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Botlek 52: Schippersinternaat 
De definitieve plannen voor het perceel Botlek 52 zijn door de 
projectontwikkelaar bij de gemeente ingediend. Het college van B&W heeft deze 
plannen inmiddels beoordeeld en goedgekeurd en ter besluitvorming 
aangeboden aan de gemeenteraad. Wanneer zij de plannen op de agenda 
zetten, is nog onduidelijk. Wij willen weer een avond organiseren waarin we 
deze plannen met u bespreken en onze opstelling naar de gemeente zullen 
bepalen. 
 
Deze avond wordt gehouden op woensdag 6 juni a.s. om 20:00 uur in CBS 
Het Stroomdal, Botlek 56. U wordt allen van harte uitgenodigd. Houd voor 
verdere informatie hierover onze facebookpagina in de gaten: 
(https://www.facebook.com/groups/539521926176294/) 
 
Buurtfeest op 23 juni! Noteer de datum! 
Evenals voorgaande jaren organiseert de vereniging weer een buurtfeest, dit 
keer op zaterdag 23 juni op het plein aan de Drecht. In de middag wordt er, bij 
voldoende belangstelling en begeleiding, een kinderactiviteit georganiseerd. Voor 
nadere informatie en aanmelding: zie achterzijde. 
 
‘Nu zien we: binnen sta je veel langer aan fijnstof bloot’ 
Moeten we ons zorgen maken over fijnstof in huis? Als iemand in Nederland het 
antwoord heeft, dan wel TNO-onderzoeker Piet Jacobs. Hij stond er zeker 
honderd dagen voor achter het fornuis. 
 
In je eigen huis, bij het bereiden van het avondeten, kun je weleens blootstaan 
aan meer fijnstof dan tijdens een fietstocht in de buurt van de snelweg. Dat is de 
conclusie die je kunt trekken na een aantal recente Nederlandse onderzoeken. 
 
Bij één (vervolg)onderzoek werd ook de oorzaak ontdekt: hoe en wat we koken. 
TNO-onderzoeker Piet Jacobs had de leiding over dat onderzoek. Met acht 
collega’s bracht hij ‘toch zeker honderd dagen’ door in de proefkeukens van de 
Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek 
(TNO): ruimtes van 3,5 bij 2,5 meter. Jacobs: ‘En dat bij temperaturen tot 
30 graden. En dan kon ik thuis weer achter het fornuis. Want daar ben ik de 
kok.’ 
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Met het onderzoek stelden Jacobs en zijn collega’s onder meer vast dat bij het 
braden van vlees en het wokken van groenten op hoge temperatuur de meeste 
fijnstof vrijkomt. 
 
Wat is fijnstof eigenlijk? 
‘Alle zwevende deeltjes in de lucht, kleiner dan 10 micrometer, die je 
gemakkelijk inademt, noem je fijnstof. Hoe kleiner het deeltje, hoe gevaarlijker 
het kan zijn voor de gezondheid. Vooral deeltjes kleiner dan 2,5 micrometer, 
kunnen bij inademing diep in de luchtwegen en longen terechtkomen en hart-, 
vaat- en longaandoeningen veroorzaken. Jonge kinderen, ouderen en mensen 
met luchtwegproblemen zijn daar het gevoeligst voor.' 
 
'De Wereldgezondheidsorganisatie bestempelt fijnstof als kankerverwekkend. Of 
het gevaarlijk is, heeft naast de grootte ook met de chemische samenstelling van 
de deeltjes te maken en hoelang je eraan bent blootgesteld. Fijnstof komt deels 
van onschuldige natuurlijke bronnen, zoals zeezout, maar het ontstaat voor het 
merendeel door menselijk handelen. Bijvoorbeeld bij de intensieve veehouderij, 
verbrandingsprocessen in de industrie en het verkeer. Bijna de helft van het 
fijnstof in ons land komt overigens uit het buitenland, met een zuidwestenwind 
kan het tot uit Frankrijk komen. Daar wordt het vooral veroorzaakt door verkeer 
en de agrarische sector.’ 
 
