terug
loopt enigszins
blijft
terug
gelijk
0
0 ................... 0

groeit
enigszins
0

groeit

groeit
enigszins
0

groeit

0

0

Hoe zullen de verkopen van kachels en haarden voor vaste brandstoffen zich ontwikkelen indien
het invoeren van een Regulerende Energieheffing door de Overheid door zal gaan? Het gaat hier
om een verhoging met de gasprijs van ca. 25 cent per m3 aardgas.

Via welk(-e) afzetkanaal(-kanalen) zet u uw haarden en kachels af. Indien u voor uw produkt~
groep een bepaald kanaal gebruikt, kruist u dat dan aan. Indien u bijvoorbeeld rechtstreeks aan
de consument Ievert, niet incidenteel, maar structureel en zelden tot nooit via een ander kanaal,
dan kruist u alleen het vakje consument aan. Gebruikt u voor uw produkt meerdere afzetkanalen, kruist u die dan allemaal aan.
A. Open

B. Inzet

C. Vrijstaand

Gasgestookt

Groothandel
Bouwmarkt
Detailhandel
Speciaalzaak
Bouwmaterialenhandel
Installateurs
Consument

Wat is volgens u als fabrikant/leverancier het ideale afzetkanaaI? Kunt u kort omschrijven waarom.

Hoe groot is volgens u het totaal aantal haarden en kaehels in Nederland? Het aantal eenheden
is gelijk aan het aantal woningen met een dergelijk toestel.
A. Open haarden
stuks
B. Inzet haarden
stuks
C. Vrijstaande kachels
stuks
Totaal

stuks
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Wat is volgens u in de praktijk de levensduur van een kachel of haard? Kunt u omschrijven
waarom.

Uit enige gesprekken met handelaren kwam een indeling naar voren betreffende het moment
waarop een kachel of haard gekocht werd. Ruwweg kwam dit op onderstaande indeling neer.
Kunt u uw omzet van 1 9 9 0 verdelen naar soort naar deze leeftijdsindeling?
Soort

Aandeel in
nieuwbouw

Aandeel in
woningen
1-5 jaar

Aandeel in
woningen
> 5 jaar

A. Open haarden
B. lnzethaarden
C. Vrijstaande kachels

In vele gevallen wordt er naast een haard of kachel ook schoorsteen elementen geleverd. Kunt u
aangeven hoe vaak dit gebeurt. Het aantal kachels of haarden is hierbij 100%.
Elementen A: Steenachtige schoorst, elementen
Elementen B: Geïsoleerde metalen schoorst, elementen
Elementen C: Flexibele enke]w, met. schoorst.elementen
Geen schoorsteen elementen:
Totaal
Hoe is de verdeling in aantallen van uw verkoop van schoorsteen elementen, geleverd naast een
haard of kachel, verdeeld naar:
Aandeel in
nieuwbouw

Aandeel in
woningen
<= 5 jaar

Aandeel in
woningen
> 5 jaar

Elementen A
Elementen B
Elementen C
Geen elementen

Hoe is de verdeling in aantallen van uw verkoop alle schoorsteen elementen, dus apart geleverd
en geleverd naast een haard of kachel, verdeeld naar:
Nieuwbouwwoningen

T.b.v. sehoorsteenrenovatie of bij
vervanging haard/kachel

Elementen A
Elementen B
Elementen C
Geen elementen
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BIJLAGE 2: Schatting penetratiegraad houtkachels 1990
De penetratiegraad van sfeereenheden in woningen eind 1982 is redelijk bekend uit een tweetal
representatieve steekproeven van het Nederlandse woningbestand in dat jaar [11,12] en een
enquête onder houtkachelgebruikers [3]. De penetratiegraad medio 1982 was ca. 20%, ca.
880.000 stuks op ca. 4,3 miljoen woningen. 17% betrof open haarden en 3% inzethaarden en
vröstaande kachels.
Tabel B2.1. Penetratiegraad van sfeereenheden in woningen anno 1982 [3,11,12]
Soort

Percentage

(x 1.000)

Open haard
lnbouw-, inzethaard
Vrijstaande kachel

730
20
130

17%

Totaal

880

20%

3%

Van de omzet van sfeereenheden van 1983-1990 is zeer weinig bekend; ook de door ESC uitgevoerde vragenlijst onder fabrikanten/importeurs geeft, vanwege de zeer lage respons, geen betrouwbaar beeld. Het is dus moeilijk om vanuit de situatie 1982 de penetratiegraad in 1990 te
bepalen. Om toch een beeld te schetsen van die penetratiegraad anno 1990 zijn er diverse aannamen gedaan, waarbij de enquête onder gebruikers van een haard of kachel enige nuttige
aanvullende gegevens bood. De vragenlijst onder fabrikanten is gebruikt om de verdeling van de
omzet naar soort te bepalen. Uitgegaan is van de in tabel 3.4 genoemde uitgangsomzet van
25.000 sfeereenheden per jaar en de varianten met de ophogingsfactoren van 1,5 en van 2. Er
is een terugval in de omzet gedurende de periode 1983 en 1987 verondersteld en in de jaren
daarna een stabiele omzet. De omzet in aantallen werden weer verrekend met de penetratiegraad van eind 1982.
Uit de gebruikersenquête van degenen, die ook aan de enquête van 1982 hadden meegedaan
bleek, dat 5% van de respondenten de haard of kachel had weggedaan, dat 13% een nieuwe
haard of kachel had gekocht (vervanging van de oude) en dat 80% de oude nog heeft. Deze
percentages zijn gebruikt om de onttrekking en vervanging voor de gehele markt te berekenen.
Hierbij is voor de vervanging een hoge en lage variant bepaald.
Tabel B2.2. Uitgangspunten voor de berekening van de penetratiegraad 1990
Soort
Open haard
lnbouw-, inzethaard
Vrijstaande kachel

