
Geachte grifie der Nederlandse gemeentes, 
Ook de Nederlands gemeentes informeer ik bij deze over de email die ik naar Staatsbosbeheer 
heb gestuurd. 
De reden is dat ook gemeentes en de overheid bijdragen aan het probleem van houtkap gezien 
de onnoemelijke aantallen bomen die 
binnen en buiten de grenzen van gemeentes worden gekapt. 
 
hartelijke groet 

 
 
---------- Forwarded message --------- 
Van:    
Date: wo 17 apr. 2019 om 19:50 
Subject: Bosbeheer & Biomassa - Een onterechte aanname van duurzaamheid en een zeer 
schadelijk duet van deze twee... (Staatbosbeheer Directie) 
To: <info@staatsbosbeheer.nl> 
 

 
Goedenavond Staatsbosbeheer, 
In het duurzaamheidakkoord van Nederland heeft men biomassa geaccepteerd als duurzame 
energiedrager op basis van het verhaal 
van de korte CO2 cyclus. Helaas is biomassa helemaal niet duurzaam en zeker niet schoon. Ik 
zal u laten weten waarom en ook wat er verder nog speelt. U krijgt dan een  
gevoel van de impact..en u wordt eerlijk en volledig geinformeerd. 
 
Houtstook/ Biomassa 
Houtstook geeft 2x zoveel CO2 af als aardgas en 15% meer dan steenkool en in hoog tempo 
worden overal 
in hoog tempo bomen gekapt. Ook in Nederland is het resthout niet aan te slepen en het 
GNMF heeft al laten weten 
dat het onmogelijk is aan de energiehonger van de al bestaande biomassacentrales te voldoen 
zonder het bestaande  
bosareaal in Nederland aan te spreken. U ziet wat er gebeurd in de Baltische staten, in Canada 
en USA. Hele bossen 
gaan eraan voor houtopstook en om de honger van Europese biomassacentrales te stillen. 
 
De resultaten zijn er dan ook naar, omdat het verdienmodel van bosbeherend Nederland, met 
SBB voorop gebaseerd 
is op houtkap en verkoop van hout, vnl. als brandstof en daar zit dus het essentiële probleem 
in Nederland.  
Ook omdat ecologen bij bosbeheer besloten hebben de nadruk te leggen op natuuromvorming 
zoals heide, zandvlakte en bijkomende begrazing. 
Even uitzoomen en zien waar we voor staan in de samenleving is er dan niet meer bij. We 
willen minder uitstoot van CO2 en meer 
opname van CO2. Het is gezien de snelheid van houtopstook en de langzame groei van 
nieuwe aanplant niet vol te houden dat 
we de uitstoot kunnen compenseren door aanplant. 
 
U zult dus samen met Carola Schouten en de overheid moeten zoeken naar een ander 



verdienmodel. D.w.z. Dus niet op basis van houtkap. 
Misschien kunt u exploreren naar andere opties bijv. bekostiging uit CO2 heffing ? Of 
crowdfunding ? U heeft natuurlijk ook leden en donaties die u als SBB  
ontvangt. ? Dit is vast en zeker een creatieve uitdaging voor u als bosbeheerder. 
 
Bomenkap 
(Niet)Legitieme bomenkap zou de aanplant of aangroei van bestaande bossen niet mogen 
overtreffen en zeker niet in de mate 
die we zien sinds 2013. Boskap is dus wel goed voor verdunning ter garandering van een 
betere bosgroei, voor meer diversere en rijkere ecosystemen 
alsmede de kansen vergroten voor monumentale bomengroei. Hoe rijker het ecosysteem hoe 
beter CO2 wordt opgenomen. 
 
Gezondheidsrisico's 
Ik stuur u ook de infographics die ik samen met een aantal experts op het gebied van 
houtstook heb samengesteld (o.m. Jos Merks van het Luchtfonds, 
en de werkgroep houtstook van Milieu Defensie), dat zijn zeker niet de minsten op dat gebied. 
We hebben 2000 doden per jaar door houtstook en nu komt biomassa erbij met het op hoge 
temperatuur en met zeer efficient verbranden van o.m. 
hout. Hout dat uit onze bossen komt en alles wat door allerlei instanties wordt gekapt (Zie 
Meldpunt Bomenkap en Media). 
Een zwaar onderschat/onbekend fenomeen is dat ultrafijnstof onzettend schadelijk is voor de 
gezondheid en dat we allemaal in het westen lopende tijdbommen 
zijn. De hele kleine deeltje < PM0.1 komen in onze bloedbaan en bereiken zo ook onze 
hersenen, maken onze bloedvaten kapot (aderverkalking) en ook 
kanker neemt daardoor toe. Altzheimer, dementie, longkanker, etc. Zwangere vrouwen, 
kinderen en ouderen zijn extrakwetsbaar en de komende generaties 
lopen Epigentische schade op. (vergelijkbaar met de hongerwinter waarbij nakomelingen 
meer kans hebben op diabetes) 
Het geval Biomassa centrale van Diemen laat zien dat de uitstoot nog erger is dan wat men 
pretendeerde. Zie onderzoek van buro mobilisation 
 
