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PLAN WESTENWIND 

In Nederland sterven jaarlijks 15.000 mensen aan de gevolgen van ongezonde lucht en 100.000-en 

worden chronisch ziek. Niet alléén de buitenlucht, vooral de binnenlucht is ernstig vervuild met o.a. 

(ultra)fijnstof en VOS. Juist nu er een pandemie (Covid19) heerst worden we ons bewuster van de 

luchtkwaliteit. Terwijl die al jaren ondermaats is. Het is nu tijd voor meer schone gezonde lucht en een 

veilig binnenklimaat. Ook is het tijd om het creëren van schone lucht niet meer vanuit één 

vakdiscipline (CO2 gestuurd) te zien….maar juist veel breder. Schone gezonde lucht creëren is meer 

dan alléén ventileren. Het is allereerst bewustwording creëren! Schone gezonde lucht:  

- voor de algehele gezondheid; 

- voor een gezonder arbeidsklimaat; 

- als onderdeel van een degelijk strijdplan tegen huidige en toekomstige pandemieën en de 

instandhouding van de economie daarbij (géén lockdowns meer voor gebouwen/ruimtes met 

een veilig binnenklimaat); 

Wat is het Plan Westenwind? 

Waarom Plan Westenwind? Met een Westenwind waait schone lucht mee. Het waait in de breedte 

(van West naar Oost) wat overeenstemt met de brede visie die wij ambiëren met dit plan. En 

uiteraard in het Westen van Nederland zitten de overheidsfunctionarissen (2e kamer/Den Haag) die 

de beslissingen nemen over een effectiever beleid gericht op een optimale luchtkwaliteit. Het is 

hoogtijd voor een verfrissend ‘Haags briesje’. 

Doel van Plan Westenwind? 

Het doel van Plan Westenwind is op de korte en lange termijn stappen te zetten binnen 

professionele gebouwen, een open discussie, naar een nieuw beleid rondom het verkrijgen van een 

veilig binnenklimaat. Gezonde schone lucht draagt bij aan de algehele gezondheid, gezonde 

arbeidsomstandigheden en is een effectief aanvullend middel tegen (huidige en toekomstige) 

pandemieën en bescherming van de economie. Géén lockdowns meer voor gebouwen/ruimtes met 

een veilig binnenklimaat. 

Bewustwording 
Het grote probleem in Nederland is de bewustwording en draagvlak om de luchtkwaliteit te willen 
verbeteren. Gezonde en ongezonde lucht is onzichtbaar en dus is er geen visueel aantoonbaar 
probleem. Echter, feitelijk is die er meetbaar wel. Afgelopen 2 jaar hebben we met de discussies 
rondom aerosolen gezien hoe weinig kennis er eigenlijk is over een gezond binnenklimaat. Ook hoe 
noodzakelijk het is om er wat aan te doen. O.a. binnen het bedrijfsleven, de Horeca, kappers, scholen 
en thuissituaties. 
 
Qua gezondheidsrisico’s in de lucht is (ultra)fijnstof een directe oorzaak. Maar ook microbiologische 
ziekteverwekkers (o.a. virussen, bacteriën en schimmels) kunnen zich makkelijk via de lucht 
verspreiden. (Ultra)fijnstof is bovendien drager van diverse ongewenste verontreinigingen (o.a. 
virussen, bacteriën, schimmels) zodat verhoogde concentraties ervan in de binnenlucht voorkomen 
moet worden. Ook te hoge/lage luchtvochtigheid en hoge concentraties vluchtige organische stoffen 
(VOS) zijn ziekmakers. Een ongezonde lucht leidt tot meer risico’s op verminderde gezondheid en ook 
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tot economisch nadelige consequenties (o.a. productiviteitsverlies, hoger ziekteverzuim). Gezonde 
lucht draagt daarom bij aan betere arbeidsomstandigheden en is een geschikt aanvullend middel 
tegen pandemieën (voorkoming van lockdowns). 
 