Bij fijnstof door industrie en verkeer kun je je wel wat voorstellen, maar fijnstof 
door het koken? 
‘Dé oorzaak van de fijnstofproductie in huis, absoluut. Dertig jaar geleden stond 
roken nog op nummer 1. Maar mensen roken tegenwoordig vaker buiten dan 
binnen en daar waait de rook wel weg. Roken zorgde voor nog meer fijnstof in 
huis dan koken. Je kunt dus beter koken dan roken.’  
 
De meeste fijnstof komt vrij bij het braden van vlees en het wokken van groente, 
ontdekte u. Wat nog meer? 
‘Dat je beter olie dan boter kunt gebruiken in de pan. Vooral roomboter zorgt 
voor veel fijnstof. Dus hoe lekker ook: bak geen biefstuk in de roomboter als je 
geen goede afzuigkap hebt. Bak ook niet in extra vierge olijfolie, die is alleen 
geschikt voor salades. Je kunt het beste gewone olijfolie of bak/braadolie 
gebruiken. Kies verder voor een pan die de warmte goed verdeelt, zoals een pan 
met een anti-aanbaklaag en een dikke bodem. Bij bakken in een roestvrijstalen 
pan maten we vijf keer meer fijnstof dan bij een pan met een anti-aanbaklaag. 
En laat eten niet aanbranden: dat is ook niet bevorderlijk voor de 
fijnstofconcentraties. Gebruik verder een afzuigkap die tot over de voorste pitten 
reikt en bak bij voorkeur op de achterste pitten.’  
 
 



Maakt het uit of je op gas kookt of elektrisch? 
‘Ja, als je elektrisch kookt, komen er geen verbrandingsgassen vrij. Je hebt nog 
wel fijnstof door het bakken en braden. Maar als je een afzuigkap hebt met 
voldoende capaciteit, maakt het eigenlijk niet uit. Dan kun je zelfs gewoon 
wokken.’  
 
Wat heeft u het meest verrast in de onderzoeken? 
‘Dat fijnstof zo lang in de woning blijft hangen. Als buiten een vrachtwagen 
passeert, word je tien seconden blootgesteld aan roetuitstoot, daarna is het 
klaar. Binnen, waar je toch zo’n 80% van je tijd doorbrengt, blijft fijnstof tot wel 
zes uur hangen. De blootstelling binnen is dus veel langer. Dat kan ik wel 
duiden. Huizen worden luchtdichter: kieren zijn er niet meer en fijnstof kan geen 
kant op.' 
 
'Binnen, waar je toch zo’n 80% van je tijd doorbrengt, blijft fijnstof tot wel zes 
uur hangen' 
'Daarnaast zijn tegenwoordig meer keukens open. Bij een afgesloten keuken zet 
je even de afzuigkap aan of het raam open en de lucht is zo ververst. Maar nu 
trekt de fijnstof ook naar de woonkamer en daardoor duurt het verversen veel 
langer. Tel daarbij op dat het ventilatiesysteem bij veel mensen in de laagste 
stand staat. Kies minimaal voor de middenstand als je thuis bent. Daarnaast 
gebruiken mensen hun afzuigkap niet of te weinig of hun afzuigkap is simpelweg 
niet goed. Dat komt vaak voor.’  
 
Wat is er niet goed aan? 
‘We onderzochten in onze proefkeukens hoeveel zuigkracht nodig is voor een 
afzuigkap om fijnstof zo snel mogelijk uit de lucht te halen. Dat blijkt minimaal 
300m3 per uur te zijn. In een paar huizen die we bemeten hebben, bleek de 
afzuigcapaciteit slechts 40m3 per uur. Die woningen hadden een motorloze 
afzuigkap, aangesloten op het mechanische ventilatiesysteem.' 
 
'Overigens staat in de bouwregelgeving dat in de keuken een afzuigcapaciteit 
van 75m3 per uur volstaat. Dit is gebaseerd op vochtafvoer en echt veel te laag. 
Dat moet anders. We zijn daarover in gesprek met onder meer Binnenlandse 
Zaken. We willen dat bij het ontwerp van nieuwbouwwoningen rekening 
gehouden wordt met een ruim afvoerkanaal in de keuken, zodat meer lucht kan 
worden afgevoerd. Daarnaast ontwikkelen we labels voor afzuigkappen. Zo 
wordt voor de consument duidelijk hoe goed een afzuigkap 
luchtverontreinigingen als fijnstof en stikstofdioxide afvangt.’  
 
