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Hoofdstuk 5 Gedragsaspecten van het bezwaar 
In dit onderzoek is aan ‘het bezwaar’ een centrale plaats toegekend. De reden om bezwaar aan te tekenen 

ontstaat uit een gevoel van onbehagen. In dit onderzoek wordt hierbij gedacht aan het ondergaan van 

leefomgevinghinder. In dit hoofdstuk wordt nagegaan waarom men in dat geval bezwaar aantekent en welke 

gedragsaspecten hierbij een rol spelen. Omdat dit onderzoek wordt uitgevoerd in een stedelijk gebied, wordt het 

model op deze leefomgeving toegespitst. Omdat het onderzoek de periode 1870-2000 omvat, moet ook worden 

nagegaan hoe men in het verleden tegen leefomgevinghinder aankeek. Dit hoofdstuk wordt gebruikt om hier een 

inschatting van te maken. Het hoofdstuk heeft vier paragraven. In de eerste paragraaf wordt beschreven 

‘waarom’ en ‘hoe’ leefomgevinghinder voorkomt, terwijl in de tweede de aandacht uitgaat naar daarmee 

samenhangende gedragsaspecten. In de derde paragraaf kijken we naar de aandacht die leefomgevinghinder 

kreeg in het verleden. Hierbij wordt vooral gekeken naar de 19
e
 en 20

e
 eeuw, omdat de onderzoeksperiode hierin 

valt. Deze gegevens dienen tevens als basis om te bepalen hoe we leefomgevinghinder in dit onderzoek beoor-

delen. Gebruiken we hiervoor hedendaagse beoordelingsmethodieken of genieten methodieken uit de 19
e
 eeuw 

de voorkeur? In de vierde paragraaf gaan we aan de hand van een inventarisatie van de bedrijvigheid van 

Harlingen na welke bedrijvigheid we wel of niet in dit onderzoek mee gaan nemen. Er is natuurlijk bedrijvigheid 

die geen hinder veroorzaakt. Het is minder zinvol om die bedrijvigheid in dit onderzoek mee te nemen, omdat 

daar vermoedelijk geen bezwaren tegen werden ingediend. 
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Figuur 23  Plaats van hoofdstuk 5 in het schema van het onderzoek 

 

5.1 Bezwaar, gezondheidsbeleving en leefomgevinghinder 
In dit onderzoek staan de gedragseffecten van leefomgevinghinder binnen de stedelijke omgeving centraal. De 

historische kern van Harlingen, met haar hoge bevolkingsdichtheid, dient hierbij als kader. Na een korte 

beschrijving van de leefomgevinghinder waarmee bewoners van Harlingen vermoedelijk werden geconfronteerd, 

wordt toegelicht wat hinder eigenlijk is. De beleving van de gezondheid is hierbij van belang; hoe werd de situatie 

waarin men verkeerde ervaren of beleefd? Gezondheidskundige verschijnselen die met leefomgevinghinder 

samengaan kunnen op grond van hun effecten als volgt worden ingedeeld: ervaren van hinder, lichamelijke 

klachten en verhoogde kans op ziekte (Hollander, 1993). In  deze paragraaf wordt ingegaan op de thema`s 

bezwaar / hinder, gezondheid en gezondheidsbeleving en wordt de relatie tussen gezondheidsbeleving en leefom-

gevinghinder besproken.  
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Met welke vormen van leefomgevinghinder werden de bewoners van Harlingen in de onderzoeksperiode 

vermoedelijk geconfronteerd? 

In het begin van de onderzoeksperiode, rond 1870, was de nijverheid in Nederland en dus ook in Harlingen, 

ambachtelijk en meestal kleinschalig. De door de activiteiten van deze nijverheid veroorzaakte hinder werd door 

haar kleinschaligheid door omwonenden geaccepteerd, want als men teveel hinder ondervond sprak men de 

veroorzaker (smid of koperslager) erop aan. De situatie veranderde toen grotere fabrieken ontstonden. Omdat de 

bewoners de grote ondernemers minder gemakkelijk konden benaderen, raakten zij toen de mogelijkheid om bij 

teveel leefomgevinghinder in te kunnen grijpen grotendeels kwijt. Bij leefomgevinghinder die de bewoners van 

Harlingen moesten ondergaan, moet worden gedacht aan stankoverlast, ongedierte, zoals insecten en ratten, 

oppervlaktewaterverontreiniging, maar ook aan geluidhinder. Hoewel geluidhinder in die tijd niet de meeste 

aandacht kreeg, moeten veel burgers bijvoorbeeld hinder hebben ondervonden van de tientallen koperslagers, die 

in de stad gevestigd waren (zie § 6.1 en Bijlage 2). 

Gedwongen blootstelling aan hinder bij gebrek aan beheersmogelijkheden, geeft in toenemende mate aanleiding 

tot klachten en schriftelijke bezwaren van omwonenden. Onderzoek naar gevolgen van locale 

leefomgevinghinder zoals geluidhinder en stank (Biesiot, 1989) bevestigt dat situaties waarop men geen invloed 

kan uitoefenen, kunnen leiden tot stress en zelfs agressie.  

 

Waarom wordt bezwaar aangetekend?  

Wanneer heeft leefomgevinghinder een bezwaar tot gevolg? Het woordenboek Van Dale (1996) definieert een  

bezwaar, als volgt:  

• Uiting geven aan ontevredenheid of misnoegen over iets; 

• Onder woorden brengen van een geleden onrecht (aanklacht). 

 

Men zou kunnen zeggen dat een bezwaar indienen uiting geeft aan het gevoel dat men het niet eens is met een 

vervelende situatie waarin men verkeert. Het doel van een bezwaar indienen is te voorkomen dat men opnieuw 

in een soortgelijke vervelende situatie terechtkomt. Figuur 24 geeft een eenvoudige relatie weer van het bezwaar 

met zijn oorzaak. Er is sprake van een wisselwerking omdat de reden voor het bezwaar overeind blijft wanneer 

de oorzaak van het bezwaar niet tot aanvaardbaar niveau is teruggebracht.  

Het tenietdoen van de oorzaak van leefomgevinghinder kan op de twee volgende manieren gebeuren: 

• Degene die hinder veroorzaakt zorgt ervoor dat de bron van hinder tot een aanvaardbaar niveau wordt 

teruggebracht; 

• Degene die hinder veroorzaakt wordt gedwongen de bron van hinder tot een aanvaardbaar niveau terug te 

brengen. 

 

 

  

 

 

Figuur 24  Eenvoudige omkeerbare relatie van het omgaan met een bezwaar  
 

Het onvrijwillig ondergaan van leefomgevinghinder kan een reden zijn voor het ontstaan van een 

ontevredenheidsgevoel. Door het indienen van een bezwaar wordt hieraan uiting gegeven.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 25 Schematische weergave van het ondergaan van leefomgevinghinder en mogelijk daarmee 

samenhangend gedrag  
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Het indienen van bezwaar heeft de meeste kans op effect als bezwaar wordt aangetekend tegen een door de 

overheid verleende vergunning. De overheid kan namelijk de veroorzaker dwingen om hinder terug te brengen 

binnen de in een vergunning vastgestelde grenzen.  

Afhankelijk van het type leefomgevinghinder kan de beleving ervan verschillen. Het gevoel van ontevredenheid, 

en de daaruit voortkomende spanning of stress genoemd, ontstaat door het verschil tussen een actuele (ongewen-

ste) situatie en een gewenste (optimale) situatie. Bepalend hierin is wat men als gewenst beschouwt. Figuur 25 

toont schematisch het proces van het ondergaan van hinder zoals bij leefomgevinghinder. 

 

Gezondheidsbeleving 

Binnen de term gezondheidsbeleving verdient ‘gezondheid’ nadere toelichting. Gezondheid heeft te maken met hoe 

iemand zich voelt op zowel lichamelijk, geestelijk als sociaal gebied. Er worden meerdere definities gebruikt om de 

term gezondheid te verklaren. De volgende twee worden genoemd omdat deze het best in dit onderzoek passen: 

Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or 

infirmity  (World Health Organization, 1947) 

Health is the extent to which an individual or group is able, on the one hand, to realize aspirations and safety needs, 

and, on the other hand, to change or cope with the environment (Jager, 1991;  Kickbush, 1986) 

 

Beide definities gaan er vanuit dat het lichaam als een soort systeem kan worden beschouwd en dat dit systeem op 

een of andere manier moet worden aangepast aan een bepaalde omgeving. Uit beide definities, maar vooral uit 

definitie a, komt de directe relatie van gezondheid met het fysieke, mentale en sociale naar voren. Uit definitie b 

blijkt meer de directe relatie van het individu met de groep (maatschappij) en het effect dat een groep op 

milieuproblemen kan hebben. Belangrijk in definitie b is dat deze iets zegt over het mogelijke gedrag van de mens bij 

milieuproblemen (leefomgevinghinder in dit onderzoek), in het bijzonder de wens om veranderingen aan te brengen 

(to change) of er op een of andere manier mee om willen gaan (to cope). Hoewel de laatste definitie de meest recente 

is, zullen beide definities, die elkaar aanvullen, in dit onderzoek worden gebruikt.  

Klinisch gezien kunnen wat betreft de gezondheidstoestand van de mens, de invloed van de volgende drie aspecten 

(Ruwaard, 1993) worden onderscheiden: 

• Exogene aspecten;  

 fysieke omgeving, leefstijl en sociale omgeving  

• Endogene aspecten;  

             erfelijke en verworven eigenschappen 

• Zorg en preventie:  

Medische en psychische zorg, collectieve preventie, gezondheidsbevordering en gezondheidsbescherming 

 

Aangenomen wordt dat bij lichamelijk ongemak een lijn loopt van exogene naar endogene aspecten, want 

onderzoek toonde aan dat de leefstijl aan het eind van de 20
e
 eeuw (één van de exogene aspecten) zoals 

ongezonde leefgewoonten als roken, verkeerde voeding en lichamelijke inactiviteit, in combinatie met erfelijke 

eigenschappen, een belangrijke rol speelt bij het voorkomen van ziekten (Hollander, 1993). 

Daaruit kan min of meer worden afgeleid dat het welbevinden van een mens afhangt van de fysieke, mentale en 

sociale toestand waarin hij / zij verkeert. Ook bleek uit het onderzoek dat bij gezondheidsbeleving, de aanwezigheid 

van medische zorg en preventie, waardoor ongerustheid over de toekomst vermindert, een rol speelt. 

 

Fysieke omgeving 

Een groot aantal factoren uit de fysieke omgeving heeft negatieve invloed op de volksgezondheid. Tot de fysieke 

omgeving wordt alles gerekend wat in chemische, fysische of biologische termen kan worden vervat, zoals de 

bodem, het water, de lucht, het klimaat en de ons omringende organismen. De fysieke omgeving wordt, volgens 

de gezondheidsleer aangeduid als het milieu, een complex van exogene factoren. Fysieke omgevingsfactoren 

worden ingedeeld in drie groepen: chemische, fysische en biotische factoren (Hollander, 1993).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij chemische factoren kan onderscheid worden gemaakt tussen van nature voorkomende en door de mens geproduceerde 

stoffen. Om bij de laatste te beginnen; er worden thans ongeveer 100.000 chemische stoffen voor de markt geproduceerd. 

