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1. Inleiding 
 

Voor u ligt de Derde voortgangsrapportage van de Commissie Deskundigen 
Vliegtuiggeluid 2003. Hierin is verslag gedaan van de werkzaamheden van de 
commissie over de periode mei tot september 2004. Over de periode daaraan 
voorafgaand is gerapporteerd in de Eerste voortgangsrapportage van 9 december 
2003 en in de Tweede voortgangsrapportage van 28 april 2004.  
 

Ging de Tweede voortgangsrapportage vooral over het handhavingssysteem in het 
buitengebied, de voorliggende rapportage heeft het meten van vliegtuiggeluid als 
hoofdonderwerp. 
 

In paragraaf 2 eerst een terugblik op de reacties die de commissie op de Tweede 
voortgangsrapportage heeft ontvangen. Daarin is naar aanleiding van die reacties 
nader ingegaan op het belangrijke onderwerp “flexibiliteit” van een handhavings-
systeem in het buitengebied, in het licht van de eis dat er “harde en handhaafbare 
grenswaarden” moeten gelden. Daarin ook de uitnodiging aan de opdrachtgevers 
van de commissie om daarover hun visie te geven. 
 

In paragraaf 3 aanbevelingen over de uitvoering van “geluidmetingen voor 
informatievoorziening” alsmede over de presentatie van de resultaten en het 
gebruik daarvan. Daarbij onthoudt de commissie zich van een oordeel over 
bestaande meetnetten rondom Schiphol. Wel zijn ter informatie enige systeem-
gegevens over NOMOS, Luistervink en Geluids.net opgenomen.  
De CDV adviseert de resultaten van geluidmetingen zo snel mogelijk na het meten 
- en bij voorkeur op het moment dat ze gemeten worden, dus ‘real time’ - op het 
internet openbaar te maken. Daarnaast ziet de commissie ook een rol voor 
“berekeningen voor informatievoorziening”. 
 

Paragraaf 4 bevat de resultaten van een onderzoek naar de verschillen tussen 
gemeten en berekende geluidniveaus. Het doel van het onderzoek is ten eerste na 
te gaan hoe groot verschillen tussen gemeten en berekende geluidniveaus zijn en 
ten tweede wat de oorzaken voor die verschillen zijn. Over het eerste onderdeel 
wordt hier gerapporteerd. De in 2002 met NOMOS gemeten geluidniveaus van de 
afzonderlijke vliegtuigen zijn vergeleken met de met FANOMOS berekende 
geluidniveaus. Uit dit onderzoek blijkt, dat de gemeten geluidniveaus en de uit die 
metingen bepaalde geluidbelasting Lden in het algemeen hoger, en soms aan-
zienlijk hoger, zijn dan de berekende waarden. Dit betekent nadrukkelijk niet dat 
“de berekeningen dús fout zijn” en evenmin dat “de handhaving dús fout is”. In 
verder onderzoek zal de commissie trachten na te gaan wat de oorzaken van de 
geconstateerde verschillen zijn. Daarbij zullen zowel de berekeningen als de 
metingen onderwerp van onderzoek zijn. 
 

Paragraaf 5 geeft de voor- en nadelen van enkele andere maten dan de Lden 
geluidbelasting over een heel jaar, te weten de Lden geluidbelasting per maand in 
plaats van over een heel jaar en een maat waarin het aantal malen wordt geteld 
dat een piekgeluidniveau van 70 dB(A) wordt overschreden, aangeduid als “NA70”. 
Dit is gedaan op verzoek van de opdrachtgevers. De conclusie is, dat deze 
alternatieve mogelijkheden om het geluid rondom Schiphol in beeld te brengen 
naar de mening van de commissie niet voor de handhaving van geluid kunnen 
worden aanbevolen, maar hoogstens voor informatievoorziening als men de vele 
tekortkomingen van met name NA70 (of NA60) voor lief zou willen nemen. De 
maat NA70 (en NA60) heeft wel is waar als voordeel, dat die veel makkelijker te 
begrijpen is dan de geluidbelasting Lden, maar anderzijds brengt deze maat het 
‘geluidplaatje’ zeer onvolledig in beeld.  
 

In paragraaf 6 een kort overzicht van activiteiten over communicatie en externe 
contacten. 
 