Aanpassen Bouwbesluit 
Wat negatief bijdraagt aan de bewustwording voor schone lucht is het verouderde Bouwbesluit. 
Daarin worden normen genoemd die haaks staan op actuele gezonde normen. Dat geldt met name 
voor oude gebouwen maar zeer zeker ook voor nieuwbouw. Een aanpassing van het Bouwbesluit zal 
de bewustwording en het verkrijgen van een gezond binnenklimaat toenemen. 
 
Onvolledig beleid t.a.v. de luchtkwaliteit (binnen) 
Al jaren blijkt uit diverse studies (o.a. hoogleraar binnenmilieu mevr. P. Bluyssen/TU Delft/SENSE Lab) 
dat de luchtkwaliteit (binnen) regelmatig de normen overschrijdt wat de gezondheid niet ten goede 
komt. Tegenstrijdig hierin is dat het dan wel aan het Bouwbesluit kan voldoen. Met andere woorden: 
het Bouwbesluit is niet op gezondheid afgestemd en is verouderd. Het is als een kind uit groep 8 
beoordelen met groep 3 maatstaven. 
 
Het creëren van een optimale luchtkwaliteit gaat verder dat alléén ventileren. Ventilatie is een 
effectieve oplossing maar het verkrijgen van schone lucht/veilig binnenklimaat is meer dan ventilatie. 
Inzicht verkrijgen in iedere situatie is vereist. Er zal naast een juiste balans in CO2 ook beoordeeld 
moeten worden hoe de situatie is met factoren als concentratie ziekteverwekkers (o.a. schadelijke 
virussen), luchtvochtigheid/RV, (ultra)fijnstof, temperatuur en VOS: 

- Ziekteverwekkers (virussen, bacteriën, schimmels): te hoge concentraties zijn een 
gezondheidsrisico; 

- CO2: advies is om de CO2 concentratie in de gehele ruimte niet boven de 800ppm te laten 
stijgen. Te hoge concentraties veroorzaken hoofdpijn, concentratiestoornissen en 
vermoeidheid; 

- Luchtvochtigheid: een RV van <40 is te laag en zorgt voor uitdroging van o.a. slijmvlies in de 
neus wat direct de bescherming tegen bacteriën en virussen teniet gaat. Een RV boven de 60 
zorgt voor allergieën en huidirritaties; 

- (Ultra)fijnstof: een grootte van <PM2,5 komt in de longen en zorgt voor ernstige long 
gerelateerde chronische klachten.  

- Temperatuur: koude lucht kan niet zoveel vocht bevatten als warme lucht. Daardoor zal er 
meer vocht condenseren. Zo krijg je te hoge luchtvochtigheid en kunnen schimmels 
ontstaan; 

- Vluchtige organische stoffen (VOS): zijn organische stoffen die bij kamertemperatuur 
makkelijk verdampen. Ze kunnen door inademing klachten veroorzaken zoals hoofdpijn, 
vermoeidheid, en irritatie van de neus, keel en ogen; 

Meer over gezondheidsproblemen door ongezonde lucht: https://www.rivm.nl/binnenmilieu  

 
Advies schoon en veilig binnenklimaat 
Om de binnenluchtkwaliteit positief te beïnvloeden is het raadzaam op korte termijn het 
Bouwbesluit aan te passen en daarbij de volgende praktische brede benadering in te voeren: 
continue inzicht vergaren in de huidige situatie (luchtmeting, 0-meting), aanpak van de reeds 
genoemde factoren (ziekteverwekker, RV, temperatuur, ultrafijnstof, VOS) met een hardware 
oplossing EN structureel onderhoud aan oplossingen die de luchtkwaliteit verbeteren:  
 

https://www.rivm.nl/binnenmilieu
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Luchtmeting: continue, sensorluchtmeting op luchtvochtigheid/RV, (ultra)fijnstof, CO2, VOS en 
analyse op huidige normen; 

- Ziekteverwekkers: zijn (nog) niet meetbaar, wel is een indicatie te maken o.b.v. 
onderstaande factoren;  