Onttrekking

Vervanging
variant laag
variant hoog

5%
0%
5%

0%
0%
10%

5%
5%
15%

Uit de enquête bleek ook, dat in 17% van de aankopen de haard of kachel in een bestaande
open haard werd geplaatst, dus een verandering van een open haard naar een inzethaard of
vrijstaande kachel. Deze switch is ook in de totale penetratie verwerkt in de vorm van een hoge
en een lage variant.
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Tabel B2.3. Uitgangspunten verandering van soort haard/kachel I982 ~ 1990
Van --> Naar

Variant laag

Open haard -> inbouw-inzethaard
Open haard -> vrijstaande kachel
Vrijstaande kachel -> inbouw-inzethaard

15%
5%
0%

Variant hoog
25%
10%
5%

De omzetverdeling is gebaseerd op de response van de fabrikanten-enquête. De omzet over de
periode 1983-1990 ziet er dan, met verrekening van de onttrekking, vervanging en verandering
van soort kachel als volgt uit (’variant laag’: Vervanging en Verandering van soort kachel laag;
’variant hoog!: Vervanging en Verandering van soort kachel hoog):
Tabel B2.4. Uitgangspunten omzet naar soort haard of kachel periode 1983-1990
Soort

In %

Bij een uitgangsomzet van 25.000 in 1990
Open haard
lnbouw-, inzethaard
Vrijstaande kachel

22%
49%
29%

36.083
79.627
42.111

34.279
75.645
39.771

100%

157.821

149.696

227/o
49%
29%

54.125
119.440
63.166

51.419
113.468
59.657

100%

236.732

224.544

22%
49%
29%

72.167
159.254
84.221

68.559
151.291
79.543

100%

315.642

299.392

Totaal
Bij een uitgangsomzet van 37.500 in 1990
Open haard
lnbouw-, inzethaard
Vrijstaande kachel
Totaal
Bij een uitgangsomzet van 50.000 in 1990
Open haard
lnbouw-, inzethaard
Vrijstaande kachel
Totaal
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In aantallen
variant laag variant hoog

Tabel B2.5. Berekende penetratie van sfeereenheden in Nederland in 1990
Soort

In aantallen
variant laag variant hoog

Bij een uitgangsomzet van 25.000 in 1990
Open haard
lnbouw-, inzethaard
Vrijstaande kachel
Totaal
Bij een uitgangsomzet van 37.500 in 1990
Open haard
lnbouw-, inzethaard
Vrijstaande kachel
Totaal
B~ een uitgangsomzet van 50.000in 1990
Open haard
lnbouw-,inzethaard
Vr~staande kachel
Totaal

584
100
153

545
96
I51

836

792

602
139
174

562
133
171

915

867

620
179
195

580
171
191

994

942

Aangenomen wordt dat de penetratiegraad volgens de lage variant, genoemd in tabel 5 het
meest realistische beeld van de markt geeft. Er wordt hierbij uitgegaan van een omzet in 1990
van 37.500 stuks. In verdere berekeningen is dus uitgegaan van:
Tabel B2.6. Geschatte penetratiegraad van sfeereenheden anno 1990
Aantal x 1.000
variant laag

In % van de
penetratie

In % van
totaal woningen

Open haard
lnbouw-, inzethaard
Vrijstaande kachel

602
139
174

66%
15%
19%

11%
3%
3%

Totaal

915

100%

17%
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BIJLAGE 3: Enquête gebruikers
Petten, februari 1991

In 1983 heeft u meegewerkt aan een enquête over kache]s voor vaste brandstoffen. De resultaten van de 650 ingeleverde enquêtes zijn onder andere gebruikt bij het opstellen van een informatieve brochure over het gebruik van dit soort kachels.
Wij vragen u nu opnieuw uw medewerking voor een vervolg op dit onderzoek, waarbij het gebruik van de kachel centraal staat, alsmede de hoeveelheden en soorten brandstof, die worden
gestookt.
Uw ervaringen zullen worden vergeleken met de ervarin9en van mensen, die pas kort gebruik
maken van een houtkachel. Wij hopen dan ook, dat u ook deze keer wilt meewerken, omdat u
een groep van ervaren gebruikers vertegenwoordigt. Ook als u geen houtkachel meer heeft of
als deze niet meer in gebruik is, is het voor het onderzoek belangrijk om dat te weten. Vult u
dan de relevante vragen in en stuur het formulier aan ons op. Uiteraard garanderen wij anonimiteit, ook voor degenen, die aan het eind van de enquête aangeven een verslag van het onderzoek te willen ontvangen.
De invulling van de gehele enquête vergt ongeveer 20 à 25 minuten. Wilt u de enquête na invulling in de bijgaande geadresseerde enveloppe opsturen, liefst voor 15 maart aanstaande. Er
hoeft geen postzegel op. Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot Hans Bals, telefoon
02246 - 4347.
Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking en tekenen met vriendelijke groet,

Hans Bals
ESC - Energiestudies
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ENQUI~TE HOUTKACHELS
1991

Dit onderzoek gaat over het gebruik van houtkachels en open haarden. Vult u
s.v.p, de cirkels in van uw keuze of schrijf op de stippellijnen wat voor u van
toepassing is. De invulling van de gehele enquête vergt ongeveer 20 à 25 minuten.
Voor NIET GEBRUIKERS enkele minuten. Het is voor het onderzoek belangrijk, dat
ook de niet gebruikers de voor hen bestemde vragen invullen en de vragenlijst
vervolgens retourneren. Leest u voor aanwijzingen de vetgedrukte teksten bij de
vragen. Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot Hans Bais, telefoon:
02246 - 4442.
Kunt u de vragenlijst s.v.p, v o o r 1 5 m a a r t aanstaande aan ons retourneren
in bijgaande geadresseerde enveloppe. Er hoeft géén postzegel op.

