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GGD’en adviseren: 

 

 

  
 

Gevoelige bestemmingen op afstand van drukke wegen 
 

Gezondheidsrisico’s van omwonenden nemen toe naarmate de afstand tot de weg kleiner is, ook wanneer 

de luchtkwaliteit aan de Europese grenswaarden voldoet. Woningen en voorzieningen waar kinderen, 

ouderen, zwangere vrouwen of mensen met een zwakke gezondheid langdurig verblijven moeten daarom 

op ruime afstand van drukke wegen worden gerealiseerd. 

 

Afstand en verkeersintensiteit in plaats van concentraties 

Epidemiologische studies laten zien dat mensen die veel tijd doorbrengen in de buurt van een drukke weg 

een groter risico hebben op negatieve gezondheidseffecten. Gezondheidseffecten nabij drukke wegen 

worden niet veroorzaakt door één of enkele componenten van het luchtverontreinigingsmengsel, maar 

door het gehele mengsel aan luchtverontreinigende stoffen. Afstand tot de weg is daarom de beste maat 

voor het beschermen tegen het extra gezondheidsrisico door uitstoot van luchtverontreiniging van verkeer. 

De invloed van verkeer op luchtkwaliteit en gezondheid is tot op grote afstand merkbaar. Hoe verder van 

de weg, hoe minder risico. 

 

Hoog gevoelige groepen 

Kinderen (<18 jaar), ouderen (>65 jaar), zwangere vrouwen (in verband met hun ongeboren baby) en 

mensen met bestaande luchtwegaandoeningen, hart- en vaataandoeningen en diabetes zijn extra 

gevoelig voor de effecten van luchtverontreiniging. Hun gezondheid kan beschermd worden door hen 

niet langdurig nabij drukke wegen te laten verblijven.  

 

Gevoelige bestemmingen 

Gevoelige bestemmingen zijn voorzieningen waar mensen die tot de hoog gevoelige groepen behoren 

veel tijd doorbrengen. Tot gevoelige bestemmingen behoren in elk geval: woningen, woonzorgcentra, 

kinderdagverblijven, scholen en buitenschoolse opvang.  

 

GGD-Advies 

 

▪ De GGD’en adviseren te streven naar een zo goed mogelijke luchtkwaliteit om daarmee de 

gezondheid te beschermen.  

  Om hooggevoelige groepen te beschermen tegen de extra gezondheidsrisico’s door de uitstoot  

  van verkeer, adviseren de GGD’en:  

▪ Situeer gevoelige bestemmingen op zoveel mogelijk afstand van drukke wegen, onafhankelijk 

van de achtergrondconcentratie ter plaatse.  

▪ Hoe verder van de weg, hoe schoner de lucht en dus hoe gezonder. Meer afstand leidt tot meer 

gezondheidswinst. Hanteer hierbij de volgende minimale afstanden: 

 

- Snelweg:  ten minste 150 meter 

- Drukke weg buiten de bebouwde kom (>10.000 motorvoertuigen  

per etmaal):  ten minste 50 meter 

- Drukke weg binnen de bebouwde kom (>10.000 motorvoertuigen  

per etmaal):  ten minste 25 meter 
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