- CO2: tussen de 800 en maximaal 900ppm. Advies is gemiddeld 800ppm (parts per million 
(ppm); 

- Luchtvochtigheid RV): binnen RV40 – 60; 
- (Ultra)fijnstof: Voor PM10 is er een jaargemiddelde grenswaarde van 40 μg/m3 die niet mag 

worden overschreden en er is een etmaalgemiddelde grenswaarde van 50 μg/m3 die niet 
meer dan 35 keer per jaar mag worden overschreden. Voor PM2,5 bedraagt de 
jaargemiddelde grenswaarde 25 μg/m3. Sinds 2020 geldt er een indicatieve grenswaarde van 
20 μg/m3; 

- Temperatuur: 18°C - 25°C 
- Vluchtige organische stoffen (VOS): grenswaarde hangt af van het type VOS; 

Uitsluitend gebruik makend van erkende meetsystemen die jaarlijks onderhouden en gekalibreerd 
zijn door een onafhankelijk instituut in Nederland. 
 
Oplossing: indien de luchtmeting de normen overstijgt zijn aanvullende acties noodzakelijk door het 
aanpassen/renovatie van de bestaande hardware oplossing of aanschaffen van een nieuwe hardware 
oplossing* die direct bijdraagt aan een gezonde luchtkwaliteit. Dat kan middels en/of combinatie 
van: 

- Ventilatiesysteem/luchtbehandelingssysteem 
- Luchtreinigers 
- Luchtdesinfectiesystemen 
- Luchtbevochtigers 
- Luchtontvochtigers 

 
* advies is om uitsluitend hardware oplossingen in de markt toe te laten die geen nadelige bijeffecten uitstoten 
die grenswaardes overstijgen. B.v. het bijeffect ozon: de grenswaarde voor ozon ligt in Nederland op 0,06 ppm 
(=60 ppb = 0,12 mg/m3) als gemiddelde over één uur. Onafhankelijk testen van luchtreinigers in een uniform 
laboratorium in Nederland is raadzaam. Na uitvoeren van testen en erkenning dienen deze systemen 
geregistreerd te worden bij de overheid alszijnde ‘veilig in gebruik’. 

 
Onderhoud: een optimale luchtkwaliteit vereist periodiek onderhoud. Dit wordt nu veelal niet 
gedaan. Het moment van een onderhoudsinterventie kan vooraf afgesproken worden met de 
leverancier, of is zichtbaar door een onderhoudsmelding op het product, of doordat de sensor 
luchtmeting veranderde waardes laat zien; 
 
Aanbeveling 
Wij vragen u om met ons in gesprek te gaan over Plan Westenwind waarin vermeld:  

- Aanpassen Bouwbesluit; 
- Het verplichten van een continue sensor luchtmeting (kosten voor gebruiker) voor meer 

inzicht in de situatie van de ruimte/gebouw. Kosten hiervan zijn laag; 
- bij afwijkende meetwaardes te verplichten om hardware oplossingen aan te schaffen of 

renovatie/aanpassingen van een bestaande oplossing; 
- financiële ondersteuning/subsidies verstrekken op de aanschaf van hardware 

oplossingen*; 
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- inrichten van een erkend, onafhankelijk in Nederland gevestigd laboratorium, voor het 
testen en erkend toelaten van sensor luchtsystemen en hardware oplossingen; 

- handhaving door b.v. periodieke (onaangekondigde) controles van het RIVM; 
 
Wij vertrouwen erop dat u de verantwoordelijkheid ten opzichte van de bevolking van Nederland zal 
nemen en op grond van de huidige urgente situatie zal over gaan tot het nemen van concrete 
maatregelen, zodat toekomstige (semi-)sluiting van bedrijven (thuiswerkadvies) kan worden 
voorkomen en gezondheidsrisico’s worden ingeperkt voor nu en voor de toekomst. Gezien de 
urgentie van de huidige situatie verwachten wij snel een uitnodiging te ontvangen voor een open 
discussie met elkaar. 
 
 


