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Introductie
‘Je ziet het niet, maar het is er wel’

➢ Dit is de handleiding bij het voorlichtingsmateriaal over houtstook met als titel ‘Je ziet het 
niet, maar het is er wel’, versie 2022/2023. 

➢ Dit voorlichtingsmateriaal is gemaakt op initiatief van het ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat en vervangt het voorlichtingsmateriaal houtstook versie 2021/2022. Zorgt u er 
alstublieft voor dat u de meest actuele versie gebruikt. 

➢ Het voorlichtingsmateriaal houtstook ‘Je ziet het niet, maar het is er wel’ 2022/2023 is 
gemaakt om gemeenten van instrumenten te voorzien om hun inwoners voor te lichten over 
houtstook en de gevolgen van houtstook, zowel voor het milieu als de gezondheid (van 
zichzelf en omwonenden). De slogan van het voorlichtingsmateriaal kan alleen gebruikt 
worden in combinatie met de voorlichtingsmaterialen over houtstook. 

➢ De voorlichtingsmaterialen zijn ontwikkeld met hulp van de onafhankelijke 
voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal. Gemeenten kunnen hier op een zelf gekozen 
moment aandacht voor gaan vragen bij inwoners van hun gemeente. Er is onderscheid 
gemaakt tussen communicatiemateriaal voor de winter en de zomer. 

➢ In deze handleiding ziet u welke voorlichtingsmaterialen er beschikbaar zijn. Het document 
bestaat uit voorlichtingsmateriaal houtstook en voorlichtingsmateriaal stookalert.



Overzicht van het voorlichtingsmateriaal: 
houtstook
➢ Informatie voor gemeenten:

➢ Communicatierichtlijn, Achtergrondinformatie, Routewijzer

➢ Digitale toegankelijkheid

➢ Voorlichtingsteksten (kant-en-klare artikelen, social media teksten)

➢ Infographics stooktips

➢ Visuals stooktips 

➢ Animatievideo’s stooktips

➢ Kant-en-klare pagina's voor in huis-aan-huisbladen

➢ Informatieblad Stookwijzer en stookalert

➢ Video ervaringsverhaal

➢ Foto’s (nieuw materiaal voor zomerstook)

➢ Social media (open sketch bestand, foto’s)

➢ Kennisquizzen (binnenstook en buitenstook) – beschikbaar sinds februari 2022



Overzicht van het voorlichtingsmateriaal: 
stookalert

Een aantal voorlichtingsmaterialen zijn specifiek ontwikkeld voor het 
stookalert:

➢ Voorlichtingsteksten stookalert 

➢ Infographic stookalert 

➢ Visuals stookalert voor social media 

➢ Animatievideo stookalert

➢ Informatieblad stookalert

De voorlichtingsmaterialen over het stookalert zijn sinds februari 2022 
beschikbaar.



Informatie voor gemeenten

➢ Communicatierichtlijnen (niet openbaar)

➢ Advies over woordkeuze, tone of voice, toegankelijkheid, het bieden van 
handelingsperspectief en lessen uit de pilot. 

➢ Te vinden op het communicatieplatform van de VNG en

de samenwerkingsruimte van het Schone Lucht Akkoord (besloten forum voor Schone 
Lucht Akkoord deelnemers). 

➢ Voor overheden opvraagbaar bij de helpdesk Infomil- onderwerp luchtkwaliteit of bij de 
helpdesk van het Informatiepunt Leefomgeving

➢ Achtergrondinformatie 

➢ Achtergrondinformatie over houtstook voor medewerkers van gemeenten 

➢ Routewijzer Houtstook en Overlast (voorheen ‘Stappenplan’)

➢ Stappenplan bij klachten van inwoners over stookoverlast voor gemeenten.

➢ Het stappenplan heeft een nieuwe naam: Routewijzer Houtstook en Overlast. 

https://forum.vng.nl/do/login
https://www.infomil.nl/helpdesk/
https://iplo.nl/contact/
https://www.schoneluchtakkoord.nl/thema/houtstook-particuliere-huishoudens/routewijzer-houtstook-overlast/


Digitale toegankelijkheid

➢ De voorlichtingsmaterialen zijn gecontroleerd en aangepast op 
digitale toegankelijkheid. 

