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Informatieblad Houtstook: Stookwijzer en stookalert
Ken je de Stookwijzer en het stookalert al? Houtrook kan lang blijven hangen als het windstil weer is. 

Hoe meer mensen de adviezen van de Stookwijzer en het stookalert opvolgen, hoe schoner 

en gezonder de lucht. 

Stookwijzer: op elk moment een lokaal stookadvies

Op Stookwijzer.nu vind je een actueel en lokaal stookadvies. Zo weet je wanneer het vuur beter uit kan blijven. Helemaal geen hout stoken is 

het beste voor een gezonde leefomgeving. Wil je toch een houtkachel, barbecue, vuurkorf of ander houtvuur aansteken? Denk aan je buren 

en raadpleeg eerst de Stookwijzer.

 

Stookalert: oproep om niet te stoken in een provincie

Een stookalert is een oproep: stook vandaag geen hout. Het RIVM bekijkt per provincie of een stookalert moet worden afgegeven. Door op 

 de dag van het stookalert niet te stoken, voorkom je gezondheidsklachten en (geur)hinder bij jezelf, je buren en in je omgeving. Je kunt een 

 stookalert ontvangen via een nieuwsbrief van het RIVM; meld je daarvoor aan op rivm.nl/stookalert. Vaak berichten ook de nieuwsmedia 

 over een stookalert. 

Nog vragen?

Een vraag over de Stookwijzer stel je via: www.rijksoverheid.nl/contact/

Een vraag over het stookalert stel je via: www.rivm.nl/contact/vragenformulier

Een vraag over houtstook in je eigen woonomgeving stel je aan je gemeente.

Uitgebreide informatie over de Stookwijzer en het stookalert vind je op: www.iplo.nl/stookwijzer-stookalert

Informatie van de GGD over houtrook en gezondheid: https://ggdleefomgeving.nl/lucht/houtrook

Wil je meer informatie over de gevolgen van hout stoken voor het milieu en de gezondheid van jezelf en je omgeving?

Check dan de website van voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal: milieucentraal.nl/stooktips

Stookwijzer Stookalert

Waar te vinden? www.stookwijzer.nu www.rivm.nl/stookalert

Voor wie? Alle inwoners en gemeenten van Nederland. Alle inwoners, gemeenten en provincies van Nederland.

Doel Op elk moment een advies of stoken kan, om 

overlast te beperken voor jezelf en de omgeving.

Oproep per provincie om geen hout te stoken 

als de luchtkwaliteit daar al slecht is.

Hoe ziet een

advies eruit?

Blauw: stoken kan, maar houd rekening met 

de buren.

Oranje: het is beter om nu geen hout te stoken.

Rood: stook nu geen hout.

Actieve oproep om geen hout te stoken in de provincie 

waarvoor het stookalert wordt afgegeven. Het RIVM 

verspreidt het stookalert rond 12.00u via een 

nieuwsbrief en website. Provincies en gemeenten

kunnen het stookalert verder verspreiden.

Wanneer advies? Op elk moment een stookadvies. Op rivm.nl/stookalert lees je of er een stookalert geldt

en in welke provincie. Daarnaast geeft de Stookwijzer

bij een stookalert een code ‘rood’. Een stookalert komt

minder vaak voor dan een code ‘rood’ in de Stookwijzer.

Gebiedsgrootte Lokaal (postcode). Per provincie.

Duur van het advies Elk uur een actueel advies. Vooruitblik voor de middag + avond.

Wanneer actief? Hele jaar. Tijdens het stookseizoen (ongeveer oktober-april).

Hoe wordt het advies

berekend?

Via windsnelheid en de actuele luchtkwaliteit

(‘luchtkwaliteitsindex’).

Via de windsnelheid, dikte van de onderste luchtlaag, 

bij hoge fijnstof concentraties en bij een fijnstof

smogwaarschuwing.

Wie beheert het? Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat RIVM