Veel schadelijke stoffen, zoals zware metalen en radon, kunnen van nature in hoge concentraties voorkomen. Sommige 

stoffen zijn essentieel voor het leven, zoals zuurstof of vitamine A, terwijl andere al in kleine hoeveelheden schadelijk zijn. 

Slechts voor een beperkt aantal van deze chemische stoffen bestaat inzicht in de eigenschappen die schadelijk zijn voor de 

gezondheid. 

De middelen van bestaan van de mens, zoals voedsel, worden voor een belangrijk deel bepaald door fysische factoren als 

zonne-energie, neerslag en bodemgesteldheid. Overige fysische factoren zijn geluid, straling en trillingen. Tot biotische 

factoren worden de levende organismen gerekend die op of in het lichaam voorkomen, of producten en resten daarvan zoals 

stuifmeel, endotoxinen of allergenen. Het betreft virussen, bacteriën, protozoa, wormen, schimmels en gisten en ongedierte 

als mijten, luizen, vlooien, muggen die ziekteverwekkers, zogenaamde vectoren, kunnen overbrengen (Hollander,1993).  

[Katern 18] 
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In dit onderzoek wordt de term leefomgeving gebruikt om hiermee aan te geven dat vóór 1950 de term ‘milieu’ 

nog niet werd gebruikt. In het algemeen geldt dat fysieke omgevingsfactoren de gezondheid meer bedreigen 

naarmate deze meer afwijken van de omstandigheden waaraan de mens is aangepast.  

Er is sprake van leefomgevinghinder als deze afwijkingen ontoelaatbare schade tot stand brengen.  

Volgens P. Winsemius, Minister van Volksgezondheid Ruimtelijke Ordening en Milieu in het eind van de jaren 

tachtig van de 20
e
 eeuw, is er dan sprake van verstoring (de Roo, 1999).  

 

Locale leefomgeving 

Onder locale leefomgeving verstaat men de directe fysieke omgeving waar de mens mee wordt geconfronteerd. 

Dit betekent dat de locale leefomgeving zich beperkt tot de directe woonomgeving (Koeter-Kemmerling,1990). 

In verstedelijkte gebieden, zoals in het onderzoeksgebied, zal door de concentraties van menselijke activiteiten 

de kans op afwijkingen ten opzichte van de normale fysieke belasting toenemen. 

De gevolgen van leefomgevinghinder, zoals deze in de stedelijke omgeving worden ervaren, kunnen op grond 

van gezondheidskundige verschijnselen worden ingedeeld in: hinder, lichamelijke klachten en verhoogde kans 

op ziekte (Hollander, 1993). Het handelt hierbij om een qua effect oplopende schaal.  

 

 

 

 

 

 

Dit beeld past in het themadocument ‘Verstoring’ van het Ministerie Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en 

Milieu van 1994. Er worden in dat document de volgende kenmerken van verstoring genoemd: 

• Leefomgevinghinder, die als hinderlijk wordt ervaren en/ of risico oplevert voor de volksgezondheid; 

• Hinder vanuit een aanwijsbare bron, waarvan de intensiteit van de hinder afneemt als de afstand tot de bron 

groter wordt; 

• Hinder afkomstig van bronnen, die enkel op lokale of regionale schaal voorkomen.  

 

 

6 Gezondheidsbeleving en leefomgevinghinder  
In elke menselijke samenleving zijn vormen van leefomgevinghinder aanwezig. Waar meer mensen bijeen zijn, 

zoals in stedelijke gebieden, neemt de kans op leefomgevinghinder toe. De vraag is tot welk niveau kan 

omgevinghinder als acceptabel worden beschouwd?  

 
Op verzoek van de Tweede Kamer gaf de regering in 1990 inhoud aan het aspect acceptabel. Hierbij werd 

gebruik gemaakt van de keten van gevolgen van menselijke blootstelling aan exogene factoren (chemische of 

fysische) tot aan gezondheidseffecten. Door bestudering van deze keten konden belangrijke onderdelen ervan 

worden onderscheiden en benoemd.  
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Figuur 26  Systematiek van de risico-interpretatie (Tweede Kamerstukken, 1990) 

 

De volgende stap was om aan onderdelen van deze keten grenswaarden toe te kennen, gemeten naar de effecten op 

de gezondheid. Met introductie van de term ‘risico’ werd greep gekregen op de mate waarin blootstelling gevolgen 

voor de gezondheid heeft. In figuur 26 is de relatie tussen risico en te treffen maatregelen weergegeven. 

In een stedelijke omgeving doen zich fysieke belastingen als, geluid, geur, etc, voor die op zichzelf niet schadelijk zijn 

maar wel als hinderlijk worden ervaren. Wonen langs een drukke verkeersweg is zo’n voorbeeld. Als men jarenlang met 

een dergelijke vorm van hinder wordt geconfronteerd kan dit lichamelijke kwalen tot gevolg hebben. Er kan onder 

andere concentratieverlies en aantasting van huid en luchtwegen optreden (Hollander 1993). [Katern 19] 
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Deze risico-interpretatie staat vermeld in de regeringsnota ‘Omgaan met Risico’ (Tweede Kamerstukken, 1990). 

In deze nota wordt een systematiek voor het omgaan met risico’s gepresenteerd. Op basis van deze 

risicobenadering is normering ten behoeve van diverse sectorale vormen van milieuregelgeving ontwikkeld. 

Hiermee is het mogelijk om te beoordelen of leefomgevinghinder wel of niet als normaal kan worden 

beschouwd. Deze regeringsnota biedt daarnaast de mogelijkheid om te bepalen of en hoe maatregelen ter 

voorkoming van vormen van leefomgevinghinder moeten worden getroffen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kentering van het milieubeleid voorjaar 2004 
In het voorjaar van 2004 tekende zich een meer praktijkgerichte risicobenadering af. In de ‘Beleidsbrief Bodem’ van 

het vergaderjaar 2003-2004 (Ministerie van VROM, 2003) stelde de regering voor om bij risicobepaling van de 

bodem op kritische stoffen het uitloogbedrag mee te laten wegen. Dit betekent dat het risico van een bodem niet 

alleen wordt beoordeeld op basis van de in de bodem aanwezige stoffen maar ook op basis van de beschikbare 

stoffen. In de praktijk wordt door deze verandering het risico van bodem voor kritische stoffen lager geschat 

waardoor de betreffende bodem voor meer toepassingen kan worden gebruikt. Het Rijk wil hiermee bereiken dat 

hergebruik van bodem wordt gestimuleerd. Een uitvloeisel hiervan was het voorstel tot aanpassing van de Wet 

Bodembescherming d.d. 1 januari 2005, waarin  voorgesteld werd de urgentie van gevallen van bodemsanering te 

laten vallen.  

 

 

 

 

 

 

Volgens voorgestelde aanpassing worden vanaf 2005 alleen die gevallen van bodemverontreiniging gesaneerd 

waar direct risico aan verbonden is. Door dit beleid denkt de overheid ruimte aan bedrijven en particulieren te 

bieden om zelf te bepalen hoe zij met hun eventuele bodemverontreiniging omgaan. (Min. VROM, 2004). 

 

Meest voorkomende stedelijke leefomgevinghinder (Koeter-Kemmerling & Pulles, 1990) 
De meest voorkomende vormen van leefomgevinghinder zijn:  

1. Luchtverontreiniging door fabrieken en verkeer;  

2. Stankhinder door fabrieken en verkeer; 

3. Geluidsoverlast door industrie, treinen, auto’s, vliegtuigen, etc; 

4. Bodemverontreiniging door menselijke activiteiten zoals bedrijfsactiviteiten, vuilstortplaatsen, etc; 

5. Stralingsrisco door kernenergie, radon;  

6. Crowding, door negatieve subjectieve ervaring van de aanwezigheid van teveel mensen in de directe 

omgeving; hoge bevolkingsdichtheid valt hieronder; 

7. Milieuvervuiling door negatief sociaal-cultureel gedrag bijvoorbeeld door zwerfvuil.  

 

Behalve deze vormen van leefomgevinghinder doen zich zaken ten gevolge van menselijk handelen voor, zoals:  

8. Ongedierte, door niet doelmatig omgaan met bijvoorbeeld organisch rijke grond- of afvalstoffen; 

9. Klimaatverandering; doordat broeikasgassen als kooldioxide (CO2) in de lucht worden gebracht. 

 

 

 

Een voorbeeld hiervan is de toedeling van in de bodem voorkomende zware metalen concentraties. Zo geldt voor lood dat 

bij concentraties groter dan 85 milligram per kilogram vaste stof (bij een zogenaamde standaardbodem) de streefwaarde 

wordt overschreden en bij een concentratie groter dan 480 milligram aan lood per kilogram vaste stof de interventiewaarde 

wordt overschreden. In overeenstemming met de nota ‘Omgaan met Risico’ wordt de bodem met de hoge concentratie als 

een ernstig geval van bodemverontreiniging beschouwd en moeten sanerende maatregelen worden getroffen (Tweede 

Kamerstukken, 1990). [Katern 21] 

Volgens het huidige beleid( Wet Bodembescherming) wordt via de urgentie de uiterste datum aangegeven waarop een 

locatie waarvan de bodem verontreinigd is, moet zijn gesaneerd. Deze datum is afhankelijk van de aangetoonde ver-

ontreiniging en de samenstelling van de bodem ter plaatse. De volgende vier tijdstermijnen worden als urgentietijdstip 

gehanteerd: binnen 4 jaar, tussen 4 en10 jaar, tussen 10 en15 jaar en meer dan 15 jaar. [Katern 22] 

 

Wat betreft het effect van leefomgevinghinder (geluid- stankhinder, etc) kan onderscheid worden gemaakt tussen een 

toxisch effect en een psychisch effect. Leefomgevinghinder heeft in de meeste gevallen niet een direct toxisch effect. Bij 

zaken betreffende omgevinghinder wordt meer gedacht aan gezondheidsrisico’s waarbij men gedurende langere 

perioden, zonder overschrijding van fysieke, toxisch bepaalde, grenswaarden, bloot wordt gesteld aan fysieke componen-

ten. Het effect is niet zozeer het fysieke aspect maar meer de psychische verwerking ervan. Gevallen met direct toxische 

effecten doen zich, behalve bij calamiteiten zoals bedrijfsongevallen, bij leefomgevinghinder incidenteel voor (Jager,1991). 

[Katern 20]  
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5.2 Gedragsaspecten ten gevolge van stedelijke leefomgevinghinder 
Leefomgevinghinder is meestal een dagelijks terugkerend verschijnsel. Denk hierbij aan geluidsoverlast, 

stankhinder, etc. Kenmerken van vormen van leefomgevinghinder zijn in het algemeen chronisch, negatief 

gewaardeerd, hardnekkig, niet urgent en soms amper waarneembaar. Daarnaast ontstaat extra ergernis doordat 

individuele pogingen om het probleem op te lossen, meestal geen effect hebben. Cavalini(1991) toonde in een 

onderzoek naar stankhinder van een suikerfabriek in de nabijheid van Groningen aan, dat bij leefomgevinghinder 

vaak voor een defensieve strategie wordt gekozen. Dit betreft een vorm van ontkenning en wegmoffelen van het 

probleem als alternatief voor de moeilijk begaanbare weg om de veroorzaker(s) aan te pakken. In deze paragraaf 

wordt aan de hand van schema`s toegelicht welke gedragsuitingen zich bij het ondergaan van leefomgevinghinder 

voordoen. 

