Amsterdam, 12 mei 2019

Geachte bestuursleden,

Hierbij een ingezonden stuk voor de ALV,

Wij wonen sinds 30 maart op de tuin, in een tijdsbestek van 3 weken hebben wij al menige
keer de ramen en deuren kunnen sluiten ivm rook en stank overlast, van de houtkachels van
onze mede tuinders. Deze tuinders gebruiken verkeerd ( nat en geverfd)hout/ tuinafval. Dat
is de oorzaak van de vele rook ontwikkeling en stank overlast.
Dit probleem neemt met de jaren meer toe, zeker de afgelopen 3 jaar.
Onze klachten van de kachels zijn: veel irritatie op de luchtwegen, branderige ogen, gebrek
aan frisse lucht binnen omdat de ramen en deuren hermetisch afgesloten moeten zijn.
Wij krijgen hier op dit tuinpark alleen maar te horen we moeten rekening houden met de
bijen, de ringslang, de vlinders, vogels etc etc etc. Maar waarom niet met onze
gezondheid???
Er was altijd een regel over houtkachels dat deze alleen mochten branden buiten het
tuinseizoen, deze regel was ook al op het oude park van toepassing.

Wat volgens ons in principe niet kan / mag is de kachels tijdens de nacht laten branden en
onbeheerd de hele dag laten branden. Dat lijkt ons een gevaarlijke situatie en we zien graag
dat er tijdens deze ALV wordt besloten dat dat niet meer mag.
Het liefst zien wij dat de houtkachels weer alleen mogen branden buiten het seizoen maar
dat gaat dit jaar niet lukken, moet eerst over beslist gaan worden.
Maar wat er wel tot die tijd gedaan kan worden is :
1: beter controles over de kachels plus pijpen
2: mensen heel duidelijk maken wat er wel in mag en niet, het liefst pallet korrels.
3: meer toezicht op de tijden van branden het liefst s’avond na 20 uur geen nieuw hout er
meer bij.
4: niet gebruiken voor commerciële doeleinde( brood bakken voor een winkel, deel 1)
Als deze aanbeveling wordt overgenomen, dan kan het eerste punt worden meegenomen in
de schouw en kunnen tuinders elkaar onderling aanspreken als ze zich niet aan de andere
punten houden.

Dit zijn de rookpluimen waar wij ziek van kunnen worden, jammer dat je de stank niet kunt
ruiken op deze manier.
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Hierbij nog wat informatie van internet wat een houtkachel doet met je gezondheid, en milieu.

Waarom de houtkachel schadelijk is voor onze gezondheid
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Een houtkachel is schadelijk omdat de rook die vrijkomt tijdens het verbrandingsproces vol
gevaarlijke partikels en stoffen zit.
Houtrook bevat onder andere:
* Fijnstof vervuiling
* Stikstofmonoxide
* Koolstofmonoxide
* Volatiele Organische Stoffen (VOS) – Gassen die schadelijke stoffen bevatten en die
bijdragen tot ozonvervuiling.
* Benzeen, formaldehyde, enzovoort.
De houtrook kan de concentratie fijnstofdeeltjes doen stijgen tot niveaus die onze
gezondheid ernstige schade kunnen toebrengen en dit zowel binnen- als buitenshuis.
Zo zijn de fijnstofdeeltjes PM2.5 zo minuscuul dat ze tot diep in onze longen penetreren.
Erger nog, via de longblaasjes kunnen ze meeglippen in onze bloedstroom. Hierdoor kan
dan orgaanschade ontstaan zoals schade aan de longen, de bloedvaten en het hart.

Gezondheidsgevolgen – Houtkachel slecht voor gezondheid
De rook van houtkachels kan zowel gezondheidsgevolgen op korte als lange termijn met zich
meebrengen.
Enkele mogelijke gevolgen voor mensen die er langdurig aan blootgesteld worden:
* Hoesten
* Hijgende en piepende ademhaling
* Benauwdheid
* Astma-aanval
* Hartaanval
* Longkanker
* Vroegtijdig overlijden
Het mag dus duidelijk zijn: Bescherming voor houtkachels is eigenlijk cruciaal. Het is dan ook
jammer dat deze gezondheidsbedreiging zo weinig aandacht krijgt , ook hier op dit
tuincomplex wordt er dus geen rekening mee gehouden.

Binnen blijven
Overweeg om binnen te blijven. Dit is vooral een goede tip voor kinderen, senioren en
volwassen met bestaande gezondheidsaandoeningen (longziekte, diabetes, cardiovasculaire
aandoeningen, enzovoort).
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Houtkachel erg schadelijk voor zwangere vrouwen.

* Kindersterfte
* Geboortegewicht
* Vroeggeboorte
* Groeiachterstand in de baarmoeder
* Aangeboren afwijkingen
Algemeen wordt aangenomen dat de foetus heel vatbaar is voor een variëteit aan giftige
stoffen. Dit komt doordat een foetus fysiologisch onvolgroeid is alsook door het
blootstellingspatroon.
De ontwikkelende orgaansystemen van een foetus kunnen kwetsbaarder zijn voor giftige
stoffen in de omgeving. Deze verhoogde kwetsbaarheid doet zich vooral voor gedurende
kritische periodes van veranderende capaciteiten van het metabolisme en van hogere
niveaus van celgroei.

Wij hopen jullie hier voldoende informatie te hebben gegeven, zodat hier een goed besluit
over genomen kan worden.
Ook gaan wij er voor zorgen dat we mede tuinders laten tekenen die dit probleem ook
hebben, en dat ze hopelijk ook aanwezig zullen zijn op de ALV.

Met vriendelijke groet,

Saskia Swinkels tuin 106 en Astrid Spaan tuin 129.

5

