
Werk mee aan een betere 
LUCHTKWALITEIT 

De lokale besturen van Hoogstraten en Wuustwezel hebben een studie laten uitvoeren over de 
luchtkwaliteit. Hieruit bleek onder meer dat houtverbranding bij ons een belangrijke bron van fijn stof 
is. Correct stoken kan een MERKBARE VERBETERING VAN DE LUCHTKWALITEIT opleveren. We hebben de 
kwaliteit van de lucht die wij dagelijks inademen dus zelf mee in de hand. We geven je graag enkele 
tips om bij te dragen aan een betere en gezondere luchtkwaliteit in onze regio. 

Buiten stoken is 

VERBODEN 
maar er zijn enkele  
uitzonderingen

wat mag wel?

Gebruik van een vuurkorf  
of vuurschaal met  
onbehandeld hout.

Verwarming van een  
zwembad of hottub  

met onbehandeld hout.

Barbecue

Zorg ervoor dat omstaanders niet in de ongezonde  
rook staan en denk ook aan je buren.

Gebruik alleen droog en onbehandeld hout.  
Dit zorgt voor minder schadelijke stoffen  

en is beter voor je gezondheid. 

Maak het vuur aan met aanmaakhout of natuurlijke  
aanmaakblokjes. Gebruik geen krantenpapier of karton, 

want dat is bedrukt. De inkt brandt mee op en  
daardoor is de rook ongezond.

Zorg voor een emmer water  
of zand in de buurt.

Wees voorzichtig om  
brandwonden te voorkomen. 

Laat het vuur vanzelf doven,  
dat geeft de minste  
rookontwikkeling

Zorg dat het vuur helemaal  
uit is voor je weggaat  

of gaat slapen.

Bij het gebruik van een 
vuurkorf of vuurschaal komt

VEEL MEER 
FIJN STOF 
vrij dan in een kachel

Wees waakzaam voor

BRAND-
GEVAAR 
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