 

Blootstelling ten opzichte van (stedelijk) leefomgevinghinder 

Iemand die wordt geconfronteerd met leefomgevinghinder, zoals stankhinder, zal behalve dat hij constateert dat 

het hinderlijk is, zich ook afvragen of deze wellicht schadelijk is. Bij deze beoordeling zijn drie aspecten van 

belang: de waarneembaarheid, de onzekerheid over gezondheidsrisico en de mate van beheersbaarheid van de 

leefomgevinghinder (Jager, 1992). Op grond hiervan wordt bepaald hoe ermee wordt omgegaan. Qua 

gedragsuiting staat elke vorm van leefomgevinghinder echter op zich. Procesmatig (zie figuur 27) kan er sprake 

zijn van één of soms meerdere hinderbronnen, een pad en een bedreigd object (Dijkstra, 1993). Dit wordt wel het 

bron-pad-bedreigd object-model genoemd. 

 

 

 

              Pad       

Figuur 27  Bron-pad-bedreigd object-model 

 

De bron is hierbij de hinderbron, het pad is de afstand van de hinder tot het bedreigde object en het bedreigde 

object is het object waar de hinder wordt ervaren. Omdat onderdelen van het proces sterk kunnen variëren is de 

kans dat zich verschillende situaties kunnen voordoen groot. De variatie aan beleving van leefomgevinghinder 

zal dan in verhouding toenemen.  

Vanuit de hinderbron, van het bron-pad-bedreigd object-model, kenmerkt leefomgevinghinder zich qua 

blootstelling door de volgende aspecten: type van de blootstelling, tijdsduur en intensiteit van de blootstelling en 

de schaal waarop effecten van de hinderbron optreden. In tabel 7 zijn de kenmerken van blootstelling gerelateerd  

aan de in § 5.1 vermelde vormen van leefomgevinghinder.  

 

 

Tabel 7   Vormen van blootstelling gerelateerd aan diverse vormen van leefomgevinghinder (Jager, 1992) 

 

Toelichting op tabel 7 
Leefomgevinghinder is een containerbegrip. De diverse vormen van leefomgevinghinder kunnen op de volgende 

drie wijzen worden waargenomen (Jager, 1992): 

1. Op basis van tijdsduur en intensiteit van blootstelling; 

Hierbij onderscheidt men continue en incidentele leefomgevinghinder. Continue leefomgevinghinder 

kenmerkt zich door langdurige blootstelling aan lage concentraties en veroorzaakt een grote onzeker-

heid. Incidentele leefomgevinghinder kenmerkt zich door een korte blootstelling en een hoge dosis. Een 

voorbeeld van de laatste blootstellingvorm is een calamiteit, zoals een ongeluk met tankauto. 

 

 Hinderbron(nen) 

   Bedreigd(e) 

    Object(en) 

Tijdsduur & Intensiteit Schaal Blootstellingstype

1 2 A B C D E 1 2
Continu Incidenteel Locaal Regionaal Fluviaal Continentaal Mondiaal Fysiek Perceptueel

Vormen van leefomgevinghinder

Luchtverontreiniging X X X X X X X

Stankhinder X X X X

Geluidshinder X X X X

Bodemverontreiniging X X X

Radiatie (straling) X X X

Oppervlaktewaterverontreiniging X X X X

Visuele verontreiniging (zwerfvuil) X X X

Crowding (drukte door mensen) X X X



 75

2. Op basis van de schaal waarop de effecten van de vrijgekomen stoffen als leefomgevinghinder doorwerken; 

Vrijkomende stoffen onderscheiden zich qua de schaal. Zo onderscheidt men de volgende schalen: locaal, 

regionaal, fluviaal, continentaal en mondiaal. Van sommige chloorhoudende stoffen is bekend dat deze op 

mondiale schaal de ozonlaag in de atmosfeer aantasten.  

3. Blootstellingtype. 

Men onderscheidt twee blootstellingtypen; fysiek en perceptueel. Bij fysieke blootstelling is er een 

directe relatie tussen de blootstelling en het effect. Een uitstoot van salpeterzuurdampen werkt 

bijvoorbeeld direct op de longen. Een perceptuele blootstelling kenmerkt zich door een combinatie van 

een zintuiglijke waarneming met een verstandelijke verwerking. Verwerking van stankoverlast kan 

soms op deze wijze worden verwerkt. Er hoeven zelfs geen schadelijke stoffen bij betrokken te zijn.  

  

Inschatting van gedragsaspecten 

De relatie tussen bron-pad-bedreigd-objectmodel (figuur 27) en blootstelling, kan ook worden gebruikt om het 

moment dat daadwerkelijk bezwaar wordt ingediend in te kunnen schatten. In dit verband kan een aantal 

aspecten worden onderscheiden:  

1. Het type blootstelling (stank, geluid, straling, etc);  

2. De duur van de blootstelling (continu, of incidenteel);  

3. De mate van blootstelling (intensiteit). 

 

Zoals bij figuur 25 vermeld staat, is de individuele beoordeling bepalend bij de keuze van de te treffen 

maatregelen. Als het verschil tussen de ongewenste en de gewenste situatie als te afwijkend wordt beoordeeld, 

wordt waarschijnlijk actie ondernomen.  

Ook in de reactie op leefomgevinghinder kunnen diverse vormen worden onderscheiden. Deze kunnen variëren 

van bijvoorbeeld een simpele opmerking tot een agressief protest. Bezwaren worden soms op weinig tactvolle 

wijze overgebracht. Vaak is de bezwaarmaker boos en gespannen op het moment dat hij zijn bezwaar uit. Men 

handelt op deze wijze, deels onbewust, om er vooral zeker van te zijn dat het bezwaar serieus genomen wordt. 

Voorkennis van de situatie en inzicht in de risico-inschatting blijkt een minder ernstige gedragsuiting tot gevolg 

te hebben (Jager, 1991). Anders gezegd als de trein zes keer per uur met veel lawaai langskomt, is men eraan 

gewend en wordt niet direct aan acties gedacht.  

Een individu gaat op verschillende manieren met leefomgevinghinder om. Afhankelijk van de situatie en het individu 

kunnen vier stijlen van ‘omgaan met de problemen’ worden onderscheiden (Vlek, 1981, Glasbergen, 2000 en Jager, 

2000): 

1. Actief oppakken;  

 Rationele benadering (vechtmechanisme)  

2. Sociale steun zoeken; 

Emotionele wijze om het probleem op te lossen. Omdat het betreffende individu ook hier bepaalt wat er 

gebeurt, valt deze ook onder het vechtmechanisme  

3. Vermijden en afwachten; 

Emotionele benadering die wordt gezien als onderdeel van een vluchtmechanisme  

4. Ontkennen.  

Een vorm van de emotionele benadering waarbij door ontkenning het probleem wordt gebagatelliseerd; 

ook onderdeel van een vluchtmechanisme 

 

In onderstaande tabel 8 zijn deze verschillende mogelijkheden in categorieën onderverdeeld. 

 

 Rationeel  Emotioneel 

Vechtmechanisme Actief oppakken  Sociale steun zoeken 

Vluchtmechanisme Vermijden en afwachten ontkennen 

 

Tabel 8   Categorie indeling en mogelijk gedragsstrategieën  
 

Gedragsuitingen blijken dus te variëren afhankelijk van de verschillende vormen van leefomgevinghinder, die elk 

hun specifiek blootstellingskarakter hebben. Zo zullen verschijnselen als het broeikaseffect en de geleidelijke 

opwarming van de aarde door toename van kooldioxide andere gedragsuitingen tot gevolg hebben dan locale 

bodemverontreiniging. In het laatste geval zal daarnaast de veroorzaker in kwestie met hoge kosten worden 

geconfronteerd om de situatie tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen.  

In de reactie op leefomgevinghinder kunnen verschillende fasen worden onderscheiden. Deze vormen een 

gedragsketen (Jager, 1991).  
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1. Waarneming   zintuiglijk of cognitief (kennis)  

 

2. Beoordeling hinder  perceptie, cognitie, emotie, motivatie 

 

3. Risicobeoordeling  attitude, perceptie, beheersing 

 

4. Beheersingsoptie   risico voor de volksgezondheid 

 

5. Probleeminschatting  gedragsuiting   

 

6. Gedragsuiting    actieve gedragsuiting (bijvoorbeeld bezwaar indienen)   

     defensieve gedragsuiting 

 

Uit deze gedragsketen kan worden afgeleid dat er nogal wat stappen worden gezet, voordat tot een actieve gedrags-

uiting wordt besloten. Zoals al werd opgemerkt, bepaalt de situatie waarin het individu verkeert sterk hoe met 

leefomgevinghinder wordt omgegaan. Het ligt voor de hand dat een verband kan worden gelegd tussen sociale status 

en de wijze van beoordeling van leefomgevinghinder. Koeter-Kemmerling en Pullus (1990) toonden aan dat er een 

verband bestaat tussen persoonlijkheidskenmerken, die zich uiten in verwerking van ervaringen, zoals leefomge-

vingsproblemen, en persoonlijkheidsfactoren als leeftijd, opleiding en sociale status.  

 

Individuele versus collectieve bezwaren 
Het is duidelijk dat er na het ondergaan van leefomgevinghinder een gedragsuiting kan worden verwacht. Indien 

wordt geschat dat het tenietdoen van de leefomgevinghinder niet individueel tot stand kan worden gebracht, worden 

medestanders gezocht en zal collectief bezwaar worden aangetekend.  

Onder bepaalde omstandigheden blijkt dat beperkte, soms zeer beperkte leefomgevinghinder, collectieve bezwaren 

tot gevolg kan hebben. Het betreft de volgende omstandigheden: 

• als het risico gevolgen heeft voor grotere groepen mensen; 

• als het risico onbekend is;  

• als het risico een onvrijwillige blootstelling inhoudt;  

 

Een verklaring voor deze gedragsuiting zou kunnen zijn dat een individu, als hij /zij besluit tot een openlijke 

reactie over te gaan, door zijn gedrag eigenlijk wil worden beloond (Geller, 1982). De beloning zou kunnen 

bestaan uit beëindiging van de vervelende situatie of voorkoming van een verwachte vervelende situatie.  

Jager besteedt aandacht aan deze problematiek in zijn proefschrift ’ Modelling Consumer behaviour’  in 2000.  

Hierin komt naar voren dat veel individuele gedragsuitingen, door verbondenheid met sociale groeperingen, nog 

complexere processen opleveren dan hierboven zijn geschetst (Jager, 2000).  

 

Gedragsuitingen overziende  
In het algemeen kan worden opgemerkt dat per vorm van leefomgevinghinder niet steeds dezelfde gedragsuiting 

kan worden verwacht, omdat dezelfde vorm kan variëren in grootte en intensiteit van de blootstelling.  
 