Petten,
februari 1991

C1.

Bent u de degene die in 1983 aan het onderzoek "kachels voor vaste
brandstoffen" heeft meegedaan?

(287) 0

(14) 0

ja, ik ben degene, die de enquête heeft ingevuld
nee, ik was niet betrokken bij de invulling
nee, ik ben de nieuwe bewoner van deze woning

(lO)

0

C2.

Heeft u nog steeds een houtkachel?

(314) 0
0

ja
nee

(ga door met vraag C 4).
(ga door met vraag C 7).

C4. Heeft u nog dezelfde houtkachel als 8 jaar geleden?
(249) 0
(15) 0
(40) 0

0
(4)

C5.

ja, deze is nog in gebruik (ga door met vraag E 1)
ja, maar deze is niet meer in gebruik (Ga door met vraag C 7)
nee, er is een andere houtkachel in gebruik (ga door met vraag C 5)
weet ik niet (nieuwe bewoner), de kachel is wel in gebruik (ga door
met vraag K 1)
weet ik niet (nieuwe bewoner), de kachel is niet in gebruik (ga door
met vraag C 7)

Hoe lang is de oude kachel meegegaan?
jaar
0 ........
0
weet ik niet (nieuwe bewoner)

C6.

Waarom heeft u de oude houtkachel vervangen/weggedaan?

(8)
(o)
(3)
(35)

0
0
0
0

houtkachel was kapot
de kachel was er niet meer
door vorige bewoner meegenomen
anders
Ga door met vraag K 1.
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ALLEEN INVULLEN INDIEN U DE HOUTKACHEL NIET (MEER)
HEEFT/GEBRUIKT EN/OF HEEFT WEGGEDAAN.
C7.

Hoe lang is de oude kachel meegegaan?
jaar
0 ........
0
weet ik niet (nieuwe bewoner)

C8.

Waarom gebruikt u de houtkachel niet meer en/of heeft u de houtkachel
weggedaan?

(8) 0
(2) 0
(o) 0
(2) 0

0
0
(o) 0
(6) 0
(48) 0

houtkachel was kapot
schoorsteen kon niet meer worden gebruikt
bij verbouwing weggedaan
nam teveel ruimte in beslag
risico’s zijn te groot
uitgekeken op de houtkachel
de kachel was er niet meer
door vorige bewoner meegenomen
anders

U kunt de enquête hier beëindigen. Wij danken u voor uw medewerking en
verzoeken u de enquête in bijgaande enveloppe aan ons op te sturen. U
hoeff geen postzegel op te plakken.
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K1.

Welk type kachel heeft u?

(42) 0
(23) 0

(3)
(I)
(6)
(2)
(4)
(6)

(16)
(2)
K2.

0
0
0
0
0
0
0
0

frontverbrander (meestal van gietijzer, vaak op pootjes)
haardkachel (vaak naar Skandinavisch ontwerp, meestal plaatstaal)
potkachel
kolenkachel
tegelkachel
open haard
inzetkachel of inbouw-open-haard
type Franklin
anders, nl .....................................................................................
weet niet

Wat is het merk en typenummer? (bv. Jotul-201)
0
0

merk: ................
type: ................

K3. Wanneer is de kachel gekocht?
0
0

jaar: 19..
maand: .............

K4. Waar heeft u de kachel gekocht?
(74) 0
(16) 0

(5) 0

(11) 0
K5.

bij kache]handel
bij bouwmarkt/doe het zelf-zaak
van particulier
anders, nl ......................................................................................

Kan de kachel de gehele ruimte verwarmen?

(25) 0
(70) 0
(10) 0

de kachel zou een veel grotere ruimte kunnen verwarmen
de kachel is voor deze ruimte ongeveer goed
de capaciteit van de kachel is onvoldoende om de gehele ruimte te
kunnen verwarmen
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El. Welke brandstoffen gebruikt u in uw kachel?
Meerdere antwoorden zijn mogelijk.

0
0
0
o
0
0
0
0
0
0
0
0
0
E2.

Hoe komt u in de regel aan brandstof?
Meerdere antwoorden zijn mogelijk.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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vaak soms
hout dat meer dan een jaar heeft gelegen (239) 0 .....0 (21)
hout dat minder dan een jaar heeft gelegen (23) 0 .....0 (69)
hout van pallets
(22) 0 .....0 (55)
houtbriketten (haardblokken)
(2) 0 .....0 (7)
afval uit eigen bedrijf
(7) 0 .....0 (7)
bruinkoolbriketten
(8) 0 .....0 (13)
(8) 0 .....0 (19)
vers hout, snoeihout
sprokkelhout
(8) 0 .....0 (17)
geverfd of geïmpregneerd hout
(5) 0 .....0 (24)
turf
(1) 0 .....0 (6)
kolen
(2) 0 .....0 (13)
sloophout
(25) 0 .....0 (83)
(7) 0 .....0 (5)
anders, nl .........................................

vaak soms
verzamelen door sprokkelen
(11) 0 .....0 (10)
verzamelen door kappen van hout
(66) 0 .....0 (34)
verzamelen uit eigen houtopstand(tuin,bos) (36) 0 .....0 (40)
verzame]en uit afva]containers/sloopbakken (5) 0 .....0 (11)
verzame]en op mijn werk
(22) 0 .....0 (12)
gekocht bij brandstofhandel
(9) 0 .....0 (8)
gekocht bij staatsbosbeheer/boswachter
(42) 0 .....0 (23)
gekocht bij supermarkt
(0) 0 .....0 (1)
gekocht bij benzinestation
(2) 0 .....0 (1)
gekocht bij particulieren
(35) 0 .....0 (23)
gekocht bij bouwmarkt/doe het zelfzaak
(1) 0 .....0 (0)
gekocht bij timmerfabriek
(5) 0 .....0 (6)
gekocht bö anders, nl .................................
(16) 0 .....0 (9)
gekregen van buren of vrienden
(64) 0 .....0 (64)
gekregen op mijn werk
(20) 0 .....0 (24)
gekregen uit afval
(13) 0 .....0 (26)
gekregen anders, nl .................................... (15) 0 .....0 (9)
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E3.