➢ De kleuren zijn aangepast, en hierdoor beter leesbaar.

➢ De animatievideo’s hebben een voice-over gekregen. 

➢ Bij de infographics en informatiebladen zijn open bestanden 
aangeleverd. Indien de gemeente een logo plaatst, moet de PDF weer 
digitaal toegankelijk worden gemaakt. Is je gemeente nog niet zo ver, 
dan kun je hiervoor informatie inwinnen bij een gespecialiseerde 
partij (zie bijvoorbeeld toegankelijkecontent.nl)

➢ JPEG plaatjes (voor social media) kunnen geen alt-teksten krijgen. 



Voorlichtingsteksten houtstook algemeen
➢ Kant en klare artikelen (voor website of huis aan huis kranten) (aangepast)

➢ Winters vuurtje stoken met minder rook- en geuroverlast (winter)

➢ Vuurkorf en barbecue met minder rook- en geuroverlast (zomer)

➢ Hout stoken en gezondheid

➢ Wat te doen bij overlast?

➢ Buiten stoken of barbecue: 5 manieren om minder rook- en geuroverlast te veroorzaken  
(zomer)

➢ Houtkachel of open haard: 8 manieren om minder rook- en geuroverlast te veroorzaken 
(winter)

➢ Houtkachel en veiligheid

➢ Brandveiligheid en schoorsteenbrand (nieuw)

➢ Ervaringsverhaal van een gebruiker van een houtkachel die rekening houdt met zijn 
buren (interview) 

➢ Voorbeeldteksten voor social media

➢ Facebook

➢ Twitter

➢ Instagram



Infographics

➢ Bewerkbaar bestand: 
mogelijkheid om logo van 
gemeente te plaatsen. 

➢ Let op: het bestand weer 
digitaal toegankelijk maken.

➢ Twee infographics:

1. Houtkachel/open haard

2. Buitenvuur/BBQ



Visuals stooktips

➢ 8 Tips over binnen stoken

➢ 5 tips over buiten stoken

➢ Formaat Facebook, Twitter, Instagram, Instagram Stories

➢ Voorbeeldteksten in document Voorlichtingsteksten



Stooktips op social media 

Met de visuals van de stooktips en de voorbeeldteksten voor social media, maakt u gemakkelijk 
zelf een social media post. Beschikbaar materiaal: 

➢ Voorbeeldteksten in document Voorlichtingsteksten

➢ Visuals stooktips



Animatievideo stooktips

➢ 8 Tips over binnen stoken

➢ 5 tips over buiten stoken

➢ Formaat liggend (Facebook, Twitter, website) en vierkant (Instagram)

➢ Met voice-over voor digitale toegankelijkheid



Kant-en-klare pagina voor Hah-bladen
➢ Kant en klaar: alleen logo van 

eigen gemeente toevoegen.

➢ 3 formaten:

➢ Kwart pagina

➢ Halve pagina

➢ Hele pagina

➢ Op basis van voorlichtingsteksten, 
infographic en foto’s uit het 
voorlichtingsmateriaal

➢ Bewerkbaar bestand: u kunt logo, 
foto of verhalen van eigen 
gemeente toevoegen

➢ Tip: maak ervaringsverhalen en 
foto’s met inwoners van uw 
gemeente



Informatieblad Stookwijzer en stookalert

➢ Informatieblad voor inwoners

➢ 2 versies, naar keuze logo van gemeente 
plaatsen. 

➢ Let op: zelf pdf weer digitaal toegankelijk 
maken. 

➢ Daarnaast op IPLO uitgebreide informatie 
voor professionals

➢ Houtstook: de Stookwijzer en het 
stookalert - Informatiepunt Leefomgeving 
(iplo.nl)

https://iplo.nl/thema/lucht/regels-houtstook-vanuit-woningen/houtstook-stookwijzer-stookalert/


Video ervaringsverhaal

➢ Video met het ervaringsverhaal van een gebruiker van een houtkachel, die rekening houdt 
met zijn buren. 