Vorm 

Leefomgevinghinder 

Waarneem-

baarheid 

Beheersbaar 

heid 

Actief op-

pakken 

Individueel 

Actief  oppak-

ken collectief 

Passief 

Vermijden  

+ afwachten 

Eenduidige enkele bron X X X - - 

Grote eenduidige enkele 

bron 

X - - X - 

Combinatie van bronnen X - - X / - X / - 

Regionale diffuse bronnen X - - - X 

Grootschalige diffuse bron - - - - X 

Grootschalige globale 

diffuse bronnen 

- - - - X 

 

 

 
 

 

Tabel 9  Eenvoudige relatietabel leefomgevinghinder versus gedragsuiting (Jager, 1991) 

 

 

 

Legenda:   X   =   ja 

 -  =   nee 

collectief           =   in dit verband bundeling van individuen   
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Waar wel over kan worden gegeneraliseerd is de schaal van de leefomgevinghinder. Zo zal grootschalige 

leefomgevinghinder als aantasting van de ozonlaag een andere gedragsuiting tot gevolg hebben dan locale 

geluidshinder. Deze redeneringen leiden tot de tabel 9. Deze tabel geeft niet meer dan een aanwijzing. De 

werkelijkheid is in veel gevallen veel complexer, omdat groepsprocessen een rol kunnen spelen.  

Bij een eenduidige enkele bron wordt gedacht aan een bedrijf dat een vorm van leefomgevinghinder (geluids- of 

stankhinder) veroorzaakt. De hinder is waarneembaar en in zekere zin beheersbaar, want door de betreffende 

ondernemer aan te spreken kan de leefomgevinghinder worden beperkt of zelfs voorkomen. In veel gevallen 

kunnen deze vormen van leefomgevinghinder goed individueel actief worden opgepakt. Dit geldt in feite ook 

voor een grote enkele bron, bijvoorbeeld een relatief groot bedrijf met enige honderden werknemers, maar met 

dit verschil dat dit meestal niet per individu maar in collectief verband zal moeten worden opgelost.  

Bij een combinatie van bronnen, bijvoorbeeld hinder van meerdere bedrijven op een groot industrieterrein, wordt 

het complexer. De leefomgevinghinder is waar te nemen maar erg moeilijk te beheersen en er kan beperkt 

invloed worden uitgeoefend om de hinder te verminderen. Sommige mensen zullen zich in dit soort gevallen 

actief blijven verzetten, maar anderen zullen denken ‘dit is toch vechten tegen de bierkaai’ en zullen voor een 

vermijden + afwachten strategie kiezen.  

Regionale, continentale en globale diffuse bronnen zijn in het algemeen niet gemakkelijk direct waarneembaar. 

Alleen bij regionale bronnen blijft leefomgevinghinder waarneembaar. Een voorbeeld hiervan is stankhinder van 

veehouders in een landbouwgebied.  

 

 

5.3        Leefomgevinghinder in de periode 1870-2000 
In voorgaande paragrafen lag de nadruk op hoe we thans met leefomgevinghinder omgegaan. In deze paragraaf 

kijken we naar de aandacht die leefomgevinghinder in het verleden kreeg. In het bijzonder wordt hierbij, omdat 

de onderzoeksperiode daar binnen valt, gekeken naar de 19
e
 en 20

e
 eeuw. Een voorliggende vraag hierbij is 

‘Hoe beoordelen we leefomgevinghinder van het heden en het verleden op een eenduidige manier?’. Ook wordt 

aandacht geschonken aan een daaruit voortvloeiende vraag ‘ Gebruiken we hiervoor hedendaagse methoden of 

geniet een methode uit de 19
e
 eeuw de voorkeur?’. Aan de hand van de uitkomsten van deze vragen wordt 

bepaald welke beoordeling we het best kunnen toepassen.  

 

In § 5.1 werd toegelicht dat het onvrijwillig ondergaan van leefomgevinghinder een reden kan zijn voor het 

ontstaan van een ‘ontevredenheidsgevoel’. Een middel om uiting aan een dergelijk gevoel te geven is het 

indienen van een bezwaar. Als gedwongen blootstellingen aan hinder, zonder beheersmogelijkheden, vaker 

voorkomen kan dit de reden zijn voor bezwaren. Bij leefomgevinghinder, die bewoners van Harlingen 

vermoedelijk in de 19
e
 eeuw moesten ondergaan, kan worden gedacht aan stankoverlast, ongedierte, zoals 

insecten en ratten en oppervlaktewaterverontreiniging. De ruimtelijke indeling van de stad was ook niet 

bevorderlijk voor het voorkomen van leefomgevinghinder. Bewoners leefden dicht op elkaar en ruimte was 

schaars. Harlingen was in die tijd een dichtbevolkte stad. De oorspronkelijke stadskern had jarenlang een 

oppervlakte van ongeveer één vierkante kilometer, waarop circa 10.000 mensen woonden (zie desgewenst 

bijlage 1, overzichtkaart 1). De indeling van de stad was tot ver in de 19
e
 eeuw min of meer onveranderd aan die 

van de 18
e
 eeuw. Om militaire reden werd bouwen buiten de stadswallen zoveel mogelijk beperkt. Het is dan 

ook niet verwonderlijk, dat Harlingen door de te verwachten hinder van de combinatie van de vele mensen op 

een klein oppervlak met relatief veel bedrijvigheid voor dit onderzoek, werd geselecteerd. Harlingen als 

onderzoeksgebied heeft daarnaast als voordeel dat door haar relatief geïsoleerde ligging de te signaleren hinder 

alleen in of vlak bij de stad kan zijn veroorzaakt.  

Leefomgevinghinder die in de 19
e
 eeuw de meeste aandacht kreeg 

Dat er een verband bestond tussen verontreiniging en ziekten was al lang bekend. In het begin van de 

negentiende eeuw overheerste het idee dat ziekte en besmetting op de een of andere manier te maken hadden met 

armoede, vervuiling en ook zedenloosheid van vooral de armen. Twee theorieën gaven elk een eigen invulling 

aan die relatie: de contagionistische benadering en de miasma-theorie. Het debat tussen die twee benaderingen, 

dat een groot deel van de negentiende eeuw in beslag nam, was heftig, omdat de remedies er tegen zo 

verschilden.  

De contagionistische benadering stelde dat de oorzaak van besmettelijke ziekten gezocht moest worden in 

levende organismen die van de ene persoon op de andere werden overgedragen. Om een epidemie te bestrijden 

was het zaak òf personen als dat mogelijk was (zoals dat vanaf het einde van de 18e eeuw het geval was voor 

koepokken) te vaccineren òf de overdracht te blokkeren door besmette personen in quarantaine te plaatsen. De 

theorie van de miasma’s aan de andere kant leerde dat ziekte veroorzaakt werd door kwalijke dampen die 

opstegen uit vuil en ongerechtigheid. Vooral uit bedompte lucht, rottend afval, bodem doordrenkt met fecaliën 

en stilstaand water konden miasma’s opstijgen. De stank was er een goede indicator voor (Van Zon 1986).  
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Binnen deze benadering werd belang gehecht aan een schone bodem. Hierbij werd een bodem zonder rotbare 

stoffen bedoeld waaruit geen kwalijke en ziekteverwekkende dampen konden ontsnappen.  

In tabel 5 in § 4.2 staan de bedrijfstakken weergegeven die onder het regiem vielen van het Keizerlijk Decreet, 

de voorloper van de Hinderwet, van 1810. Uit de aard van de toegedeelde bedrijfstakken kan worden afgeleid dat 

in de tijd van het Keizerlijke Decreet geurhinder nog als onaangenaam en hinderlijk werd ervaren. De 

slachterijen (abattoirs), darmenzouterijen en varkensfokkerijen, die grotendeels met organische stoffen werkten, 

werden bij het Keizerlijk Decreet in de zwaarste klasse ingedeeld.  

De miasmatische theorie vroeg om een ander pakket maatregelen zoals opruimen van het vuil in de straten, 

afvoer van uitwerpselen en aanvoer van schoon water, doorstroming van de grachten en afbreken of verbeteren 

van bedompte krotwoningen.  

Rond het midden van de negentiende eeuw was deze miasma-theorie, met de maatregelen waarnaar deze 

verwees, favoriet. De eeuwenoude opvatting vanuit de contagionistische benadering werd toen als ouderwets 

beschouwd. Tot ver in de 19
e
 eeuw was de aandacht qua leefomgevinghinder daardoor gericht op stinkende 

organische verontreiniging. Omdat stilstaand stedelijk water op basis van de miasmatische benadering uit den 

boze was, werd rond 1850 in de steden geprobeerd het water van de grachten zoveel mogelijk in beweging te 

houden (Van der Woud, 1987). 

In de periode 1850-1870 probeert een aantal artsen in Nederland, wel de hygiënisten genoemd, met behulp van 

statistische methodieken inzicht te krijgen in de gezondheidsomstandigheden van die tijd. Een hoogtepunt hierin 

vormde de in 1866 uitgebrachte ‘Sterfteatlas van Nederland’. De sterfte per gemeente werd in de atlas in verband 

gebracht met bevolkingsdichtheid, welvaartspeil en bodemgesteldheid. De statistiek ontwikkelde zich zo tot een 

instrument dat ten dienste stond van het gezondheidsbeleid. Sterfte kon hiermee in verband worden gebracht met 

sociale en fysieke factoren, en bovendien kon zichtbaar gemaakt worden welke hygiënische maatregelen in een 

stad waren genomen of soms achterwege gelaten (Houwaart, 1991).  

De ontwikkeling van betere drinkwatervoorziening werd door de hygiënisten als één van de doelen gezien. In die 

tijd werd in de steden drinkwater geput uit de locale watergangen zoals stadsgrachten. Maar omdat deze grachten 

ook werden gebruikt voor de afvoer van urine en fecaliën, was het niet verwonderlijk dat het water van de gracht 

als infectiebron voor ziektes fungeerde.  

Aan het tijdperk van de hygiënisten kwam symbolisch een einde toen in 1883 de Duitse geleerde Koch kon 

aantonen dat de cholera werd veroorzaakt door een bacterie die via het drinkwater in het darmkanaal terecht-

kwam en zo via de uitscheiding nieuw drinkwater kon besmetten. De leer van de miasma’s bleek daardoor niet 

langer houdbaar. Niet het vuil en de dampen zelf, maar bacillen veroorzaakten de cholera-epidemieën. 

Hiermee kwam een einde aan de overdreven aandacht die organische verontreiniging in de bodem kreeg in de 

19
e
 eeuw. Omdat toen duidelijk werd dat de verspreiding van ziekten niet via de bodem maar via het oppervlak-

tewater plaats vond, veranderde de aandacht voor de verontreiniging van de bodem voor de aandacht voor de 

oppervlaktewaterverontreiniging (Nieuwkoop, 1993). De ontdekking dat de verspreiding van ziekten via bacte-

riën plaats vond, had verder tot gevolg dat er een groeiende belangstelling voor de openbare hygiëne ontstond. 

Het besef dat ziekten als malaria en cholera zowel rijken als armen kon treffen lag hieraan ten grondslag.  

Nieuwkoop toonde met zijn promotieonderzoek in 1993 aan dat in de 19
e
 eeuw het risico voor bij 

bedrijfsprocessen vrijkomende stoffen zoals zware metalen, polycyclische aromatische koolwaterstoffen en 

andere complexe chemische stoffen, niet werden onderkend. Later bleek dat deze stoffen aanleiding gaven tot 

ernstige vormen van bodemverontreiniging.  