Hoeveel hout schat u dat u dit jaar in uw kachel verbruikt?
(schatting) ..........

0
0
0
E4.

m3 0: los gestort

of 0: gestapeld
(schatting) .......... kilo / ton (1000 kilo)
(schatting) .......... gulden
(schatting) .......... eenheid: ..................................................

Als het hout wordt gekocht, voor welke prijs koopt u dat?
0
0
0

per m3 ........
per kilo ........
anders nl .........

gulden
gulden
gulden, in ......... (eenheid noemen)

E5. Wordt het hout tegen deze prijs thuisbezorgd?

(58) 0

(7)0
(118) 0
(7) 0

E6.

Welk ander verwarmingssysteem gebruikt u?

(12) 0
(229) 0
(37) 0

(i)

0
(1_4) 0
E7.

(9)
(53)
(53)
(53)
(53)
(24)
(18)
(22)

(5)

(2)

ja, alles wordt tegen deze prijs thuisbezorgd
nee, voor thuisbezorgen betaal ik .....gulden vrachtkosten
nee, ik haal het hout zelf op
ik haal een deel en laat een deel bezorgen tegen .....gulden
vrachtkosten

geen
centrale verwarming
aparte gaskachels
aparte oliekachels
combinatie van ....................................................................................

Hoeveel kubieke meters aardgas heeft u vorig jaar ongeveer verbruikt?

0
0
0
0
0
0
0
0
o
0

woning heeft geen gasaansluiting
minder dan 1000m3
tussen 1000 en 1500 m3
tussen 1500 en 2000 m3
tussen 2000 en 2500 m3
tussen 2500 en 3000 m3
tussen 3000 en 3500 m3
meer dan 3500 m3
weet niet
nog onbekend
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E8.

Hoeveel brandstof denkt u, dat u per jaar bespaart door het gebruik van de
houtkachel?
m3 gas
liter olie

E9.

Hoeveel heeft de houtkachel indertijd gekost?
De houtkachel was bij aankoop ..........gulden

El0. Welke werkzaamheden zijn verricht toen de kachel werd ge’installeerd?
Meerdere antwoorden zijn mogelijk.

(70) 0

194) 0
1128) 0
(40) 0
0
0

de kachel kwam in of voor de open haard te staan
nieuw rookkanaal aangelegd
bestaand rookkanaal aangepast
treffen van brandwerende voorzieningen
bouwen van een brandstofopslag
rookkanaal voorzien van rookfilter

E11. Wat waren de kosten van die werkzaamheden en de gebruikte materialen?
De kosten bedroegen (ongeveer) ......... gulden.
E12. Hoe vaak wordt de schoorsteen waarop de kachel is aangesloten geveegd?
(113)
(130)
(23)
(10)

0
0
0
0

2 keer perjaar
1 keer perjaar
1 keer per 2jaar
minder vaak of nooit

El3. Wat zijn de kosten van het schoorsteenvegen?
De kosten bedragen per keer ..........gulden
$1.

Hoe vaak werd de kachel deze winter (dit stookseizoen?) gebruikt?
Gemiddeld wordt de kachel ..........(vul in s.v.p) keer per week gebruikt.
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$2.

Als de kachel voorzien is van een variabele luchttoevoer, hoe hebt u deze
dan meestal afgesteld als de houtkachel eenmaal brandt?

(16) 0
(39) 0
(85) 0

(107) 0
(33) 0
$3.

Welke dagdelen wordt de kachel in het algemeen gebruikt?

0
0
0
$4.

de houtkachel is niet voorzien van een variabele luchttoevoer
helemaal open
half open
klein beetje open
(bijna) helemaal dicht

overdag
’s avonds
’s nachts

altijd vaak soms nooit
0 ......0 ........0 ......0 (91)(42)(101) (8)
0 ......0 ........0 ......0 (164) (85) (33) (7)
0 ......0 ........0 ......0 (30) (8) (54) (90)

Hoeveel uur per dag stookt u de houtkachel?
De kachel wordt gemiddeld ongeveer .....uur (vul in s.v.p.) per dag gestookt

$5. Welke van de volgende problemen heeft u bij het stoken van uw kachel
gehad

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
$6.
(46)
(249)

vuur en vonken in de kamer
lawaai
stank
rook of roet in de kamer
klachten van de
buren/politie/instanties
stofvorming bij gebruik
kachel brandt te fel
kachel geeft te veel warmte
kachel gaat steeds uit
slechte trek
anders, nl .........................

vaak soms nooit
0 (2) (36)(140)
0 (2) (8)(153)
0 (2) (91) (96)
0 (5) (81)(104)

0 (1) (7)(159)
0 (56) (93) (66)
0 (4) (57)(102)

0 (12) (96) (84)
0 (1) (17)(144)
0 (31)(140) (1)
0 (3) (3) (25)

Heer u wel eens een schoorsteenbrand gehad?
0 ja
0
nee
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S7.