De commissie is voornemens de volgende voortgangsrapportage begin 2005 te 
publiceren. 
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2. Reacties op de Tweede voortgangsrapportage 
 
2.1 Algemeen 
 
De commissie heeft veel reacties ontvangen op de Tweede voortgangsrapportage 
en stelt dergelijke reacties zeer op prijs. Alle schriftelijke reacties en de antwoorden 
van de commissie daarop, staan op de website “www.vliegtuiggeluid. nl” van de 
commissie. 
 
Om te beginnen de reactie van de opdrachtgevers van de commissie, de 
staatssecretaris van V&W en haar collega van VROM, in hun brief van 11 juni 
2004. Deze brief is door de commissie beantwoord op 15 juni. 
Samengevat, gaan de opdrachtgevers akkoord met de in de Tweede voortgangs-
rapportage geschetste aanpak voor het handhavingssysteem in het buitengebied. 
Zij stemmen in met de voorstellen van de commissie alleen opties 1 tot en met 3 
nader uit te werken en daarbij alleen te kijken naar handhavingspunten in woon-
gebieden. Voorts is de opdracht uitgebreid met het onderwerp “geluidmetingen ten 
behoeve van informatievoorziening”, waarbij is verzocht dit met voorrang te 
behandelen (zie paragraaf 3 van de voorliggende rapportage). De opdrachtgevers 
doen verder enkele suggesties om ook te kijken naar andere mogelijkheden dan 
alleen handhavingspunten in het buitengebied waarin een grenswaarde voor Lden 
over een heel jaar geldt (zie paragraaf 4). Bij dit alles is de volgende belangrijke 
randvoorwaarde gesteld: “De systematiek van het Luchthavenverkeerbesluit 
Schiphol (LVB) blijft ook bij deze alternatieve opties het startpunt; het gaat 
derhalve in alle gevallen om voorstellen voor een mogelijke aanvulling op het 
Luchthavenverkeerbesluit.”, aldus de brief van 11 juni. 
 
Voorts zijn reacties ontvangen en beantwoord van de CROS, de Luchthaven 
Schiphol, de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL), KLM en een reactie namens 
18 bewonersplatforms in de omgeving van Schiphol. In een Algemeen Overleg van 
de Vaste Commissie Verkeer en Waterstaat van de Tweede Kamer op 24 juni, is 
deze rapportage eveneens aan de orde gesteld. De commissie heeft aan dat 
overleg de indruk overgehouden, dat er ‘kamerbrede steun met nuances’ voor de 
aanpak van de commissie bestaat. Het verslag van dit AO staat in Kamerstuk TK 
26959, nr. 81, voor het onderdeel CDV vanaf bladzijde 5. 
 
Veel reacties gaan mede over onderwerpen die niet tot het werkterrein van de 
commissie horen. Op die onderdelen heeft de commissie dan ook geen inhoudelijk 
antwoord gegeven. De opdracht van de commissie gaat alleen over een hand-
havingssysteem voor geluid in het buitengebied en over geluidmetingen, na 
uitbreiding van de opdracht zowel voor handhaving als voor informatievoorziening. 
Voor het handhavingssysteem in het buitengebied is het LVB het vertrekpunt, de 
commissie verandert daarom niets aan de systematiek en de inhoud van het LVB. 
Het werk van de commissie gaat over een aanvulling op het LVB. 
De opdracht gaat niet over andere milieuzaken, ook niet over regels voor baan-
gebruik en het gebruik van het luchtruim en evenmin over bedrijfseconomische 
aspecten. Voor de diverse onderdelen van de opdracht beschrijft de commissie 
mogelijkheden met voor- en nadelen, zodat “de politiek” (en niet de commissie) 
daarover verantwoorde besluiten kan nemen. Die besluiten worden genomen in 
samenhang met de resultaten van de Evaluatie van het Schipholbeleid, die onder 
verantwoordelijkheid van V&W wordt uitgevoerd en die veel breder is dan het werk 
van de commissie. In die zin zijn de werkzaamheden van de commissie een 
element van die evaluatie. 
 
2.2 Flexibiliteit 
 
Het onderwerp “flexibiliteit” is in veel reacties aan de orde is gesteld. Vooruitlopend 
op de in de Tweede voortgangsrapportage aangekondigde nadere uitwerking, 
hierover de volgende opmerkingen. 
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Zoals in alle stukken van de commissie, te weten het Werkplan en beide vorige 
voortgangsrapportages, is beschreven, heeft dit onderwerp - naast het even 
belangrijke onderwerp: bescherming van de omwonenden van Schiphol - de 
nadrukkelijke aandacht van de commissie. 
 