Verzuring van de bosbodems en verdere verarming 
Op opstoken van hout in (pellet)kachels en als biomassa doet de uitstoot van NO2 
(stikstofdioxide) en zware metalen, furanen en PAK's toenemen 
met als resultaat verdere achteruitgang van al in slechte staat verkerende bosbodems in 
Nederland. 
 
Sociale gevolgen 
Voor mensen die houden van de natuur is het een grote stressfactor die mensen het recht 
onthoudt om van hun bossen te genieten. 
De overheid en SBB en andere beheerders zijn niet de echte eigenaars. Dat zijn de inwoners 
van Nederland. 
We hebben de bossen nodig om het contact met de natuur te behouden en om ons te 
ontspannen, om nog maar niet te spreken over 
het bestaansrecht van alle flora en fauna. Ook daar hebben de overheid, gelieerde instanties en 
de bosbeheerders een morele verantwoordelijkheid. 
 
Als we dus nu weten dat biomassa en houtstook hoofdzakelijk de niet-juiste reden is voor 
houtkap en als u dan ook even weer kijkt naar alle nadelen die 



ik hier boven heb beschreven, dan zult u ook toe moeten geven dat het zo niet langer kan. 
Biomassa is een gepasseerd station. 
Er moet ook van Staatsbosbeheer verwacht kunnen worden dat men zich inleeft in de 
consequenties en wat er leeft in de samenleving. 
 
De oorsprong van het kwaad ligt natuurlijk allereerst bij duurzaamheidsakkoord dat stelt dat 
biomassa duurzaam is. Met als bijkomend kwaad 
natuurlijk de subsidies voor biomassa en voor pelletkachels. 
 
Het enige juiste antwoord is ophouden met biomassa en houtstook, dus inzetten op echt 
duurzame innovatie en alle inspanningen om als overheid, bedrijfsleven en burger bij te  
dragen aan een duurzaam Nederland, en daar hoort een toenemend natuurvormend bosareaal 
bij. 
 
Laat u weten wat uw zet nu is ? Dat zou ik op prijs stellen. 

Bijlagen 
 
1. EY CATCHER HOUTSTOOK_PUBLIC.pdf 
Collage met meerdere informatieve slides, met de details wat zeer verhelderend is (ook in 
2018 gedeeld aan alle gemeentes en de tweede kamer) 
2. 20190415_Diemen-Nuon.jpg 
Krantenartikel, met de negatieve effecten duidelijk gepresenteerd en de absurde uitspraak van 
Nuon dat het allemaal meevalt met de vervuiling  
3. DIEMEN_TWEEDEKAMER.jpg 
Berichtgeving mijnerzijds aan de tweede kamer met weergave van het rapport van 
Mobilisation 
4. Biomassa_NL.jpg 
Laat zien welke biomassacentrales er zijn (of in aanbouw zijn) en welke bossen in Nederland 
gebruikt worden voor opstook als biomassa. 
Dus geen resthout in dit geval.. Dat is volstrekt onvolledig en misleidend. 
5. Bosbeheer in Nederland.jpg  
(Simpel diagram) laat alle verbanden zien en verduidelijkt waar de problemen liggen. 
 

Hartelijke groet. Alsmede ook namens het luchtfonds. 
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Herkomst Fijnstof PM2,5 en PM10 (RIVM)
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Nederland
De doelgroepen Verkeer en Landbouw leveren de belangrijkste bijdrage aan het Nederlandse 
deel van de fijnstofconcentraties. Binnen stedelijke agglomeraties is het aandeel van het verkeer 
en lage bronnen, zoals open haarden, hoger. 

Buitenland
De belangrijkste buitenlandse bijdragen komen van industrie, energieopwekking, verkeer en 
raffinaderijen. 