Heeft u in verband met het gebruik van uw houtkachel te maken gehad met
de volgende klachten:

0
0
0
0
0
0
0
$8.

hoofdpijnk]achten
hoestprikkels
prikkende ogen
overmatig gapen
opkomende slaperigheid
bedwelming
anders, nl .........................

vaak soms nooit
0 (I) (3)(200)
0 (0) (10)(195)
0 (0)(14)(190)
0 (0) (8)(193)
0 (0) (37)(178)

o (o) (0)(200)

0 (1) (1) (6])

Houdt u bij het stoken rekening met het weer?

(172) 0 ja
(119) 0 nee

$9.

Stookt u minder bij:
Meerdere antwoorden zijn mogelijk.

(,54) 0

(68) 0
(49) 0
(32) 0
(72) 0

windsti] weer
mist
bij smogvorming
wind uit een bepaalde richting
anders,

MI. Wat zijn destijds de redenen geweest om de houtkachel te gaan gebruiken?
Meerdere antwoorden zijn mogelijk.

(18o) 0
(220) 0

(I,57) 0
(76) o

(201) 0
(32) 0
(67) 0
(28) 0
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energiebesparing
gezel]igheid
kostenbesparing door goedkope brandstof
bijverwarming
behaaglijker warmte dan bestaande systemen
hoogte rendement
onafhankelijkheid van nutsbedrijven
anders, nl ..................................................................................
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M2. Viel het gebruik in sommige opzichten tegen?
/59)
(236)

0 ja
0
nee

M3. Indien ja, waarom?
Meerdere antwoorden zijn mogelijk.

(7) 0
(24) 0
(6) 0
(15) o
(6) o
(1) 0

(8) 0
(11) o
(10) 0
(21) 0

overlast
moeite bij het brandstof verzamelen
bediening niet eenvoudig / moeilijker dan gedacht
energiebesparing valt tegen
kwaliteit van warmte
veiligheid
aantasting binnenmilieu
luchtvervuiling
kostenbesparing valt tegen
anders, nl ...................................................................................

M4. Bent u in uw eindoordeel tevreden over het gebruik van uw kachel?
(285) 0
(12) 0

ja
nee

M5. Zou u weer een houtkachel aanschaffen?
(248) 0
(11) 0
(39) 0

ja
nee
weet nog niet

M6. Ik vind het stoken van zo’n kachel leuk en sportief
geheel mee tamel0k
eens
mee eens

0 ...........0

noch eens tamel~k
noch oneens oneens

0

0

geheel
oneens

0 (70) (85) (71)(29) (38)

M7. Zo’n kachel brengt sfeer en huisel~kheidmet zich mee
geheel mee tamel~k
eens
mee eens

0 ...........0
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noch eens tamel~k
noch oneens oneens

.0

0

geheel
oneens

0 (207) (79) (11) (1) (0)
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M8.

Het stoken van zo’n kachel geeft rookoverlast bij buren
geheel mee tamelijk

eens
0
M9.

noch eens tamelijk

mee eens noch oneens oneens
0
0 ...........0

geheel

oneens
0 (14) (54) (57)(66)(102)

Het stoken van zo’n kachel geeft rookoverlast bijjezelfin huis
geheel mee tamelUk
eens
mee eens

0

0

noch eens tamelijk geheel
noch oneens oneens oneens

O.

0 ......... 0 (3) (]9) (19)(62)(19])

M10. Zo’n kachel bespaart op de energierekening
geheel mee tamelijk noch eens tame~ijk
eens
mee eens noch oneens oneens

geheel
oneens

0 ...........
0 ...........
0 ...........
O0 (159) (90) (29)(]3) (3)
M11. Een kachel voor vaste brandstoffen geeft veel rompslomp
geheel mee tamelijk noch eens tamelijk geheel
eens
mee eens noch oneens oneens oneens
0
0
0
0.
0 (65)(122) (48)(44) (17)

M12. De risico’s van een schoorsteenbrand zijn groter
geheel mee tamelijk
eens
mee eens

0

0

noch eens tamelijk
noch oneens oneens

0

geheel
oneens

O.

0 (63)(117) (41)(26) (48)

M13. Mijn kachel is prachtig van vormgeving
geheel mee tamelijk
eens
mee eens

0

0

noch eens
tamelijk geheel
noch oneens oneens
oneens

0

0.

0 (114) (93)

(65) (15) (10

M14. Het sprokkelen of zagen, kloven en drogen enz. van hout spreekt me wel
aan
geheel mee tamelijk noch eens tamelijk geheel
eens
mee eens noch oneens oneens oneens
0
0
0
0.
0 (94) (85) (56)(33) (26)
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M15. Alles bij elkaar genomen betaal je wel meer voor je brandstof
geheel mee tamelijk noch eens tamelijk gehee|
eens
mee eens noch oneens oneens oneens
0 ........... 0 ........... 0 ........... 0 ......... 0 (6) (29) (41)(64)(148)

M16. Het brengt een natuurlijker wijze van leven met zich mee
geheel mee tamelijk noch eens tamelijk geheel
mee eens noch oneens oneens oneens
eens

0 ...........0 ...........0 ...........0 .........0 (49) (90) (99)(28) (31)
M17. Als veel mensen zo’n kachel zouden kopen, ontstaan er problemen met de
houtvoorziening
geheel mee tamelijk
mee eens
eens

0 ...........0

noch eens
tame|ijk
noch oneens oneens

0

0

geheel
oneens

0 (126) (99) (31)(25) (14)

M18. Houtwallen en bossen hebben eronder te lijden
geheel mee tamelijk noch eens
mee eens noch oneens
eens

o-.

o ...........o-

tamelijk
oneens

o

geheel
oneens

o (18)

(40) (58)(81) (97)