 
 
 



Worden afzuigkappen niet getest op effectiviteit? 
‘Nee, alleen op energiezuinigheid. En dat is niet zaligmakend. 
Projectontwikkelaars plaatsen in appartementen en nieuwbouwwoningen vaak 
een recirculatie-afzuigkap. Daarvoor heb je geen luchtafvoer naar buiten nodig. 
Zo’n kap is heel energiezuinig en houdt de warmte binnen, maar daarmee ook 
de verbrandingsgassen. De kap heeft een koolstoffilter die alleen kookluchtjes 
afvangt. We zijn nu met ATAG bezig een verbeterde recirculatie-afzuigkap te 
ontwikkelen voor de bestaande situaties. Maar voor nieuwbouw of renovatie 
geniet een afzuigkap met de afvoer naar buiten beslist mijn voorkeur.’  
Is een goede afzuigkap de oplossing om fijnstof in huis te verminderen? 
‘Als het wordt veroorzaakt door het koken: ja. In combinatie met 24 uur per dag 
ventileren. Ventileren is altijd goed tegen fijnstof in huis. Balansventilatie vind ik 
ideaal, dat zorgt voor mechanische aan- en afvoer van frisse lucht. Helaas heeft 
maar 10% van de Nederlanders een balansventilatiesysteem. Als je het grove 
filter in de toevoerlucht ervan vervangt voor een zogenoemde F7 fijnfilter – dat 
kost zo’n € 20 – houd je het fijnstof van buiten echt buiten. De woning is 
luchtdicht, frisse lucht komt maar op één plek binnen via het 
balansventilatiesysteem, dus je weet zeker dat die lucht gezuiverd is. 
Voorwaarde is natuurlijk wel dat het systeem niet te veel geluid maakt. Mensen 
kunnen dat als vervelend ervaren en om die reden het systeem uitzetten.’ 
 
En als je geen balansventilatie hebt? 
‘Zorg dan dat de ventilatieroosters open staan. Woon je aan een drukke weg, zet 
dan alleen de ventilatieroosters aan de rustige kant van het huis open en houd 
de binnendeuren van de slaapkamers op een kier.’  
 
Een deel van de fijnstof in de woning komt van buiten via ramen en 
ventilatieroosters. Hoe ligt die verhouding? 
‘Dat hebben we nog niet geanalyseerd. Een Amerikaans veldonderzoek in 
18 huizen liet zien dat gemiddeld 55% van het fijnstof in huis zijn oorsprong 
vond in de woning. Maar uiteraard verschilt dat per huis, afhankelijk van het 
gedrag van de bewoners.’ 
 
Dan hebben we het niet alleen over hoe we koken? 
‘Nee, want uit eigen onderzoek en diverse internationale onderzoeken volgt dat 
naast koken, ook roken, cosmetica en spuitbussen bijvoorbeeld voor fijnstof 
zorgen. En het maakt bijvoorbeeld nogal verschil of je deodorant in de 
slaapkamer spuit met de deur open of in de badkamer met de deur dicht. Met 
een goed ventilatiesysteem is de concentratie in een kleine, afgesloten ruimte 
binnen twintig minuten weg.' 
 
 



'En hoeveel kaarsen brand je in huis? Die zorgen ook voor flinke luchtvervuiling. 
Zet een kaars liever niet in een glas. Dan komt er bijna geen zuurstof bij en 
ontstaan veel roetdeeltjes. Broodroosters, tosti-ijzers en airfryers produceren ook 
fijnstof. Die kun je bij gebruik beter onder de afzuigkap zetten. En wat dacht je 
van houtkachels? Grote bronnen van fijnstof, niet alleen voor de buren, ook voor 
jezelf. In 2022 wordt de EcoDesignregeling van kracht die strenge kwaliteits- en 
emissie-eisen stelt aan nieuwe houtgestookte toestellen.’ 
 
