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Burengerucht en welbevinden

In 1998 is de ernstige overlast die mensen ervaren door geluid en stank
nauwelijks minder geworden dan in de vier voorafgaande jaren.
Ernstige geluidhinder is voornamelijk afkomstig van wegverkeer,
geluiden van buren en van vliegtuigen. Uit de cijfers van het Permanent
Onderzoek Leefsituatie van het CBS blijkt dat ernstige geluidhinder van
buren voor de Nederlandse bevolking het meest confronterend is.
Personen die last hebben van burengerucht geven bijna twee keer zo
vaak aan een minder goede gezondheid te hebben en minder gelukkig
te zijn dan personen die geen last van hun buren hebben. In het
algemeen hebben mensen in hun woonomgeving meer last van
geluiden dan van stank.

Geluid- en stankoverlast neemt nauwelijks af

De ernstige hinder die mensen ervaren van verkeerslawaai is sinds
1994 nauwelijks afgenomen. In 1998 geeft 16% van de ondervraagden
aan last te hebben van deze vorm van overlast. De hinder van
burengerucht is in 1998 iets minder dan in 1994 (8% tegen 10%).
Ernstige hinder door vlieg- en railverkeer en lawaai van industrie of
bedrijven is gedurende de periode 1994-1998 gelijk gebleven.

De stankoverlast van landbouw verminderde van 4% in 1994 naar 2%
in 1998. De ernstige hinder door verkeersstank, stank van industrie of
bedrijven en stank van open haarden of allesbranders bleef
onveranderd sinds 1994.

Burengerucht, gezondheid en geluk

Personen die ernstige hinder van geluiden van buren ondervinden,
zeggen 1,7 keer zo vaak een minder goede gezondheid te hebben als
personen die geen hinder van buren ondervinden. De andere
onderscheiden vormen van geluid- en stankhinder hangen niet of
minder sterk samen met gezondheid. Gevoelens van geluk
daarentegen zijn alleen gerelateerd aan geluidhinder van buren.
Personen die ernstige hinder van de buren ondervinden zeggen 1,8
keer zo vaak minder gelukkig te zijn als personen die geen hinder
ondervinden.
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Technische toelichting
In het Permanent Onderzoek Leefsituatie (POLS) is geluidhinder
gemeten met vragen naar last van geluiden in de woonomgeving van
achtereenvolgens weg-, vlieg-, railverkeer, industrie of bedrijven, en
geluiden van buren. Stankhinder met vragen naar stank in de
woonomgeving van achtereenvolgens verkeer, industrie of bedrijven,
landbouw, en van open haarden of allesbranders. De
antwoordmogelijkheden zijn ‘ja’, ‘soms’ en ‘nee’. Een volmondig ‘ja’ op
de desbetreffende hindervraag is beschouwd als indicatie voor ernstige
hinder. Ter wille van de bepaling van de samenhangen tussen
hinderbronnen enerzijds en beleefde gezondheid en gevoelens van
geluk anderzijds zijn de gegevens van 1997 en 1998 samengevoegd. In
de analyses is rekening gehouden met verschillen in geluk en
gezondheid naar geslacht, leeftijd en opleiding. De vragen over geluid-
en stankhinder worden jaarlijks aan circa 4000 personen van 18 jaar en
ouder gesteld.

De gegevens staan in een artikel in het binnenkort te verschijnen
Kwartaalbericht Milieustatistieken van het Centraal Bureau voor de
Statistiek.

Noot voor de redactie

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met
het Centraal Bureau voor de Statistiek in Heerlen, dr. F. Otten tel.
(045) 570 72 75, of drs. H. Schmeets (045) 570 72 76. Overige
informatie kunt u verkrijgen bij de persdienst van het CBS, tel. (070)
337 58 16.
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Tabel 1: Ernstige geluid- en stankhinder, 1994-1998

Percentage van totaal aantal ondervraagden dat aangeeft last te
hebben van:

1994 1995 1996 1997 1998

%

Geluidhinder

Lawaai van vliegtuigen 6 6 6 7 6

Lawaai van treinen, trams, metro's 2 2 2 3 2

Lawaai van auto's, motoren of
brommers

16 16 13 14 14

Lawaai van industrie of bedrijven 2 2 1 1 1

Geluid van buren 10 10 10 9 8

Stankhinder

Stank van verkeer 4 4 3 3 3

Stank van industrie of bedrijven 4 4 4 4 3

Stank van landbouw 4 3 2 2 2

Stank van openhaarden en/of
allesbranders

4 4 4 3 3