M19. Je moet veel meer moeite doen om aan brandstof te komen
geheel mee tamelijk noch eens
eens
mee eens noch oneens

0

0 ...........0

tamelijk
oneens

.0

geheel
oneens

0 (76)(103) (25) (46) (41)

M20. Je kunt er mooi allerlei huishoudelijk afval in verbranden
geheel mee tamelijk
eens
mee eens

0

O,

noch eens tamelijk
noch oneens oneens

0 ...........0

geheel
oneens

0 (5) (10) (15)(34)(232)

M21. Afva]hout e.d.kan zo nog nuttig gebruikt worden
geheel mee tame]ijk noch eens
eens
mee eens noch oneens

0 ........... 0 ...........O-
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tamelijk geheel
oneens
oneens

.0

0 (101) (90) (35)(29) (39)
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M22. Met een kachel haaljemeer warmte uit brandstof dan met een open haard
geheel mee tamel~k noch eens tamel~k geheel
eens
mee eens noch oneens oneens oneens

0 ........... 0 ........... 0 ........... 0 ......... 0 (261) (29) (6) (I) (0)
M23. Hout stoken is milieuvriendelijk
geheel mee tamelijk noch eens tamelijk geheel
eens
mee eens noch oneens oneens oneens

0 ........... 0 ........... 0 ........... 0 ......... 0 ~(18)

(50)(115) (78) (35)

M24. Het doet me denken aan de goede oude t~d
gehee]mee tame]~k noch eens tamel~k geheel
eens
mee eens noch oneens oneens oneens
0 ...........0 ...........0 ...........0 .........0 (45) (84) (87)(29) (49)

M25. lk denk dat weinig mensen zo’n kachel zouden kopen
geheel mee tamelijk
eens
mee eens

0 ...........0

noch eens
tamelijk geheel
noch oneens oneens
oneens

0

0 ......... 0 (46) (90)(109) (40)

(9)

M26. lk kan mij indenken dat er mensen zijn, die het gebruik van zo’n kachel
zouden willen inperken of verbieden
geheel mee tamelijk noch eens tamelijk geheel
eens
mee eens noch oneens oneens oneens
0 ...........0
.0
0
0 (42)(129) (64)(32) (26)

M27. Er wordt in mijn kennissenkring veel ervaring uitgewisseld over het gebruik
van dit soort kachels
gehee]mee tamelOk noch eens tamelOk geheel
eens
mee eens noch oneens oneens oneens
0 ...........0 ...........0
0
0 (27) (72) (73)(59) (64)

M28. Niet iedereen stookt zo’n kachel op de juiste wijze
geheel mee tamelijk

eens

O,

76

mee eens

noch eens

tamelijk

noch oneens oneens

0 ...........0

0

geheel

oneens

0 (117)(107) (57)

(5) (7)
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M29. De luchtvervuiling van een houtgestookte kachel is ten opzichte van een:

0
0
0

gaskachel
oliekachel
kolenkachel

meer gelijk minder
0
0
0

(228) (30) (15)
(58)(107) (88)
(26)(109)(123)

M30. Hoe hoog schat u het brandrisico in van het gebruik van een houtkachel?

hoger gas

even hoog
als gas
0

0

lager gas

(203) (75) (15)

0

Wij leggen u nu vijf stellingen voor die gaan over de vraag hoe milieu en welvaart
zich tot elkaar verhouden. Wilt u bij elke stelling aangeven in hoeverre u het
daarmee eens bent?
M31. Meer welvaart en een schoner milieu sluiten elkaar uit
geheel mee tamelijk noch eens tamelijk geheel
eens
mee eens noch oneens oneens oneens
0
0
0
0
.0 (66) (79) (35)(68) (46)

M32. De zorg voor het milieu moet voorrang krijgen boven meer welvaart
geheel mee tamelijk

noch eens

tameIijk

geheel
oneens

eens

mee eens

noch oneens

oneens

0

0

0

0

.0 (137)(!17) (28) (7)

(5)

M33. De maatregelen voorgesteld in het Nationaal Milieubeleidsplan Plus (NMP+)
mogen geen koopkrachtverlies veroorzaken voor de minima
geheel mee tamelijk noch eens tamelijk geheel
eens
mee eens noch oneens oneens oneens
0
0
0
0
.0 (96) (74) (42)(55) (25)
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M34. Ik ben bereid om met minder luxe genoegen te nemen als dat het milieu kan
versterken
geheel mee tamelUk noch eens tameI~k geheel
eens
mee eens noch oneens oneens oneens
0 ........... 0 ........... 0 ........... 0 ......... 0 (124)(129) (33) (5) (4)

M35. De overheid geeft per jaar ca. 250 miljard gulden uit. Ik vind het acceptabel
dat voor het milieu tussen 1994 en 2010 ongeveer 15 à 16 miljard gulden
per jaar wordt uitgetrokken (in 1988 was dat ca. 6 miljard)
geheel mee tamelijk noch eens tamelijk geheel
eens
mee eens noch oneens oneens
oneens

0 ...........0 ...........0 ...........0 .........0 (119)(102) (44)(13) (10)
M36. Hoeveel bent u bereid als huishouden jaarlijks te betalen in de vorm van
milieubelasting, als dat bedrag tenminste geheel ten goede komt aan het
milieu?

(2O) 0
(13) 0
(44) 0
(35) 0
(28)
0
(39) 0
(93) 0

minder dan f 50 per jaar
50 gulden per jaar
100 gulden per jaar
150 gulden per jaar
200 gulden per jaar
250 gulden per jaar
meer dan 250 gulden per jaar

$1.

Wat is uw geboortejaar?

$2.

Wat is uw sexe?

(249) 0
(48) 0
$3.

