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Aanpak wegverkeerslawaai – groot potentieel voor verbeteren 
leefomgeving 
 

 

 

Over dit document 
 
Wegverkeerslawaai vormt in toenemende mate een probleem in binnenstedelijk gebied. Sanering 
van de knelpunten is een omvangrijke en kostbare opgave. Die knelpunten betreffen overigens 
alleen nog maar locaties die op basis van de wettelijke normen om aanpak vragen. Voldoen aan 
de norm wil echter niet zeggen dat sprake is van een gezonde geluidomgeving. 
 
Geluid staat in de top twee van milieufactoren die een nadelig effect hebben op de gezondheid 
van mensen. De aanpak ervan betekent een enorme winst voor de kwaliteit van de leefomgeving: 
stiller verkeer leidt tot een gezondere leefomgeving, aantoonbare positieve effecten op de 
gezondheid van mensen en de kwaliteit van hun leven. 
 
Voor wie? 
De verantwoordelijkheid voor geluidbeleid ligt vaak bij een gemeentelijke milieuafdeling zonder 
geluidbudget. Wat kunnen zij doen om de winst die de aanpak van verkeerslawaai voor een 
gezonde leefomgeving betekent, te verzilveren? Dit document biedt beleidsmakers handvatten om 
geluid hoger op de agenda te krijgen. Niet als een op zichzelf staand vraagstuk, maar gekoppeld 
aan ‘gezondheid’ en ‘gezonde leefomgeving’. Samenwerking zoeken met collega-afdelingen en 
beleidsvelden met gemeenschappelijke belangen is daarbij het sleutelwoord. 
 
Factsheet 
De relatie tussen wegverkeerslawaai en de kwaliteit van de leefomgeving en de gezondheid van 
mensen is op hoofdlijnen beschreven in het factsheet ‘Stiller verkeer – gezondere leefomgeving’.  
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Aanpak verkeerslawaai – groot potentieel voor verbeteren leefomgeving 
Het begint met ambitie 
 
Geluid staat na fijn stof op de tweede plaats in de lijst van milieufactoren die 
gezondheidsproblemen veroorzaken. Daarnaast speelt wegverkeersgeluid van alle milieufactoren 
de belangrijkste rol in de tevredenheid van mensen over hun woonomgeving. Die hoge notering 
illustreert de ernst van het probleem. Het maakt ook duidelijk dat de aanpak van 
wegverkeerslawaai enorme kansen biedt voor het verbeteren van de kwaliteit van de 
leefomgeving van mensen. Er ligt een flink potentieel voor het oprapen. Letterlijk op straat. Of 
liever: op de openbare weg in het stedelijk gebied. 
 
Een goede gezondheid en een leefomgeving waar het goed en gezond wonen en werken is; dat wil 
iedereen. Kenmerkend voor het vormgeven van die gezonde leefomgeving is dat dit niet is 
voorbehouden aan één beleidsafdeling. Logisch, want onder de paraplu van een gezonde 
leefomgeving komen veel beleidsterreinen samen. De omschrijving van het RIVM van wat we onder 
een gezonde leefomgeving kunnen verstaan (zie kader), maakt dat duidelijk.  
Alleen al op het gebied van mobiliteit is er een scala aan beleidsvelden met een relatie tot een 
‘gezonde leefomgeving’: ruimtelijke ordening, luchtkwaliteit, verkeersveiligheid, parkeerbeleid, et 
cetera. ‘Geluid’ is één van die beleidscomponenten.  

 
De definitie van de GezondOntwerpWijzer maakt duidelijk dat een geslaagd ontwerp van een 
gezonde leefomgeving van erg veel factoren afhankelijk is. Toegespitst op wegverkeerslawaai zullen 
vooral verbeteringen in de fysieke openbare ruimte kunnen bijdragen aan een gezondere 
leefomgeving. Denk daarbij aan: 
- maatregelen op het gebied van ruimtelijke ordening en bouwgeoriënteerde maatregelen, 

waaronder maatregelen voor stille plekken en geluidluwe gevels; 

De GezondOntwerpWijzer (GOW) van het RIVM omschrijft een gezonde leefomgeving als:  
 