 

Leefomgevinghinder die in de 20
e
 eeuw de meeste aandacht kreeg 

Stond de aandacht voor leefomgevinghinder in de 19
e
 eeuw in het teken van verontreiniging met organische 

stoffen, hoe zat dat eigenlijk in de het begin van de 20
e
 eeuw? Bij de overheid hoopte men dat met nieuwe 

regelgeving (de Hinderwet van 1895 en de Veiligheidswet van 1896) gevaar, schade en hinder afkomstig van 

inrichtingen (vooral bedrijven) voor derden binnen de perken bleef.  

In § 4.3 werd al toegelicht dat de Hinderwet als doel had om de directe omgeving rondom inrichtingen te vrijwaren 

van gevaar, schade of hinder. Aalders (1984) beweerde van deze Hinderwet dat deze niet toegerust was om in alle 

situaties gevaar, schade en hinder te voorkomen. Hij bedoelde hiermee te zeggen dat de Hinderwet in feite geen 

milieuwet anno 2005 was. Het doel om het biologische milieu te beschermen, wat wel de doelstelling is van de 

huidige wetgeving, was nog niet in de wet opgenomen.  

De aandacht voor leefomgevinghinder in het begin van de 20
e
 eeuw was nog zeer beperkt. Dit wordt nog geïllu- 

streerd door een artikel over de Hinderwet van Smissaert in 1910. In het artikel ‘Wetgeving op economisch en 

sociaal gebied’ dat de landelijke ontwikkeling op dit terrein beschreef en ruim 20 bladzijden bestreek, besteedde 

Smissaert zegge en schrijve drie alinea’s over de Hinderwet en de Veiligheidswet. Jhr. Mr. H. Smissaert was in 

1910 secretaris van de ‘Vereniging van Nederlandsche Werkgevers’.  

Hoewel de indruk wordt gewekt dat in het begin van de 20
e
 eeuw leefomgevinghinder niet veel aandacht kreeg, 

werd in 1910 toch de Nederlandsche Vereeniging tegen Water-, Bodem- en Luchtverontreiniging opgericht. De 

vereniging had als doelstelling: ‘het bevorderen van maatregelen ter voorkoming en bestrijding van Water-, 
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Bodem- en Luchtverontreiniging met inachtneming van de belangen van de landbouw en de nijverheid’. Zij 

wilde dit doen door invloed uit te oefenen bij de autoriteiten bij het treffen van wettelijke voorzieningen. Ook 

wilde ze het verzamelen van gegevens en het verspreiden van kennis over middelen ter voorkoming en 

bestrijding van water-, bodem- en luchtverontreiniging bevorderen. De vereniging belegde ieder jaar een drietal 

vergaderingen, waar één of meer voordrachten werden gehouden en gaf een blad uit, Water Bodem Lucht, dat 

diende als verenigingsblad en waarin artikelen over leefomgevinghinder gepubliceerd werden.  

Het blad ‘Water Bodem Lucht’ fuseerde met ‘Natuur en Landschap’, dat nu ‘Water Bodem Lucht’ als ondertitel 

draagt. De ‘Nederlandsche Vereniging tegen Water-, Bodem- en Luchtverontreiniging’ fuseerde met andere 

verenigingen en nam de stichtingsvorm aan, maar bleef de volledige 20
e
 eeuw bestaan. In 1972 vormde de 

vereniging met de drie andere organisaties een werkorganisatie, de Stichting Natuur en Milieu, die thans nog 

bestaat. Van de vereniging, later stichting, is bekend dat ze te boek stond (staat) als een actieve milieubeweging, 

die niet schroomde (t) haar stem duidelijk te laten horen bij milieuaspecten waar ze het niet mee eens was (is).  

Waarom hebben we zo’n aandacht voor deze vereniging, de latere Stichting Natuur en Milieu. In deze paragraaf 

stelden we ons ten doel om er achter te komen welke leefomgevinghinder in de 20
e
 eeuw de meeste aandacht 

kreeg. De gedachte om naar deze verenging te kijken is dat doordat we naar de ontwikkeling van een actieve 

milieuvereniging kijken we tegelijkertijd hopen inzicht te krijgen in welke leefomgevinghinder in de 20
e
 eeuw de 

meeste aandacht kreeg. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan de hand van de in katern 23 weergegeven beschrijving van de totstandkoming van de stichting ‘Natuur en 

Milieu’ kunnen aangaande ontwikkeling van de leefomgevinghinder in de 20
e
 eeuw trends worden onderschei-

den. 

De Stichting Natuur en Milieu in de 20e eeuw 
De stichting, toen nog vereniging, had bij de oprichting in 1910 al 309 leden. Gedurende haar gehele bestaan zou 

het rond dit aantal schommelen met een dieptepunt van 120 eind jaren twintig en een top van bijna 600 eind jaren 

zestig. Uit het blad ‘Water Bodem Lucht’ blijkt dat de vereniging zich vooral bezig hield met waterverontreiniging. 

Ook afvalverwerking en drinkwaterkwaliteit waren problemen die continu aandacht kregen. Dit is begrijpelijk gezien 

het ledenbestand. De meeste leden waren ambtshalve met milieuproblemen bezig als directeur van een 

reinigingsdienst of van een waterleidingbedrijf of als inspecteur van de volksgezondheid (Tesch, 1975). In de jaren 

zestig bestond de helft van de leden uit nutsbedrijven, maar ook uit fabrieken die belangstelling hadden voor 

milieuproblemen. Een ander deel van de leden waren wetenschappers die in hun onderzoek bezig waren met het 

milieu. Dankzij deze vereniging was er in Nederland een kern van betrokkenen bij milieuproblemen. 

Binnen de vereniging was ook aandacht voor natuurbehoud. De vooral aan het eind van de 19e eeuw sterk groeiende 

bevolking had als bijkomend effect dat het areaal aan de woeste gronden sterk afnam. Ondanks hun felle verzet ging 

in de loop van de twintigste eeuw veel van de schoonheid van Nederland verloren door de effecten van 

bevolkingsgroei en modernisering, vooral van de landbouw.  

Hun aandacht concentreerde zich in het bijzonder op problemen die effect konden hebben op de volksgezondheid. 

Ecologische effecten van milieuverontreiniging kregen tot in de jaren zestig nog weinig aandacht. Door een aantal 

publicaties over de effecten van pesticiden begon dit toen te veranderen. Ook bodemverontreiniging zag de 

vereniging niet als een belangrijk probleem. Vanaf het begin was er bij de vereniging het besef dat in het bijzonder 

de sector nijverheid / industrie nu eenmaal nadelige milieueffecten had. Het ging er om deze zoveel mogelijk te 

beperken, waarbij veel verwacht werd van technische verbeteringen. 

Voor de jaren 1960 bestond er in Nederland bij het algemene publiek bijna geen milieubesef, maar in 1970 was dit 

volledig veranderd. Het toenmalig ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk hield een enquête 

over het milieu, waaruit bleek dat 70% van de huishoudens zich zorgen maakten over milieuverontreiniging. Vijftig 

procent zei dat het hun politieke voorkeur zou beïnvloeden als een partij meer aandacht zou besteden aan 

natuurbescherming en milieuverontreiniging.  

Op grond van deze omslag daarin zou het ontstaan van het milieubesef kunnen worden gelokaliseerd rond 1966. 

Rond 1970 was bijna iedereen in de bevolking doordrongen van het belang van een gezonde leefomgeving. 

De veranderde maatschappelijke belangstelling vond duidelijk zijn weerslag in het werk van de vereniging. In de 

jaren zestig veranderde de sfeer binnen de vereniging duidelijk. De berichtgeving in ‘Water Bodem Lucht’ nam in 

levendigheid toe. Ook was er een toenemende belangstelling voor internationale contacten, hoewel de vereniging 

altijd wel buitenlandse sprekers vooral uit de Verenigde Staten uitgenodigd had.  

De Stichting Natuur en Milieu, die zich geleidelijk had omgevormd tot een sociale beweging, hielp in de jaren 

zeventig krachtig mee aan het opzetten van een nieuw milieubeleid. Dit deed ze door actief mee te werken aan nieuwe 

milieuwetten en door uitvoerige commentaren te geven op de vele nota’s die vooral op het terrein van de ruimtelijke 

ordening verschenen. Een deel van de activiteiten was formeel door deelname aan de vele adviescolleges die in die 

tijd floreerden. Een deel van het werk was ook informeel door directe contacten met Kamerleden en ambtenaren, 

waardoor Kamervragen of veranderingen in wetteksten en nota’s tot stand gebracht konden worden. De organisatie 

gebruikte de nieuwe milieuwetten om vervuilende industrie aan te pakken, en de bezwaarprocedures tegen 

bestemmingsplannen om ernstige aantasting van natuurgebieden te voorkomen. Bij dit alles was het landelijke 

netwerk van Provinciale Milieufederaties die elk weer als koepel voor locale milieugroepen functioneerden van grote 

betekenis. De Milieufederaties kregen steun van Natuur en Milieu in de opbouw van hun eigen professionele 

organisatie, waardoor geleidelijk aan allerlei activiteiten door hen zelf ondernomen konden worden. Bezwaren tegen 

bestemmingsplannen kwamen bij hen terecht. [ Katern 23] 
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In de eerste decennia van de 20
e
 eeuw richtte de overheid zich in het bijzonder op het voorkomen van hinder en 

het vermijden van direct gevaar voor de volksgezondheid. Dit was mogelijk op basis van de Hinderwet en de 

Veiligheidswet. Rond 1920-1930 ontstond binnen de vereniging aandacht voor natuurbehoud. De vooral aan het 

eind van de 19
e
 eeuw sterk groeiende bevolking had als bijkomend effect dat het areaal aan de woeste gronden 

sterk afnam. Ondanks fel verzet van de vereniging ging in de loop van de twintigste eeuw veel van de 

schoonheid van Nederland verloren door de effecten van de bevolkingsgroei, de modernisering, maar vooral 

door de landbouw. In de periode van ongeveer 1960-1975 ontwaakte het besef dat milieuproblemen indirect en 

op lange termijn effecten kunnen geven. Men ontdekte toen dat er een relatie kan worden gelegd met fysieke, 

sociale en economische ontwikkelingen. Van 1975-2000 wordt duidelijk dat er een wederzijdse afhankelijkheid 

is tussen mens en omgeving en dat er een relatie bestaat tussen milieubeleid met andere beleidsvelden. In deze 

periode ontstond aandacht voor de gevaren van milieuvervuiling voor ecosystemen, en het proces van sanering 

naar preventie komt op gang. Dit laatste voor onder andere oppervlaktewaterverontreiniging, bodemverontreini-

ging, luchtverontreiniging, etc.  