Wat is uw hoogst genoten opleiding?

(4) 0
(36) 0

(50)
(72)

0
0
(93) 0
(40) 0
(1) 0
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man
vrouw

lager onderwijs
lager beroepsonderwijs
middelbaar onderwijs (ULO, MAVO, HAVO, HBS, ATHENEUM etc)
middelbaar beroepsonderwijs
hoger (beroeps) onderwijs
wetenschappelijk onderwijs
geen antwoord
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$4.

Heeft u in uw opleiding ooit scheikunde of natuurkunde gehad?

(244) 0 ja
(49) 0
nee
$5. Wat is uw (laatst) uitgeoefende beroep?

$6.

In welke sector bent u momenteel werkzaam?

$7.

Uit hoeveel personen bestaat uw huishouden, uzelf meegerekend?
Het huishouden bestaat uit .......personen

$9.

Wilt u een verslag van deze enquête?

(241) 0 ja
(52) 0

nee

Indien ja, wilt u uw naam en adres op het formulier schrijven?
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U kunt, indien u nog opmerkingen heeft, deze hier vermelden:

Wij danken u voor uw medewerking en verzoeken u de enquête in bijgaande
enveloppe aan ons op te sturen. U hoeft geen postzegel te plakken.
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BIJLAGE 4: Vergelijking van nieuwe bestanden
Het basisbestand van dit onderzoek bestaat uit respondenten die in 1983 eveneens zijn onderzocht. Daarnaast is een tweede bestand gecreëerd uit adressen die werden verstrekt door de
kachelhandel. Van de 206 adressen die werden aangeschreven is van 67 een ingevulde vragenIijst terug ontvangen. Dit is een responspercentage van 33%. Omdat niets bekend is van de
non-responsgroep kunnen ook geen gefundeerde uitspraken worden gedaan over de generaliseerbaarheid. Een derde bestand bestaat uit adressen waar hout wordt gebruikt en die door
milieugroepen zijn geleverd. Het is daarbij niet zeker of het om open haarden of houtkachels
gaat. De ingevulde vragenlijst geeft daarover uitsluitsel. Van de aldus verkregen 146 adressen
zijn 46 bruikbare vragenlijsten terug ontvangen: een responspercentage van 32%.
De vrijwel identieke responspercentages doen vermoeden dat met beide responsgroepen een
goede generalisatiebasis kan worden gevormd. Hierbij moet in acht worden genomen dat het
om een goedwillende fractie gaat die op basis van vrijwilligheid heeft deelgenomen aan de enquête.
Bij vergelijking van beide responsgroepen zijn nauwelijks markante verschillen te noteren. De
kachelhandelgroep (k-groep) betreft 38% vriistaande eengezinswoningen, die iets verder zijn
geïsoleerd dan de woningen (13% in deze categorie) verkregen via de milieugroep (m-groep).
Voor belde groepen geldt dat het uitsluitend gaat om eigen woningbezit en om woningen die
voor de helft zijn gebouwd voor 1973. Het interessantste verschil zit in de kacheltypes die worden gerapporteerd.
Tabel B3.1. Verdeling van hoofdtypen van houtkachels over de respondenten
k-groep: aantal (%)
Open haard
8 (12%)
lnzetkachel of inbouw open haard 37 (56%)
Vrijstaande metalen kachels
22 (32%)

m-groep: aantal (%)
23 (50%)
8 (17%)
15 (33%)

De helft van de m-groep betreft dus open haarden en het ligt in de lijn der verwachting dat de
beantwoording van de vragenlijst hiermee verband zal houden. Opvallend is dat beide groepen
melden dat de kachel ongeveer goed voldoet voor de ruimte die moet worden verwarmd. De
k-groep betrekt alIe kachels via de handel terwijl voor de m-groep slechts de helft via de handel
wordt betrokken. De overgedimensioneerde kachels nemen 23% van de k-groep en 7% van de
m-groep voor hun rekening. Dit leidt tot de conclusie dat de kachelhandel klanten beter moet
kunnen informeren, ook als rekening wordt gehouden met grote onderlinge verschillen in beoordeling van wat als voldoende en onvoldoende warm wordt aangegeven.
In algemene zin is het brandstofpakket van de m-groep gevarieerder dan van de k-groep, en
bevat dit pakket meer hout (hout dat langer dan een jaar heeft gelegen: 89 tegen 71%). Een
belangrijk verschil is het aantal geschatte m3 hout dat men per stookseizoen denkt te gebruiken.
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Tabel B3.2. Brandstoffen in beide steekproeven met tussen haakjes het aantal respondenten
k-groep

m-groep

Hout
los gestort
24% ( 10 )
gestapeld
76% (32)
Geschat houtverbruik per jaar
3,91 m3 (56)
Geschatte houtkosten per jaar
101 Hfl (7)
Houtprijs
51 Hfl/m3 (28)
Aardgasverbruik in 1990
2100 m~
Uitgespaard aardgas
604 m~ (38)

31% ( 11 )
69% (24)
2,65 m~ (40)
87 Hfl (7)
57 Hfl/m~ (26)
1900 m~
581 m~ (29)