Een leefomgeving die mensen als prettig ervaren, die uitnodigt tot gezond gedrag en waarin de 
druk op de gezondheid zo laag mogelijk is. Een gezonde leefomgeving is een voorwaarde voor een 
duurzame leefomgeving en is een belangrijk aspect van integraal gezondheidsbeleid. Een gezonde 
leefomgeving heeft: 
- een schoon en veilig milieu; 
- voldoende groen, natuur en water; 
- aandacht voor de mogelijke gevolgen van klimaatverandering; 
- gezonde en duurzame woningen; 
- een aantrekkelijke en gevarieerde openbare ruimte; 
- een gevarieerd voorzieningenaanbod (wonen, scholen, winkels, cultuur, bedrijven, sport, 

zorg); 
- een goede bereikbaarheid. 
 
Een leefomgeving met deze kenmerken: 
- nodigt uit tot bewegen, spelen en sporten; 
- stimuleert fietsen, wandelen en gebruik van het openbaar vervoer; 
- nodigt uit tot ontmoetingen en contact; 
- houdt rekening met de behoeften van (toekomstige) bewoners en specifieke 

bevolkingsgroepen (kinderen, ouderen en lagere-inkomensgroepen). 
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- maatregelen op het gebied van mobiliteit, inclusief mobiliteitsbeïnvloeding op basis va   n 
stedenbouwkundige en verkeerskundige invulling en (lokaal) mobiliteitsbeleid;  

- ontwerp en inrichting van de openbare ruimte met aandacht voor (bron)maatregelen die geluid 
reduceren. 

 
Geluidreductie en kwaliteitsimpuls omgeving 
Er zijn mogelijkheden genoeg om verkeerslawaai al bij de bron te reduceren. Denk bijvoorbeeld aan 
de toepassing van stille wegdekken. In de gemeente Wijchen is de provinciale weg N324 ter hoogte 
van het dorp Alverna gereconstrueerd om een eind te maken aan het verkeerslawaai. Een 
combinatie van stil wegdek, licht verdiepte aanleg, toepassing van lage geluidswanden en verlaging 
van de snelheid resulteerden in een geluidreductie van 8 dB. Daarbij geldt dat elke 3 dB minder 
ongeveer neerkomt op een halvering van het fysieke verkeersgeluid (voor de menselijke  beleving 
van geluid ligt dat overigens anders).  De gekozen oplossing en de daarmee samenhangende meer 
mensvriendelijke inrichting van de omgeving betekenden een enorme  impuls voor de kwaliteit van 
de leefomgeving en een verbeterde verkeersveiligheid. 
 
Autoluwe stad en alternatief vervoer 
Het autoluw maken van stedelijk gebied en het stimuleren van de fiets als stedelijk vervoermiddel 
resulteren vanzelfsprekend ook in een afname van verkeerslawaai. In Amsterdam is de fiets al het 
meest gebruikte vervoermiddel voor verplaatsingen binnen de stad. De gemeente Utrecht heeft op 
dat vlak grote ambities. Daarnaast is het stimuleren van elektrisch vervoer een mogelijkheid. Als 
alternatief voor de auto, of als alternatief voor de veel lawaai producerende brommers. De 
gemeente Zaanstad introduceerde een sloopregeling voor brommers en stimuleert nu het gebruik 
van de elektrische variant. Brommerlawaai valt weliswaar buiten de ‘dB- en saneringsregelgeving’, 
maar vormt wel degelijk een ‘ongezond element’ en een belangrijke bron van hinder. Een voorbeeld 
dat in bijna alle gemeenten speelt is een verkeerscirculatieplan. Alternatieven afwegen - niet alleen 
in termen van verkeersintensiteit en veiligheid, maar ook in termen van geluid en lucht - biedt mooie 
kansen op verbetering van de leefbaarheid. Het verkeerscirculatieplan voor het centrumgebied van 
Den Haag is daar een voorbeeld van (zie kader ‘Samenwerking met ‘oor’ voor geluid’). 
 
Geluidluwe gevels 
Aan lawaai valt niet altijd te ontkomen. Zeker in een drukke stad als Amsterdam zullen er locaties 
blijven waar gevels van woningen een hoge geluidbelasting kennen en sprake is van overschrijding 
van de normen. In dergelijke gevallen kan een gemeente ontheffing verlenen. De gemeente 
Amsterdam verbindt hieraan in haar beleid strenge voorwaarden. Om ondanks de hoge 
geluidbelasting de leefomgevingskwaliteit voor de bewoners te kunnen waarborgen, eist de 
gemeente dat de woningen beschikken over tenminste één geluidluwe gevel. De gemeente Utrecht 
heeft dergelijk beleid inmiddels ook omarmd.  