Noordzee
De categorie 'Noordzee' bevat de emissies van de scheepvaart op het Nederlandse deel van het 
Continentaal Plat.

Overig
De met de modellen berekende concentraties worden gekalibreerd op meetresultaten. Er is 
echter een verschil tussen de uitkomsten van de modelberekeningen en de metingen. Dit 
verschil is in de figuur aangegeven als de categorie 'Overig'. 

Volgens de laatste inzichten is gemiddeld voor Nederland 75-80% van de bestanddelen van fijn 
stof (PM10) in lucht van antropogene herkomst (door menselijk handelen)

Op zwaar belaste wegen, zoals binnenstedelijke wegen kan dit percentage hoger dan 80% zijn. 
Voor de fijnere fractie van fijn stof (PM2,5) is gemiddeld 85-90% antropogeen 
(Matthijsen & Koelemeijer, 2010).

Ook hier duidelijk zichtbaar wat de oorsprong is van het fijnstof PM10: Van onze oosterburen.
(bron: http://hermes eurad.uni-koeln.de/PLOTS//201803/04/an01w-p05-PM10-l01-dmax.gif)

Hoge fijnstof concentratie bij zuid oosten wind. Duidelijk zichtbaar de herkomst van Duitsland en 
Midden Europa. 

Satellietbeelden van fijnstof PM10 (Europa)
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Gezondheidseffecten Fijnstof (PM 2,5)
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Contrast wetgeving versus realiteit houtstook

De Wet Aanpak Woonoverlast het verbiedt het veroorzaken van 
ernstige en herhaaldelijke hinder voor omwonenden. 
Ook hieronder valt houtrook.

De Wet Milieubeheer zegt dat iedereen de zorg voor het milieu in 
acht moet nemen en niets mag doen dat nadelige gevolgen voor 
het milieu veroorzaakt. Dat is precies wat Houtrook doet.

Verder verbiedt de Wet Milieubeheer het verbranden van afval. 
Daar valt veel hout onder dat in de praktijk in houtkachels wordt 
verbrand.

Tevens stelt deze wet grenswaarden voor 10 stoffen plus fijnstof -
al deze stoffen zijn aanwezig in houtrook.

Het Burgerlijk Wetboek verbiedt dat een eigenaar van een erf de 
eigenaars van andere erven hinder toebrengt, zoals door het 
verspreiden van stank, rook of gassen. 
Dat is precies datgene wat het gebruik van een open haard, 
houtkachel, pelletkachel, vuurkorf, tuinhaard, hot-tube e.d. doet.
Burgerlijk Wetboek (Boek 5, Artikel 37)

De Woningwet zegt dat een eigenaar van een woning ervoor 
moet zorgen dat hij geen gevaar voor de gezondheid oplevert.
En wat doet Houtrook?

Volgens Art. 7.22: 
Onverminderd het bij of krachtens dit besluit of de
Wet milieubeheer bepaalde is het verboden in, op of aan een 
bouwwerk of op een open erf of terrein voorwerpen of stoffen te 
plaatsen, te werpen of te hebben, handelingen te verrichten of 
na te laten of werktuigen te gebruiken, waardoor:
1a. Op voor de omgeving hinderlijke of schadelijke wijze rook, 
roet, walm of stof wordt verspreid;

Wat zegt de wetgeving ? Wat is de realiteit ?

Meer dan 1,5 miljoen houtkachels in Nederland, en additioneel
biomassa centrales (op hout), gebruik van vuurkorven, paasvuren,
tuinhaarden en barbecues.
Ten onrechte subsidie op allerlei houtkachels (eco-design/pellet)

Meer dan 1 miljoen mensen met COPD, Astma die hier zwaar 
onder lijden.

Verkorte levensduur van minimaal 1 jaar voor iedereen.
12000 mensen die vroegtijdig overlijden

Sterk verhoogde kans op hart- en vaatziektes, dementie, kanker, 
beroertes, longaandoeningen, diabetes en verminderde kwaliteit
van leven

Draagt in hoge mate bij aan CO2 uitstoot en versterkt het 
broeikaseffect 

Wat doet de politiek ?
Houtkachels mogen gebruikt worden.
De Ned. Haarden en Kachelbranche mag blijven verkopen.
De politiek laat de mensen aan hun lot over en grijpt ondanks 
bestaande wetgeving niet in.

Dit vraagt om een BAN VAN ALLE HOUTSTOOK en dient 
ook in Europees verband opgelost te worden.

Wat nu moet gebeuren?