Te verwachten is dat open haard bezitters meer moeten worden gerekend tot de sfeerstokers
dan de houtkachelbezitters. Dit komt tot uitdrukking in de schattingen voor hoeveelheden gebruikt hout en de hoeveelheid bespaard aardgas: beide liggen voor de m-groep wat lager, hoewel de geschatte hoeveelheid bespaard aardgas marginaal verschilt voor beide groepen. De
vraag naar de schatting van de hoeveelheid hout per stookseizoen uitgedrukt in guldens levert
een matige schatting op, daar de vermenigvuldiging van de prijs per m~ maal het aantal m~ veel
hoger uitkomt dan de genoemde bedragen. Dit betekent dat de prijs die voor de brandstof wordt
betaald waarschijnlijk wordt onderschat. Dit kan deels te wijten zijn aan de moeilijke schatting
van hoeveelheden. Aan de andere kant wordt een grotere variëteit aan brandstoffen gebruikt
door de m-groep, zodat de hoeveelheid bespaard aardgas relatief hoog kan zijn.
Met betrekking tot de kosten die met het installeren en gebruiken van houtkachels gepaard
gaan zijn ook grote verschillen te noteren.
Tabel B3.3. Kosten van houtkachelgebruik met tussen haakjes aantal respondenten

Aanschafkosten houtkachel
Installatie- en materiaalkosten
Kosten van schoorsteen vegen per keer
Schoorsteen vegen (aantal maal per jaar)

k-groep: Hfl

m-groep: Hfl

2761 (63)
1828 (43)
40
1,11

1843 (33)
1280 (20)
40
0,93

De kosten van aanschaf en installatie zijn in de loop der jaren flink toegenomen. Dit reflecteert
de toegenomen loon- en produktiekosten, daar gemiddeld genomen kan worden gezegd dat de
k-groep nieuwe, in 1989 g~installeerde kachels betreft tegenover de voor de m-groep gemiddelde leeftijd van 9 jaar. De k-groep laat de rookkanalen vaker vegen. Dit zou kunnen liggen aan
de nadruk die hierop wordt gelegd bij aanschaf van de kachel en anderzijds bij een gewenningsproces bij de meer ervaren kachelbezitters die hun eigen norm aanleggen wat betreft noodzakelijkheid van vegen. Ook blijkt schoorsteenbrand in de k-groep in 8% (bij 5 respondenten) van de
gevallen te zijn voorgekomen, terwijl in de m-groep geen branden worden gerapporteerd.
Zoals reeds is opgemerkt gaat het bij open haardbezitters om sfeerstoken; vaker wordt aangeven alleen’s avonds te stoken. De open haard bezitters geven duidelijk aan minder vaak per
week en per keer ook korter te stoken. Dit is in overeenstemming met de vaststelling dat open
haarden iets vaker worden gestookt voor de gezelligheid.
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Tabel B3.4. Stookgedrag voor houtkachel en open haard bezitters in beide steekproeven
k-groep
Houtkachel Open haard
Gebruik/week
Uren/dag
Schoorsteenbrand
Voor gezelligheid
Respondenten per groep

3,7 keer
5,7 uur
5 keer
90%
58

m-groep
Houtkachel Open haard

1,75 keer
4,3 uur

3,57 keer
5,9 uur

1,71 keer
4,35 uur

88%
8

74%
23

91%
23

In het eindoordeel treden verschillen op tussen beide groepen: van de k-groep zou 91% opnieuw
een houtkachel aanschaffen, terwijl 8% dat nu nog niet weet. Van de andere groep zou 61% een
nieuwe kachel aanschaffen en 28% is hier nog ònzeker. 12% geeft aan geen nieuwe houtkachel
te zullen aanschaffen.
De meest voorkomende als vaak genoemde klacht is stofvorming. Daarnaast worden als soms
bestempelde klachten genoemd: rook of roet in de kamer, stank, teveel warmte, vuur en vonken
in de kamer en stofvorming. In het algemeen hebben de nieuwe gebruikers meer klachten dan
de ervaren gebruikers.
Deze conclusie geldt ook de lichamelijke klachten die worden toegeschreven aan het gebruik
van een houtkachel. Hier wordt vooral genoemd opkomende slaperigheid. Hoewel dit soms als
een plezierige staat zal worden ervaren, wordt het in de enquête als klacht gemeld. Daarnaast
worden prikkende ogen en hoestprikkels als soms voorkomende klaeht gemeld. De meer ervaren stokers van de m-groep houden iets meer rekening met het weertype bij de beslissing om
de kachel te gebruiken.
De voornaamste redenen om een houtkachel te gaan gebruiken zijn gezelligheid, behaaglijker
warmte en energiebesparingsmotieven. In het algemeen heeft men een redelijk accuraat beeld
van de luchtvervuflingsaspecten van het gebruik van een houtkachel ten opzichte van gas-, olieen kolenkachels.
De achtergrondgegevens van beide groepen ontlopen elkaar heel weinig. De gegevens worden
hieronder samengevat.
Tabel B3.5. Achtergrondvariabelen voor beide steekproeven
k-groep

m-groep

43 jaar

45 jaar

Sexe
man
vrouw

86%
14%

78%
22%

Opleiding
lager onderwijs
lager beroepsonderwijs
middelbaar onderwijs
middelbaar beroepsonderwijs
hoger beroepsonderwijs
wetenschappelijk onderwijs

5%
8%
22%
15%
34%
15%

2%
7%
20%
22%
33%
16%

Kennis van scheikunde/natuurkunde
ja
nee

78%
19%

80%
17%

Gemiddelde leeftijd
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Alleen de verdeling van mannen en vrouwen verschilt significant, maar weinig van de gevonden
verschillen blijken samenhang te vertonen met sexe, dus wordt dit verschil in de steekproeven
minder van belang. Duidelijk is wel dat eigen huisbezitters in het algemeen hoog zijn opgeleid:
50% in beide groepen heeft een opleidingsniveau gelijk aan of hoger dan hoger beroepsonderwijs, terwijl beide groepen voor geheel Nederland 14 á 15% nemen van het totaal. Ook hier
blijkt dat de k-groep en m-groep op elkaar lijken. In het vervolg worden alle respondenten samengenomen bij de hoofdgroep van 1983-respondenten, behalve de open-haardbezitters.
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