1. Lange versie (1m35, bijvoorbeeld voor gebruik op de gemeentelijke website) 

2. Korte versie (35 sec, bijvoorbeeld voor gebruik op social media). 

➢ MP4 bestanden, You Tube links

Tip: uw gemeente kan uiteraard een ervaringsvideo met eigen inwoners maken. 

https://youtu.be/XZL3IR05eGU
https://www.youtube.com/watch?v=JnPsAKhPV60&feature=youtu.be


Foto’s

➢ Foto’s van de geïnterviewde uit het ervaringsverhaal (dezelfde persoon als in de video).

➢ Voorbeeld foto van daken (Mediatheek Rijksoverheid), met slogan

➢ Foto’s sfeerbeeld zomerstook (nieuw)

Tip: iedere gemeente kan beeld 

–bijvoorbeeld van daken of wijken –

van eigen gemeente toevoegen voor herkenbaarheid.



Social media: Open Sketch bestand

➢ Een open SKETCH bestand zonder foto voor een bericht op social media. 

➢ Uw vormgever kan hier een foto van uw eigen gemeente in zetten. 

➢ Dit bestand is al voorzien van de campagneslogan en het juiste formaat. 



Social media 

Met het open SKETCH bestand, voorbeeldteksten voor social media, de geleverde foto’s 

óf een foto van uw eigen gemeente, maakt u gemakkelijk zelf een social media post.

Beschikbaar materiaal: 

➢ Open sketch bestand

➢ Foto’s (voorlichtingsmateriaal of eigen materiaal)

➢ Voorbeeldteksten in document Voorlichtingsteksten



Twee Kennisquizzen

➢ Een kennisquiz over hout stoken binnen 

➢ Een kennisquiz over hout stoken buiten



Stookalert (van het RIVM)

Een aantal voorlichtingsmaterialen zijn specifiek ontwikkeld voor 
het stookalert:

➢ Voorlichtingsteksten stookalert 

➢ Infographic stookalert 

➢ Visuals stookalert voor social media

➢ Animatievideo stookalert 

➢ Informatieblad stookalert 

De voorlichtingsmaterialen over het stookalert zijn sinds februari 2022 
beschikbaar.



Voorlichtingsteksten stookalert
➢ Kant en klare artikelen (voor website of huis aan huis kranten) 

➢ Hout stoken? Let op het stookalert.

➢ Veelgestelde vragen en antwoorden over het stookalert

➢ Voorbeeldteksten voor social media

➢ Facebook

➢ Twitter

➢ Instagram



Infographic stookalert

➢ Bewerkbaar bestand: 
mogelijkheid om logo van 
gemeente te plaatsen



Visuals stookalert

➢ 5 plaatjes over het stookalert (o.b.v. de infographic stookalert)

➢ Formaat Facebook, Twitter, Instagram, Instagram Stories

➢ Voorbeeldteksten in document Voorlichtingsteksten



Stookalert op social media 

Met de visuals over het stookalert en 

de voorbeeldteksten voor social media, 

maakt u gemakkelijk zelf een social media post. 

Beschikbaar materiaal: 

➢ Voorbeeldteksten in document 

‘Voorlichtingsteksten stookalert’

➢ Visuals stookalert



3 animatievideo’s stookalert
➢ Zo werkt het stookalert

➢ Dag van het stookalert

➢ Aanmelden stookalert

➢ Formaat liggend (Facebook, Twitter, website) 

➢ Formaat vierkant (Instagram)

➢ Met voice-over voor digitale toegankelijkheid



Informatieblad stookalert

➢ Informatieblad voor inwoners

➢ Daarnaast op IPLO uitgebreide informatie 
voor professionals

➢ Houtstook: de Stookwijzer en het 
stookalert - Informatiepunt Leefomgeving 
(iplo.nl)

https://iplo.nl/thema/lucht/regels-houtstook-vanuit-woningen/houtstook-stookwijzer-stookalert/


info@milieucentraal.nl