 

 

Wegverkeersgeluid en gezondheid 
Wegverkeersgeluid kan zelfs bij een matige blootstelling al een negatieve invloed op de 
gezondheid van mensen hebben, waarvan hinder en slaapverstoring het duidelijkst zijn 
aangetoond. Chronische blootstelling aan hoge geluidsniveaus kan bijdragen aan hoge bloeddruk 
en aan hiermee samenhangende hart- en vaatziekten.  Een ernstig probleem dus.  
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Met ambitie samenwerken 
Een milieuambtenaar met geluid in het ‘pakket’ kan de hier genoemde kansen niet gemakkelijk 
verzilveren. De verantwoordelijkheid voor geluidbeleid ligt vaak bij een milieuafdeling zonder 
geluidbudget. Daarom is aansluiting bij en koppeling met andere beleidsvelden essentieel. 
Samenwerking zoeken is cruciaal; op vele beleidsthema’s. Dat betekent onder een gezamenlijke 
paraplu – een gezonde leefomgeving – samenwerken met verkeerskundigen, ontwerpers, 
projectleiders, (weg)beheerders, stedenbouwkundigen en adviseurs milieu & gezondheid aan 
beleidsvoorstellen. Samen op zoek gaan naar gemeenschappelijke belangen. Die zoektocht begint bij 
de ambitie om voor de inwoners van de gemeente een kwalitatief goede en gezonde leefomgeving te 
creëren. En dus niet enkel en alleen bij de vraag of de dB-normen worden gehaald. 

  
 
Meeliften 
Maatregelen die uiteindelijk een oplossing bieden voor ongezond wegverkeerslawaai zijn overigens 
lang niet altijd primair bedoeld om verkeerslawaai te reduceren. Zo ‘lift’ geluid nogal eens mee met 
maatregelen, die bedoeld zijn om de luchtkwaliteit te verbeteren. De ambitie van de gemeente 
Utrecht om in 2030 50% meer fietsverkeer en 50% minder autoverkeer op de Utrechtse wegen te 
krijgen, is in feite geformuleerd om de luchtkwaliteit te verbeteren. Sectorale 
luchtkwaliteitsmaatregelen bleken niet afdoende en daarom is een meeromvattende benadering 
gekozen: Utrecht Leefbaar en Bereikbaar. Het is een voorbeeld van een ambitie waarbij het resultaat 
winst betekent voor een groot aantal beleidsvelden.  
 
Geluid als vertrekpunt 
In het meeliften met andere beleidsterreinen schuilt vanzelfsprekend niets verkeerds. Zolang je maar 
op de plaats van bestemming komt. Het reduceren van wegverkeersgeluid kan echter zelf ook het 
vertrekpunt vormen. Zeker wanneer de koppeling wordt gemaakt met gezondheid en met een 
gezonde leefomgeving. Die koppeling vormt de paraplu die beleidsterreinen bij elkaar brengt en ‘win 
win’-situaties creëert. Elektrisch vervoer heeft bijvoorbeeld niet alleen positieve effecten op geluid 
en luchtkwaliteit, maar kan ook een bijdrage leveren aan het halen van de klimaatdoelstellingen van 
een gemeente.  Zoek de gemeenschappelijke belangen, creëer kansen voor elkaar: iedereen is dan 
winnaar.  

 

Samenwerking met ‘oor’ voor geluid 
De totstandkoming van de Haagse Nota Mobiliteit en het Haagse Verkeerscirculatieplan (VCP) zijn 
voorbeelden van samenwerking tussen meerdere disciplines. Bij het opstellen van het plan is niet 
alleen aandacht uitgegaan naar de afwikkeling van het verkeer en de verkeersveiligheid, maar ook 
naar milieuaspecten als lucht en geluid. Zo heeft de gemeente Den Haag ook de effecten van de 
plannen op de geluidbelasting inzichtelijk gemaakt, is het aantal gehinderden in kaart gebracht en 
is de belasting in decibellen per inwoner onderzocht. 