 

Manier van beoordeling leefomgevinghinder in dit onderzoek  

Voor het grootste deel van de 19
e
 eeuw was er een overdreven aandacht voor organische verontreiniging. De 

indeling in het Keizerlijke Decreet (1810) laat zien dat geurhinder als onaangenaam en hinderlijk werd ervaren, 

maar dat bij geluidshinder en bij luchtverontreiniging als rookhinder, vermoedelijk werd gerekend op de 

tolerantie van omwonenden. Nieuwkoop toonde met zijn promotieonderzoek in 1993 aan dat in de 19
e
 eeuw het 

risico voor bij bedrijfsprocessen vrijkomende stoffen zoals zware metalen, polycyclische aromatische 

koolwaterstoffen en andere complexe chemische stoffen, niet werden onderkend. Later bleek dat deze stoffen 

aanleiding gaven tot ernstige vormen van bodemverontreiniging. Was in het begin van de 20
e
 eeuw het beleid 

erop gericht om schade en hinder te voorkomen, na het ontwaken van het milieubesef en er meer aandacht voor 

leefomgevinghinder kwam, kon de wederzijdse afhankelijkheid worden aangetoond van mens met zijn 

omgeving. De hieruit voortkomende aandacht voor gevaren van milieuvervuiling voor ecosystemen bracht het 

proces van sanering tot preventie van leefomgevinghinder op gang. In tabel 10 is op basis van de in deze 

paragraaf verkregen informatie de aandacht voor de vormen van leefomgevinghinder weergegeven voor de 19
e
 

en 20
e
 eeuw.  

 

Vormen van leefomgevinghinder  Ca. 1800-1880 1880-1960 1960-2000 

Luchtverontreiniging  X X X 

Stankhinder  X X X 

Organische bodemverontreiniging X - X 

Anorganische bodemverontreiniging  - - X 

Oppervlaktewaterverontreiniging  - X X 

Afvalverwijdering  - X X 

Aantasting ecosystemen - - X 

 

Tabel 10 Schema relevante vormen van leefomgevinghinder in de periode 1800-2000  
 

Tabel 10 laat zien dat in de onderzoeksperiode niet steeds dezelfde vormen van leefomgevinghinder dezelfde 

aandacht kregen. In de 19
e
 eeuw tot circa 1880, na de ontdekking dat bacillen de feitelijke ziekteverwekkers 

waren, verplaatste de aandacht zich van de bodem naar het oppervlaktewater.  

Luchtverontreiniging en stankhinder hadden gedurende de gehele onderzoeksperiode de aandacht. De volgende 

regelgeving toont dit aan: het Keizerlijk Decreet van 1810, het KB van 1824, de Fabriekswet van 1874, de Hin-

derwet van 1896 en de Wet Milieubeheer van 1993. Na 1880 ontstond meer aandacht voor de oppervlaktewater-

verontreiniging en afvalverwijdering. De aandacht voor de eerste was toe te schrijven aan de ontdekking dat niet 

stank maar bacillen de verspreiding van ziekten veroorzaakten en dat deze zich via oppervlaktewater sneller 

konden verspreiden. Het toenemende percentage van niet-organisch (meer bedrijfsafval) in het huishoudelijk 

afval nam toe waardoor de afzet naar de landbouw, waar het daarvoor naartoe werd afgevoerd, stagneerde.  

Vanaf 1960 ontwaakte met de opkomst van het moderne milieubeleid de opvatting dat milieuproblemen indirect 

en op lange termijn effecten kunnen geven. Uit deze opvatting ontstond aandacht ontstond voor alle vermelde 

vormen van leefomgevinghinder.  

Om in het kader van dit onderzoek de door de bedrijvigheid veroorzaakte leefomgevinghinder op dezelfde wijze 

te kunnen beoordelen moet dit op dezelfde manier gebeuren. Zoals tabel 10 laat zien is in de periode 1960-2000 

aandacht voor alle in de tabel genoemde vormen van leefomgevinghinder. Om de eenduidigheid in stand te 

houden is daarom besloten de in het kader van dit onderzoek te onderzoeken bedrijvigheid met hedendaagse 

methodieken te beoordelen.  

 

 



 81

5.4 Vermoedelijke leefomgevinghinder en de bedrijvigheid van Harlingen in de onderzoeksperiode  
In § 5.3 is besloten dat we de bedrijvigheid van Harlingen in dit onderzoek met hedendaagse methodieken 

beoordelen. We zijn dus op zoek naar die bedrijvigheid in het onderzoeksgebied waarvan we veronderstellen dat die 

leefomgevinghinder heeft veroorzaakt. Er zijn natuurlijk vormen van bedrijvigheid die geen hinder veroorzaken. Het 

is niet zinvol om deze bedrijvigheid in dit onderzoek mee te nemen, omdat de kans gering is dat in de dossiers ervan  

bezwaren worden gevonden. Hoe maken we nu het onderscheid tussen bedrijvigheid die wel en die geen hinder 

hebben veroorzaakt? We dienen na te gaan welke vermoedelijke hinder door de bedrijvigheid van Harlingen over de 

gehele periode 1870-2000 is veroorzaakt. Voor de typering van de oudere leefomgevinghinder, van eind 19
e
 tot het 

midden van de 20
e
 eeuw, is gebruik gemaakt van de methode van Mieck en voor de bepaling van de mate van 

veroorzaakte hinder is gebruik gemaakt van het instrument ‘milieuzonering’. Beide methoden worden hieronder 

toegelicht  

 

Toetsing bedrijvigheid van Harlingen aan de benadering volgens Mieck  

Om de leefomgevinghinder van de bedrijvigheid in de onderzoeksperiode, 1870-2000, inzichtelijk te maken 

wordt gebruik gemaakt van de methode van Mieck (1990). In katern 24 worden de door Mieck gehanteerde 

typen vervuiling toegelicht.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

In tabel 11 is de bedrijvigheid van Harlingen in de periode 1889-1985 getoetst aan de door Mieck opgestelde 

typen vervuiling. Hierbij is gebruik gemaakt van bijlage 7.1. In deze bijlage staan van 7 peiljaren uit de periode 

1889-1985 van de bedrijvigheid van Harlingen weergegeven, het aantal vestigingen en het aantal medewerkers. 

Omdat we inzicht willen verschaffen in de volledige leefomgevinghinder in de stad zijn bij deze toetsing ook de 

vervuilende inwoners van de stad zelf, en in bijzonder de lozingen, meegenomen. Deze zijn in dit verband als 

één gezamenlijke vervuilingsbron beschouwd, omdat deze ook bijdragen, zij het verspreid, aan de 

leefomgevinghinder.  

Om inzicht te krijgen in de omvang van de vervuiling volgens Mieck is een inschatting van de schaal van de 

vervuiling aan tabel 11 toegevoegd. De gebruikte inschatting van de schaalgrootte staat los van de door Mieck 

gebruikte methodiek. Voor de beoordeling van de schaalgrootte is het gemiddelde aantal medewerkers per 

bedrijfstak genomen. Dit vanuit de gedachte dat hoe meer medewerkers er zijn er ook des te meer 

leefomgevinghinder vervuiling is veroorzaakt. Bij de toedeling van de verwachte historische vervuiling kan per 

bedrijfstak slechts voor één type worden gekozen. De meest waarschijnlijke vervuiling is hierbij aangehouden. 

De door Mieck gehanteerde typen vervuiling bieden de gelegenheid, om de historische leefomgevinghinder van 

het onderzoeksgebied in de periode 1870-2000 te verklaren. 

 

Typologie van historische vervuiling (leefomgevinghinder)volgens Mieck 
Mieck (1990) onderscheidt voor historische vervuiling, rekeninghoudend met de oorzaak van de leefomgevinghinder, 

de volgende 6 typen vervuilende bronnen: 

Type I Bacteriële vervuiling;  

De leefomgevinghinder die samenhangt met de stedelijke samenlevingsvorm;  

Type II Economische vervuiling;  

Deze vorm van vervuiling vloeit voort uit de preïndustriële bedrijfsactiviteiten. Leerlooierijen, koper-

slagers, darmenzouterijen, zeepzieders, etc, veroorzaakten leefomgevinghinder in de vorm van geurhin-

der, lawaaihinder, verontreinigd drinkwater en ongedierte aantrekkend afval.  

Type III Industriële vervuiling; 

De door de industrie veroorzaakte leefomgevinghinder had verregaande gevolgen voor het milieu. Stads-

wijken, steden, regio`s, etc, werden aangetast. De door de industrie veroorzaakte leefomgevinghinder 

komt min of meer overeen met die van type 2 maar verschilt wat betreft omvang van de veroorzaakte 

hinder.  

Type IV Grensoverschrijdende vervuiling; 

Deze vervuilingvorm betreft het effect van door de mens veroorzaakte uitstoot van stoffen op andere 

landen, continenten, etc. Deze vorm werd in § 5.2 ook al besproken. 

Type V  Aantastende vervuiling (vormen V a en V b); 

Mieck bedoelt met de vervuilingvorm ‘Va’, de aantasting door de extensieve landbouw, het effect van 

zure regen veroorzaakt door de uitstoot van gassen door de industrie op verschillende oppervlakken.  

Met type Vb wordt bedoeld, het effect van achtergelaten afvalstoffen van voormalige industrieën als 

gasfabrieken, zinkerijen, etc, in de vorm van bodemverontreiniging.  

Type VI Calamiteiten vervuiling. 

Milieurampen van natuurlijke of menselijke aard kenmerken zich doordat deze op elk moment en op elke 

schaal kunnen voordoen. Een voorbeeld hiervan zijn de overstromingen na de aardbeving nabij Sumatra 

in Indonesië d.d. 26 december 2004. [Katern 24] 
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Tabel 11  Toetsing van de Harlinger bedrijvigheid aan de door Mieck gehanteerde typen vervuiling  
 

In dit onderzoek naar de leefomgevinghinder in Harlingen handelt het vooral om de typen I, II, III en Vb van de 

door Mieck gehanteerde vervuiling. Deze methode heeft zijn beperking. Een aantal vormen van leefomgeving-

hinder zoals wij die kennen, waaronder geluidhinder, etc, is niet meegenomen. Dit past binnen de benadering 

Type I Type II Type III Type IV Type Va Type Vb Type VI Schaal vervuiling  

A B C D E

De Stad  1 1

Landbouw

landbouw / tuinbouw 1 1

visserij 1 1

Subtotaal 2 1 2 1

Nijverheid/Industrie 

aardolie- / aardgaswinning en -exploratie 1 1

overige delfstoffen 1 1

voedings- en genotmiddelenindustrie 1 1

textielindustrie 1 1

kledingindustrie 1 1

hout- en meubelindustrie 1 1

papier- en papierwarenindustrie 1 1

grafische industrie (uitgeverijen) 1 1

chemische industrie 1 1

rubber- en kunststofverwerkende ind. 1 1

bouwmaterialen- aardewerk- en glasind. 1 1

metaalproductieindustrie 1 1

machineindustrie 1 1

transportmiddelenindustrie 1 1

instrumenten en optische industrie 1 1

overige industrie 1 1

openbare nutsbedrijven 1 1

bouwnijverheid 1 1

bouwinstallatiebedrijven 1 1

Subtotaal 1 11 7 5 8 4 2

Diensten 

groothandel 1 1

tussenpersonen in de handel 1 1

detailhandel 1 1

hotel, restaurants, cafe's 1 1

reparatiebedrijven van gebruiksgoed. 1 1

spoorwegen 1 1

wegvervoer 1 1

zeevaart 1 1

binnenvaart 1 1

hulpbedrijven van het vervoer 1 1

communicatiebedrijven 1 1

bankwezen 1 1

verzekeringswezen 1 1

exploitatie en handel in onr. goed 1 1

zakelijke dienstverlening 1 1

verhuur van machines 1 1

openbaar bestuur 1 1

religieuze organisaties 1 1

onderwijs 1 1

gezondheids- en veterinaire diensten 1 1

maatschappelijke dienstverlening 1 1

sociaal-culturele en culturele instel. 1 1

sport en recreatie 1 1

bedrijfs- en werkn.org., researchbedr. 1 1

overige dienstverlenende partijen 1 1

Subtotaal 24 1 9 7 2 6 1

Legenda Type I      = bacteriële vervuiling Type V a = aantastende vervuiling door landbouw en zure regen  

Type II     = economische vervuiling Type V b = aantastende vervuiling van afval van voorm. industriëen o.a. bodemverontr.   