In Nederland werd tot voor kort weinig onderzoek gedaan naar fijnstof in huis, 
wel naar fijnstof in de buitenlucht. 
‘Klopt. In het buitenland zoals in de Verenigde Staten deden ze onderzoek, in 
Nederland niet zo veel. We wisten wel dat het niet goed zat met de binnenlucht, 
maar tot voor kort was dat lastig om te meten en ook heel duur. Nieuwe 
sensoren maken binnen meten mogelijk. Dat de aandacht op de buitenlucht lag, 
is overigens niet zo vreemd. De grootste luchtverontreiniging werd lange tijd 
veroorzaakt door auto’s in het verkeer. Maar die emissies zijn afgenomen door 
maatregelen als de katalysator en het roetfilter. En bij diverse onderzoeken, 
waaronder het onze, valt nu op dat bij onvoldoende bronafzuiging de 
fijnstofconcentratie binnen hoger kan zijn dan buiten.’  
 
Hoe weet je of de concentratie fijnstof in jouw huis te hoog is? 
‘Je moet op je neus afgaan. Blijven bak- en braadluchten lang hangen in huis, 
dan is dat geen goed teken. Wil je er zeker van zijn dat de lucht in huis gezond 
is, koop dan een fijnstofmeter. Met name voor mensen met luchtwegproblemen 
een aanrader. Die kost zo’n € 200 tot € 300.’  
 
Hoe schadelijk is fijnstof in huis voor onze gezondheid? 
‘Dat is precies de vraag, dat weten we niet. We weten tot nu toe alleen dat 
fijnstof in de buitenlucht effecten heeft op de longen, het hart en de vaten en 
dat het jaarlijks in Nederland duizenden vroegtijdige sterfgevallen kost. In de 
Verenigde Staten is wel meer onderzoek gedaan. Het Lawrence Berkeley Lab 
concludeerde in 2012 bijvoorbeeld dat fijnstof het belangrijkste risico vormt voor 
de gezondheid van de binnenlucht.' 
 
'Maar nogmaals, in Nederland kunnen we er nog niets over zeggen. We hebben 
wel geëxperimenteerd: longcellen blootgesteld aan kaarsen en gebakken 
hamburgers op het fornuis. Maar de celkweekmethode was destijds nog niet ver 
genoeg ontwikkeld om duidelijke effecten vast te stellen. Ja, bij het koken 
komen vetdeeltjes vrij, maar wat is het effect daarvan op je longen? Welke 
fijnstofsamenstelling is gevaarlijk en welke niet? Niemand die het echt weet.’  
 
 
 



Komt er een vervolgonderzoek? 
‘Ik hoop het. We meten hoge concentraties fijnstof in huis, maar kunnen niet 
zeggen hoe schadelijk die zijn. Dat is onbevredigend. De faciliteiten voor een 
vervolgonderzoek zijn er, maar de financiering is nog niet rond. Wel gaan we 
alvast de data uit het onderzoek van het Longfonds analyseren. Wij hebben 
negen woningen getest en het Longfonds 749. Ik wil graag van ze weten wat de 
woningkenmerken van de onderzochte huizen waren: vooroorlogs of naoorlogs, 
buiten of binnen de stad? En hoeveel procent van de fijnstof is binnen ontstaan?’  
 
Werk aan de winkel dus. ‘De komende jaren hebben we genoeg te doen.’ 
 
Brede oproep tegen versobering huurtoeslag 
Onlangs debatteerde de Tweede Kamer over de wetswijziging die ervoor zorgt 
dat huurtoeslagontvangers een hogere huur gaan betalen. Een brede coalitie aan 
maatschappelijke organisaties roept de Tweede Kamer op hiervan af te zien. 
 
Aedes, Federatie Opvang, de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, GGZ 
Nederland, RIBW Nederland en de Woonbond vragen de Kamer niet in te 
stemmen met deze bezuiniging op de huurtoeslag. 
 
Eigen bijdrage omhoog 
Het kabinet wil dat de eigen bijdrage (het deel van de huur dat 
huurtoeslagontvangers volledig zelf betalen) sneller stijgt de komende jaren. Dit 
gebeurt door de zogenaamde ‘KAN-bepaling’ af te schaffen. Deze KAN-bepaling 
zorgt ervoor dat de eigen bijdrage elk jaar stijgt met óf de gemiddelde 
huurverhoging óf de ontwikkeling van de bijstand. De laagste van deze 
stijgingen geldt ook voor de stijging van de eigen bijdrage. Het kabinet wil dat 
eigen bijdrage of ‘normhuur’ nu altijd mee gaat stijgen met de gemiddelde 
huurverhoging. Huurtoeslagontvangers gaan er hierdoor op achteruit. De 
bescherming tegen hoge huurstijgingen voor lage inkomens neemt af door de 
eigen bijdrage mee te laten stijgen met de stijging van de huren. 
 
