
Waar heb je dan  
het meeste last van?
meerdere antwoorden mogelijk

 buiten  binnen 

geur

luchtwegen

Stook je wel eens? Waarom stook je?
meerdere antwoorden mogelijk

gezelligheid  

Waarmee stook je?

6% 
pelletkachel

In welk seizoen stook je?

Ben je ervan bewust dat  
andere mensen wel eens  
last kunnen hebben van  
rook?

Ben je bereid om minder (vaak)  
te stoken bij...

Heb je al eens dat je buren gevraagd of ze overlast 
ervaren van jouw rook?

 1%  ...maar heb hier niks 
   mee gedaan
 8%  ...en heb mijn gedrag 
   aangepast
48% ...ze ervaren weinig tot 
   geen overlast  
 

 1%  ...dat durf ik niet
 1%  ...mijn buren stoken niet
 2%  ...ik weet niet wie ik moet  
   vragen
 6%  ...dat vind ik niet belangrijk
 21%  ...ik kan me niet voorstellen  
   dat ze overlast ervaren

Heb je zelf wel  
eens last van rook?

Wanneer heb je last?

1991  
respondenten

 57%
  43%

wijk 2%  noord-west
5%  noord-oost
11%  centrum
14%  zuid-west

20%  zuid-oost
24%  west
25%  oost

3%  19-29 jaar
10% 30-39 jaar
12%  40-49 jaar

20% 50-59 jaar
30% 60-69 jaar
25% 70+ jaar

leeftijd

Heb je zelf de buren wel eens  
aangesproken op hun stookgedrag?

4%  ...en dat ging goed 
14% ...anders*

Wat was je ervaring van deze melding?

24%  
alle
sei-
zoe-
nen 

57% 

19% 

Stoken in 
Maastricht

mistig/windstil

klachten

in het  
algemeen

25%
open haard

48%
vuurkorf

6%  
anders*

39%
houtkachel

66%

62%

30%

21%

22%

51%

82%

warmte 69%

gas besparen 38%

anders 6%

13%

16%

19%
Ja Nee

 ja   nee   anders

windstil 64%

mist 47%

anders* 38%

*anders namelijk: 
• slecht weer • bij houtstook 
• altijd als er wordt gestookt

Ja 

 (heel) slecht   neutraal   (heel) goed

10%
nee90%

ja

47%
nee

53%
ja

68%
nee

32%
ja

 6% ...mijn buren stoken niet
11% ...zo groot is de overlast nietNee

17% ...dat durf ik niet
34% ...ik weet niet waar het vandaan komt*anders namelijk: • het zijn er te veel

• ja, maar geen verbetering

16% ...maar dat werd niet gewaardeerd

74% 22%

in één oogopslag

*anders namelijk: • BBQ  
• pizzaoven • houtkachel buiten 

Ken je de stookwijzer 
of het stookalert?
 8%   Stookwijzer.nu
 10%   Stookalert 
 28%   Beiden
54%  Nee

Heb je last wel  
eens ergens gemeld?
 3%   Stookwijzer.nu 
 8%   Gemeente Maastricht
90%   Nee

44% 75% 29% 60%


