
Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht 

onderzoek@utrecht.nl / 030 – 286 1350 

www.utrecht.nl/onderzoek 

Bewonerspanel Houtstook 

Houtstook meestal sfeerverwarming 

Van de leden van het Bewonerspanel heeft 13% een houtkachel of open haard. De panelleden met 

een kachel of open haard gebruiken deze vooral voor sfeerverwarming (79%).  

 

Als brandstof voor de kachel of open haard wordt meestal gedroogd hout gekocht (66%) of 

ontvangen de respondenten hout van familie of vrienden (31%). Twee derde (66%) van de eigenaren 

van een kachel of open haard, laat deze elk jaar vegen. 

 

Van alle respondenten, zowel met als zonder kachel of open haard, ervaart 20% overlast in de 

woonomgeving door het stoken van hout. De overlast kenmerkt zich door stank en rook. Vaak is 

deze stank en rook afkomstig van vuurkorven.  

 

 

 

 

 

 

 

Novemberpeiling 2015: Houtstook 
Gemeente Utrecht is benieuwd op welke schaal er in Utrecht hout gestookt wordt en op welke wijze 

dit gebeurt. 

 

Van 16 tot 30 november heeft IB Onderzoek een peiling gehouden onder de leden van het 

Bewonerspanel Utrecht over houtstook en communicatie. Het Bewonerspanel telt 4.633 leden. 

Daarvan hebben er 2.577 leden meegedaan, wat neerkomt op een respons van 56%.  

 

Vergeleken met de Utrechtse bevolking, zijn in het Bewonerspanel hoog opgeleiden en autochtonen 

oververtegenwoordigd en jongeren ondervertegenwoordigd. De resultaten zijn daardoor niet 

zondermeer te vertalen naar de (gemiddelde) mening van de Utrechter, maar geven wel een goede 

indicatie.  

 

Meer informatie over het Bewonerspanel Utrecht vindt u op de website 

www.utrecht.nl/bewonerspanel. 
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Belangrijkste resultaten 

Gebruik 

 Slechts 13% van de leden van het Bewonerspanel heeft een houtkachel en/of houtgestookte 

open haard. De groep bewoners met een open haard (7%) is iets groter dan de groep met een 

houtkachel (6%)(zie figuur 1).  

 De panelleden met een kachel of open haard gebruiken deze in ruim driekwart (79%) van de 

gevallen als sfeerverwarming (zie figuur 2). Een kachel wordt bij 32% van de respondenten als 

bijverwarming gebruikt, terwijl dit voor de open haard slechts 7% is. De open haard wordt 

vaker gebruikt voor sfeerverwarming (92%) dan de kachel (64%).  

Figuur 1: Heeft u een houtkachel of een   

houtgestookte open haard in uw woning?      Figuur 2: Waar gebruikt u de kachel of open haard voor? 

 

Bron: Novemberpeiling Bewonerspanel 2015 

Type hout 

 Twee derde van de panelleden (66%) koopt gedroogd hout om te verbranden in de kachel of 

open haard. Daarnaast krijgt een derde (31%) hout van familie, vrienden of kennissen (zie 

figuur 3). Andere manieren waarop panelleden aan hout komen is het verzamelen van 

snoeihout uit de buurt of uit eigen tuin.    

Onderhoud 

 De meerderheid (66%) van de leden van het panel die een kachel of openhaard stookt laat de 

schoorsteen vegen of doet dit zelf.  Bij 14% van de panelleden wordt de schoorsteen elke twee 

jaar geveegd, en bij 14% gebeurt het elke drie tot vijf jaar (zie figuur 4).  
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Figuur 3: Wat voor kachel- of haardhout  

gebruikt u meestal? (meerdere antwoorden mogelijk)   Figuur 4: Hoe vaak veegt u of laat u uw schoorsteen vegen? 

  

Bron: Novemberpeiling Bewonerspanel 2015 

Overlast 

 Van alle panelleden geeft een op de vijf (20%) aan wel eens hinder te ondervinden aan een 

houtkachel of houtgestookte open haard in hun woonomgeving. Van de respondenten met 

een kachel of open haart geeft 13% aan hinder te ondervinden. 

 Vaak genoemd bij de omschrijving van de overlast is dat de rook stinkt, van de buren 

afkomstig is en vaak veroorzaakt wordt door een vuurkorf in de tuin (zie figuur 5).  

 

 

Figuur 5: Omschrijving overlast  

 

 