Afschaffen harde inkomensgrens 
Een tweede wijziging, kan wél op bijval rekenen van de maatschappelijke 
organisaties; het laten vervallen van de harde inkomensgrenzen voor de 
huurtoeslag. Nu is het zo dat huurders die een euro boven de voor hen geldende 
inkomenseis verdienen, het recht op huurtoeslag verliezen. Dat betekent een 
harde inkomensdaling. Door de huurtoeslag bij een stijgend inkomen geleidelijk 
af te laten lopen, wordt dit voorkomen. 
 
 
 



Woningbouwvereniging Domesta laat woningzoekenden solliciteren op 
een sociale huurwoning: Een nieuwe trend? 
 
Met een sollicitatiebrief of videoboodschap moeten woningzoekenden de 
verhuurder overtuigen. Het gaat om 18 studio's en 29 appartementen in het 
voormalige UWV-gebouw in Emmen. 
 
Extra hoepel 
‘Mensen die een sociale huurwoning nodig hebben, moeten daarvoor in 
aanmerking komen. Ook als je wat minder goed bent in het maken van een leuk 
filmpje,’ reageert Marcel Trip van de Woonbond in het tv-programma Editie.nl 
(externe link). ‘Ik denk dat dit voor woningzoekenden toch weer voelt als een 
extra hoepel waar ze doorheen moeten springen.’ 
 
Huisvestingswet 
Het is ook maar de vraag of dit mag. Enkele jaren gelden wilde de gemeente 
Capelle aan de IJssel mensen ook laten solliciteren naar een sociale huurwoning. 
Toenmalig minister Wonen Stef Blok liet destijds weten dat de huisvestingswet, 
de wet die regelt hoe corporaties en gemeenten woningtoewijzing kunnen 
vormgeven, hier geen mogelijkheden toe biedt. 
 
Zonnepanelen voor huurders 
Bij huurders raken zonnepanelen steeds meer in trek; goed voor het milieu én de 
portemonnee. Inmiddels zijn er steeds vaker verhuurders die zonnepanelen - al 
dan niet op verzoek - installeren. Waar moet je als huurder op letten en wat 
leveren panelen precies op? Wie is verantwoordelijk voor het onderhoud? 
 
Voor meer informatie, download de volledige publicatie op: 
https://www.woonbond.nl/publicatie/zonnepanelen-huurders. 
  

https://www.woonbond.nl/publicatie/zonnepanelen-huurders


 
 

Beste buurtbewoners: 
De zomer komt er aan, dus het is weer tijd voor het 

 
*BOTLEK BUURTFEEST*!!! 

 
*Datum: zaterdag 23 juni 2018 

 
*Locatie: speeltuin aan de Drecht 

 
*Tijd: 16.00 uur: Spelletjes voor de kinderen (alleen bij voldoende belangstelling 

en hulp). 
 18.00 uur: Barbecue 
 22.00 uur: Pubquiz 

 
*Kosten bbq: € 7,50 p.p., kinderen tot 12 jaar €5,00 

 
*We hebben ongeveer 10 vrijwilligers nodig om zaterdag en/of zondagmorgen de 

tenten op te zetten 
en/of ’s middags te helpen bij de spelletjes. 

Graag z.s.m. aanmelden bij Esther: emdewittedevries@home.nl 
 

Namens de Bewonersvereniging Botlek e.o., 
Esther & Nathalien, evenementencommissie. 

 
 
 
 
 
 

✁-------------------------------------------------- 
Wij komen zaterdag 23 juni met    volwassenen en    kinderen naar de 
barbecue. De kosten zijn (in een enveloppe) bijgevoegd. 

 
Er komen    kinderen ’s middags meedoen aan de spelletjes 

 
Naam:            

 
Adres:            

 
NB: Heeft uw de kosten niet bij het aanmeldformulier ingeleverd bij Esther, 
Noord 4, dan wordt het geld voor de bbq, na de aanmelding, alsnog bij u thuis 
opgehaald. 

mailto:emdewittedevries@home.nl