Type III    = industriële vervuiling Type VI   = vervuiling door calamiteiten

Type IV   = grensovderschrijdende  vervuiling Schaal vervuiling  = A = < 25 medewerkers; B = >25-<75; 

C = >75-<150; D = >150-<300; E = > 300
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van deze methode. We hebben het hierbij immers over historische vervuiling en als geluidhinder in het verleden 

kennelijk niet als hinderlijk werd beleefd past deze daar dan ook niet in. 

De maat voor de schaalgrootte is het gemiddelde aantal medewerkers per bedrijfstak. Hierbij werden vijf 

schaalgrootten onderscheiden; A = gemiddeld minder dan 25 medewerkers; B = gemiddeld gelijk aan 25 maar 

minder dan 75 medewerkers; C = gemiddeld gelijk aan75 maar minder dan 150; D = gemiddeld gelijk aan 150 

maar minder dan 300 en E = gelijk aan en groter dan 300 medewerkers. Om onderlinge vergelijking mogelijk te 

maken, zijn de 5 schalen ook uitgedrukt in een getal. Voor dit getal, dat overeenkomt met een aantal 

medewerkers, is het midden per schaalrange aangehouden. Het volgende aantal medewerkers is hiervoor 

berekend: A = 13; B = 50; C = 110; D = 225 en E = 350. Deze schaalgrootte waarde is berekend uit het 

gemiddelde van het aantal medewerkers zoals vermeld in de legenda bij tabel 11. Voorbeelden: A = 25/2 = 

afgerond 13 en B = 25 + 75 = 100/2 = 50, etc.  

 

Tabel 11 levert de volgende informatie: 

De sector landbouw en de stad levert 2 bacteriële vervuilingsbronnen waarbij de schaal van de vervuiling 

uitkomt op 2x B en 1x E of in aantallen medewerkers uitgedrukt op 450 medewerkers. De sector nijverheid / 

industrie levert 1 bacteriële vervuilingsbron, 11 economische en 7 industriële vervuilingsbronnen op. De schaal 

van de vervuiling wordt op 5 x A; 7 x B; 4 x C en 2 x E of in aantallen medewerkers uitgedrukt op 1550 

medewerkers geschat. De sector diensten levert 24 bacteriële vervuilingsbronnen en een economische 

vervuilingsbron op. De schaal van de vervuiling wordt op 9 x A; 7 x B; 2 x C, 6 x D en 1 x E of in aantallen 

medewerkers uitgedrukt op 1037 medewerkers geschat. Van de 46 potentiële vervuilingsbronnen veroorzaakten 

36 bedrijfstakken bacteriële vervuiling. De economische vervuiling werd geschat voor 11 bedrijfstakken en de 

industriële vervuiling voor 7 bedrijfstakken. De bacteriële vervuiling scoort wat betreft schaalgrootte 8 x A; 8 x 

B; 2 x C; 6 x D en 2 x E of in aantallen medewerkers uitgedrukt op 2770 medewerkers. De economische 

vervuiling scoort wat betreft schaalgrootte 4 x A; 5 x B; 2 x C en 1 x E of in aantallen medewerkers uitgedrukt 

op 872 medewerkers. De industriële vervuiling betreft 2 x A; 3 x B en 2 x C of in aantallen medewerkers 

uitgedrukt op 396 medewerkers. De verhouding tussen de drie waargenomen typen vervuiling volgens Mieck 

komt globaal overeen met de verhouding  2770 : 872 : 396 of vereenvoudigd weergegeven met  9 : 3 : 1. Hierbij 

moet nog worden opgemerkt dat als de correcte waarde van de stad zou kunnen worden toegevoegd, deze 

verhouding nog grotere verschillen op zou leveren. 

De bacteriële vervuiling volgens de benadering van Mieck was in Harlingen dus verreweg de grootste vervui-

ling. Zoals in katern 24 is toegelicht is deze vorm van vervuiling in het bijzonder verbonden met stedelijke 

activiteiten. Hoewel economische vervuiling door Mieck als een aparte vorm van vervuiling wordt beschouwd, 

veroorzaakten de betreffende bedrijven dezelfde vorm van vervuiling als bij type I vervuiling (de bacteriële 

vervuiling). Het handelde hierbij om bij bedrijfsactiviteiten vrijkomende afval rijk aan organische stof. Dit leidde 

tot geurhinder, oppervlaktewatervervuiling, etc, veroorzaakt door zich in het verontreinigde water ontwikkelende 

bacteriën.  

De industriële vervuiling volgens Mieck betreft afval van bedrijven die werken met chemische stoffen.  

In Harlingen betrof dit in deze periode een zevental bedrijfstakken. Voorbeelden hiervan zijn de rubberfabriek 

Delftse Rubber Industrie van 1950-1980, de thans nog bestaande grotere scheepswerven en het eveneens nog 

bestaande kunststofbewerkende bedrijf Flexoplast.  

Op bedrijfstakniveau werd de grootste vervuiling, volgens deze benadering, veroorzaakt door de economische 

vervuiling van de voedings- en genotmiddelenindustrie. De bedrijfstakken die hieronder vallen zijn exportsla-

gerijen, leerlooierijen, vetsmelterijen, darmenzouterijen, etc. In het begin van de 20
e
 eeuw was een vijftiental van 

dit type bedrijven in Harlingen gevestigd. Zoals uit tabel 11 kan worden afgeleid waren gemiddeld 322 

medewerkers in de aangegeven periode werkzaam in deze bedrijfstakken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4 in § 1.5 laat zien dat het heel gewoon was om zich via het oppervlaktewater van afval te ontdoen. Tot 

de komst van rioolwaterzuiveringsinstallatie in Harlingen in 1982 bleef deze gewoonte gehandhaafd. Door het 

dempen van stadsgrachten van circa 1865-1895 in Harlingen, realisatie van schoon drinkwater, het ophalen van 

fecaliën vanaf 1870 en vanaf begin 20
e
 eeuw inzamelen van huisvuil werd voor een groot deel de bacteriële 

vervuiling volgens de benadering van Mieck teruggedrongen.  

Vermoedelijk kon de geurhinder van exportslagerijen en vetsmelters, luchtverontreiniging van onder andere 

gasfabrieken en de teerdestilleerderijen en wat later geluidshinder door metaalbewerkende bedrijven niet worden 

Met ‘leefomgevinghinder’ (zie desgewenst introductie onderzoek) wordt bedoeld alle vormen van hedendaagse 

milieuhinder zoals deze staan omschreven in Wet Milieubeheer. Het betreft milieuhinder in brede zin, zoals onder 

andere geurhinder, geluidsoverlast, stofoverlast, overlast van het verkeer, oppervlaktewaterverontreiniging, 

bodemverontreiniging, luchtverontreiniging, etc. De term leefomgevinghinder wordt als alternatief gebruikt voor 

de term milieuhinder. Dit omdat de term milieuhinder nog maar enige decennia in gebruik is. Leefomgevinghinder 

wordt in dit onderzoek gebruikt omdat soms van oudere vormen van milieuhinder sprake is. [ Katern 25] 
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ingeperkt. Uit deze toelichting wordt duidelijk dat bacteriële vervuiling volgens Mieck vanaf circa 1925 niet mer 

als zodanig werd beleefd. Daarvoor kwamen andere vormen van leefomgevinghinder voor in de plaats.  Zoals uit 

katern 25 kan worden afgeleid omvat de hedendaagse beoordeling van leefomgevinghinder meer aspecten. 

Mieck richtte zich bij de ontwikkeling van de methode vooral op typering van historische vervuiling en om in 

het bijzonder daarin fasen te kunnen onderscheiden.  

 

Milieuzonering  

De beoordeling van hedendaagse leefomgevinghinder ligt verankerd in de Wet Milieubeheer waarin de diverse 

vormen van milieuhinder en daarvoor geldende regelgeving nauwgezet staan omschreven. In dit verband wijzen we 

op een uitgave ‘Bedrijven en Milieuzonering’ van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten onder redactie van 

Peters (1999). De methode van Bedrijven en milieuzonering wordt in hoofdstuk 6 in katern 28 uitvoerig toegelicht. 

Met behulp van deze methode kan leefomgevinghinder in relatie tot de ruimtelijke indeling worden beoordeeld. De 

methode volgens Bedrijven en Milieuzonering biedt daarnaast de mogelijkheid om op bedrijfstakniveau de te 

verwachten leefomgevinghinder in te kunnen schatten.  

 

Sector  Globale categorie-indeling  

volgens milieuzonering  

Gemiddeld aantal vesti-

gingen per sector 

Gemiddeld aantal werk-

nemers per sector 

A; Landbouw 2, 3 en 4 55 125 

B; Nijverheid/ industrie 3, 4, 5 en 6 239 1500 

C; Diensten 1, 2 en 3 492 2300 

 

Tabel 12 Toetsing bedrijfssectoren aan de categorie-indeling volgens milieuzonering  

De methode Bedrijven en Milieuzonering werd ook gebruikt voor de bedrijfstakken van Harlingen.  De scores 

van de bedrijfstakken volgens milieuzonering werden vervolgens vertaald naar sectorniveau en gezamenlijk met 

het aantal vestigingen en werknemers per sector in tabel 12 weergegeven. De gegevens van tabel 12 werden 

gebruikt om de in de grafiek van figuur 28 vermelde aantal bedrijven uit te zetten ten opzichte van diverse 

gradaties van hinder.   
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Figuur 28  Weergave van bedrijven van de drie bedrijfssectoren aan de hand van gradaties van 

hinder(h.) op basis van de methode van ‘Bedrijven en Milieuzonering’  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Uit de grafiek blijkt dat de bedrijven van de sector nijverheid/ industrie, weergegeven als B, nabij lijnstuk a te 

vinden zijn. De meeste bedrijven zullen vermoedelijk niet het storende hinderniveau bereiken dat door lijnstuk a 

wordt aangegeven. In de grafiek liggen de bedrijven van B1en B2 (zie voor betekenis aanduiding B1 en B2 

legenda figuur) boven het niveau van lijnstuk a, terwijl het niveau van B3 en A1 (A = sector landbouw) net 

Legenda figuur 28:  
De sector landbouw wordt weergegeven als A, de sector nijverheid / industrie als B en de sector diensten als C. Elke 

sector is verder onderverdeeld in  drie delen. Met de drie delen, voor bijvoorbeeld A, A1, A2 en A3, zijn de verschil-

lende gradaties aan leefomgevinghinder binnen een sector weergegeven. Met A1 zijn die bedrijven van de sector A 

bedoeld die binnen deze sector de meeste leefomgevinghinder veroorzaken; met A2 zijn bedrijven bedoeld die minder 

leefomgevinghinder veroorzaken en A3 die beperkt leefomgevinghinder veroorzaken. Voor de overige sectoren is 

dezelfde indeling gemaakt en eveneens in de figuur uitgezet. Met lijnstuk a wordt een voor mensen storend 

hinderniveau aangegeven. De hoogte van het niveau dat door lijnstuk a wordt aangegeven betreft een willekeurig 

niveau. Een expliciet niveau is op een min of meer gekozen ligging ook niet aan te geven omdat we het hierbij over 

leefomgevinghinder in het algemeen hebben.  
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onder het niveau van lijnstuk a liggen. De bedrijven van B1 en B2 betreffen dus een beperkt aantal bedrijven met 

relatief veel leefomgevinghinder. B3/A1 betreft meer bedrijven met minder leefomgevinghinder. A2/C1 (C = sector 

diensten) betreft nog meer bedrijven met relatief nog minder hinder. Bij A3/C2 geldt dat dit nog meer bedrijven zijn 

met beperkt hinder. Van C3 kan worden opgemerkt dat dit veel bedrijven betreft zonder hinder.  

 

Concluderend kan worden opgemerkt: 

Gegevens van 7 peiljaren afkomstig van volks- en beroepstellingen van de bedrijvigheid van Harlingen van de 

periode 1899-1985 werden getoetst op grond van twee benaderingen, de methode volgens Mieck naar historische 

vervuiling en de methode volgens ‘Bedrijven en Milieuzonering’ op grond van hedendaagse criteria. 

Geconstateerd werd dat de historische vervuiling voor een belangrijk deel bacteriële vervuiling (69%) betrof. 

Door het treffen van allerlei maatregelen van overheidswege werd de bacteriële vervuiling volgens de 

benadering van Mieck teruggedrongen. Vermoedelijk kon niet de geurhinder van de exportslagerijen en de 

vetsmelters, de luchtverontreiniging door onder andere de gasfabriek en de teerdestilleerderij worden ingeperkt. 

Dit gold vermoedelijk later ook voor geluidhinder door de metaalverwerkende bedrijven en de 

bodemverontreiniging door bijvoorbeeld teerbedrijven. Toetsing met behulp van hedendaagse instrumenten op 

leefomgevinghinder, op basis van de benadering van ‘Bedrijven en Milieuzonering’ leerde dat een beperkt aantal 

bedrijven van de sector nijverheid/ industrie vermoedelijk de meeste storende leefomgevinghinder veroorzaakte in 

het onderzoeksgebied. 

 

Gevolgen van de uitkomsten van de verkenning van de bedrijvigheid van het onderzoeksgebied voor het verdere 

onderzoek  

In dit onderzoek zoeken we naar die bedrijvigheid waarvan we veronderstellen dat deze leefomgevinghinder  heeft 

veroorzaakt. Dit doen we omdat we naar bij de overheid ingediende bezwaren op zoek zijn en we verwachten dat 

vooral tegen bedrijven die leefomgevinghinder veroorzaakten bezwaren zijn ingediend. Als we in dit verband naar de 

sectoren van de bedrijvigheid van Harlingen kijken, kan worden geschat dat vermoedelijk de minste 

leefomgevinghinder en daarmee de minste bezwaren bij de sector diensten valt te verwachten. Onder deze sector valt 

de detailhandel zoals hotels, winkeliers, banken, etc. Meer kans op leefomgevinghinder geeft de sector landbouw, 

waaronder de landbouw en de visserij vallen, maar van de sector nijverheid / industrie kan op basis van deze 

benadering vermoedelijk de meeste leefomgevinghinder worden verwacht. Hierboven is beredeneerd dat in de 

bedrijven waar meer fabrieksmatig werd geproduceerd de meeste kans op leefomgevinghinder bestaat. Omdat deze 

manier van werken vooral in de sector nijverheid/ industrie en wat minder ook in de sector landbouw/ visserij wordt 

toegepast, kan daar dan ook de meeste leefomgevinghinder worden verwacht.  

Figuur 28 laat zien dat bij de sector diensten vermoedelijk geen grootschalige leefomgevinghinder kan worden 

verwacht. Volgens tabel 12 omvatte de sector diensten in het onderzoeksgebied 492 van de 786 vestigingen. Omdat 

bij deze sector maar weinig bezwaren worden verwacht, lijkt het minder zinvol om de volledige bedrijvigheid in dit 

verband te bestuderen. Ook bij de sectoren landbouw en nijverheid/ industrie zullen bedrijven aan te wijzen zijn die 

hoegenaamd geen leefomgevinghinder veroorzaakten en daarom minder geschikt zijn voor dit onderzoek. Omdat het 

daarom minder zinvol is om alle bedrijven van Harlingen op bezwaren te onderzoeken, moet een methode worden 

ontwikkeld waarmee die bedrijven worden getraceerd waar bewoners wel tegen ageerden. In hoofdstuk 6 zal worden 

beschreven welke bedrijven voor dit onderzoek in aanmerking komen. 

 

 

5.5 Samengevat 
In dit hoofdstuk zijn de gedragsaspecten ten gevolge van leefomgevinghinder besproken. Het gevoel van 

ontevredenheid, en de daaruit voortkomende spanning, blijkt voort te komen uit het verschil tussen een 

ongewenste (actuele) situatie en een gewenste (optimale) situatie. Bepalend is wat men als gewenst beschouwt. 

Belangrijke aspecten daarbij zijn hoe men zich voelt (de gezondheidsbeleving) hoe de directe woonomgeving is 

(de sociale beleving) maar ook hoe de fysieke omgeving (schone lucht, etc) wordt ervaren. In elke menselijke 

samenleving zijn vormen van leefomgevinghinder aanwezig. De kans op leefomgevinghinder neemt toe als er 

meer mensen bijeen zijn, zoals in stedelijke gebieden. De vraag is tot welk niveau omgevingshinder als 

acceptabel te beschouwen is. Door koppeling van de keten van blootstelling aan gezondheidseffecten en door 

deze weer te koppelen aan de term ‘risico’ lukt het aan belangrijke onderdelen grenswaarden te verbinden.  

Qua mogelijke gedragsuitingen blijkt elke vorm van leefomgevinghinder op zich te staan. Procesmatig 

voorgesteld is er altijd sprake van een bron, een pad en een bedreigd object. De bron is hierbij de hinderbron, het 

pad is de afstand van de hinder tot het bedreigde object en het bedreigde object is de plaats waar de hinder 

feitelijk wordt ervaren. Bij daadwerkelijke confrontatie met een vorm van leefomgevinghinder, zoals 

stankhinder, zal de persoon in kwestie in eerste instantie vaststellen wat er in feite aan de hand is. Met andere 

woorden, hij beoordeelt de leefomgevingssituatie. Bij deze beoordeling speelt een drietal aspecten een rol. Dit 

zijn de waarneembaarheid, de onzekerheid over de gezondheidsrisico en de mate van beheersbaarheid van de 

leefomgevinghinder. Op grond van deze aspecten wordt bepaald voor welke gedragsuiting wordt gekozen.  
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Het blijkt dat bij de beoordeling van leefomgevinghinder en de daaropvolgende gedragsuiting een verband bestaat 

tussen persoonlijkheidskenmerken, die zich uit in verwerking van ervaringen, en persoonlijkheidsfactoren als leeftijd, 

opleiding en sociale status. Een persoon die een tiental jaren langs een spoor woont, schrikt niet meer van een trein.  

Er zijn allerlei vormen van gedragsuitingen maar op hoofdlijnen kunnen twee vormen worden onderscheiden; 

een actieve vorm en een defensieve vorm. Bij de actieve vorm probeert men, koste wat het kost, de 

leefomgevinghinder te voorkomen dan wel te beperken. Bij de defensieve benadering echter laat men het op zijn 

beloop. Per vorm van leefomgevinghinder kan niet altijd eenzelfde gedragsuiting worden verwacht. Elke vorm 

van geluidshinder kan variëren in grootte en intensiteit van de blootstelling. Met behulp van de schaal van de 

leefomgevinghinder kan men een inschatting maken van de mogelijke gedragsuitingen. Bepalende factoren zijn 

de beheersbaarheid en de waarneembaarheid van de betreffende leefomgevinghinder. 

Omdat we in dit onderzoek ook naar het ervaren van leefomgevinghinder in het verleden kijken is nagegaan of er 

zich in de onderzoeksperiode veranderingen in het ervaren van leefomgevinghinder hebben voorgedaan.  

Bij het nalopen van de voor de 19
e
 en 20

e
 eeuw relevante vormen van leefomgevinghinder kan worden geconclu-

deerd dat de aandacht voor de leefomgevinghinder in de onderzoeksperiode sterk is veranderd. Zo was de 

aandacht voor leefomgevinghinder in de 19
e
 eeuw vooral gericht op het voorkomen van verontreiniging met 

organische stoffen. Ook de aandacht voor leefomgevinghinder in het begin van de 20
e
 eeuw was nog beperkt. In 

de eerste decennia van de 20
e
 eeuw richtte de overheid richtte zich vooral op het voorkomen van hinder en het 

vermijden van direct gevaar voor de volksgezondheid. Dit kon op basis van de Hinderwet en de Veiligheidswet. 

Het doel om het biologische milieu te beschermen, wat wel de doelstelling is van de huidige wetgeving, was nog 

niet in de wet opgenomen. Rond 1920-1930 ontstond aandacht voor natuurbehoud. De vooral aan het eind van de 

19
e
 eeuw sterk groeiende bevolking had als bijkomend effect dat het areaal aan de woeste gronden sterk was 

afgenomen. Vanaf ongeveer 1970 pas ontwikkelde zich het milieubesef zoals wij die thans nog kennen. De reden 

hiervoor was dat men begon te beseffen dat leefomgevinghinder indirect en op lange termijn effecten kunnen 

geven.  

Om de eenduidigheid in stand te houden bij de beoordeling van de bedrijvigheid in dit onderzoek werd besloten 

dit te doen met hedendaagse methodieken. Een inventarisatie van de bedrijvigheid van Harlingen leerde dat 

vermoedelijk de minste leefomgevinghinder en daarmee de minste bezwaren bij de sector diensten kan worden 

verwacht. Onder deze sector valt de detailhandel zoals hotels, winkeliers, banken, etc. Meer kans op 

leefomgevinghinder geeft de sector landbouw, waaronder de landbouw en de visserij vallen, maar van de sector 

nijverheid / industrie kan op basis van deze benadering vermoedelijk de meeste leefomgevinghinder worden 

verwacht. Omdat het daarom minder zinvol is om alle bedrijven van Harlingen op bezwaren te onderzoeken, 

moet een methode worden ontwikkeld waarmee die bedrijven worden getraceerd waar bewoners wel tegen 

ageerden. We voeren dit uit met behulp van een selectie. Deze selectie zal worden verricht in hoofdstuk 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