Voor het handhavingssysteem in het 
buitengebied zijn de in de Tweede 
voortgangsrapportage beschreven opties 
2 en 3 zo geformuleerd dat hiermee 
rekening kan worden gehouden. In die 
opties is een “flexibiliteittoeslag” voor de 
luchtvaartsector voorzien, daar aan-
geduid als een toeslag van “X” op 
grenswaarden die zijn berekend met het 
‘grenswaardescenario’ dat ook is gebruikt 
voor de bepaling van de grenswaarden in 
het LVB, zie figuur 1. De ‘bovenste 

grenswaarde’ mag nimmer worden overschreden1. 

Lage
geluid-
belasting

Hoge
geluid-
belasting Bovenste grenswaarde

Onderste grenswaarde, 
berekend met het 
‘grenswaardescenario’
waarmee ook de
grenswaarden in de
handhavingspunten in 
het LVB zijn berekend
(met meteotoeslag).

Flexibiliteittoeslag X “X”

Lage
geluid-
belasting

Hoge
geluid-
belasting Bovenste grenswaarde

Onderste grenswaarde, 
berekend met het 
‘grenswaardescenario’
waarmee ook de
grenswaarden in de
handhavingspunten in 
het LVB zijn berekend
(met meteotoeslag).

Flexibiliteittoeslag X “X”

Figuur 1: De flexibiliteittoeslag “X” 

Omwonenden van Schiphol hebben belang bij zo min mogelijk geluid in hun woon-
omgeving en daarom bij een zo laag mogelijke grens voor de geluidbelasting. Dus 
bij een zo klein mogelijke flexibiliteittoeslag. 
De luchtvaartsector heeft belang bij maximale flexibiliteit, dus een zo groot 
mogelijke flexibiliteittoeslag, hetgeen resulteert in een hoge ’bovenste grens-
waarde’ voor de geluidbelasting. 
De vraagstelling is samengevat als volgt. 
a. Hoe kan het begrip “flexibiliteit” worden geconcretiseerd, geoperationaliseerd en 

objectief worden gekwantificeerd, zodat de politiek een verantwoord besluit kan 
nemen over de mate van flexibiliteit en daarmee over de waarde van “X”.  

b. Onder welke voorwaarden mag de ‘onderste grenswaarde’ in een handhavings-
punt in het buitengebied in een bepaald gebruiksjaar met ten hoogste X worden 
overschreden - dus: mag de bovenste grenswaarde worden opgevuld - met de 
volgende opties: 
b1: geen voorwaarde, de ‘bovenste grenswaarde’ mag altijd worden opgevuld; 
b2: als in hetzelfde jaar in andere handhavingspunten in het buitengebied de 

onderste grenswaarde in die punten in bepaalde mate wordt onderschreden 
(‘saldering naar plaats’); 

b3: als in het volgende jaar in hetzelfde handhavingspunt in het buitengebied de 
onderste grenswaarde in bepaalde mate wordt onderschreden (‘saldering in 
tijd’). 

Opties b1 en b2 staan in de Tweede voortgangsrapportage (daar aangeduid als 
optie 2 en 3), de opdrachtgevers van de commissie wilden blijkens hun brief van 
11 juni optie b3 in plaats van b2, de CDV heeft met de opdrachtgevers afgespro-
ken b3 én b2 te behandelen, zie de brief van de commissie van 15 juni. 
 
In het kader van ’concretiseren, operationaliseren en objectief kwantificeren’ is een 
uitspraak bijvoorbeeld in de zin van dat “het stelsel voldoende ruimte moet laten 
om operationele verbeteringen en/of wijzigingen door te voeren”, niet voldoende. 
Twee andere voorbeelden van flexibiliteit die de commissie in haar contacten met 
betrokkenen heeft gehoord, zijn: een “onderhandelingsmarge voor de CROS in de 
grenswaarden, die de CROS dan in relatie tot en in belang van de omgeving kan 
invullen” en de mogelijkheid om met aanpassingen van het gebruik van Schiphol - 
bijvoorbeeld aanpassing van vliegroutes of van het baangebruik - gericht op een 
verbetering van de geluidssituatie “proef te draaien om de effecten daarvan te 
onderzoeken, zonder dat men daardoor direct wordt afgestraft omdat door dat 
proefdraaien overschrijding van de grenswaarde in enkele handhavingspunten 
optreedt”. 

                                                 
1 Behoudens toepassing van de ‘buitengewone weersomstandigheden’ clausule die in het 
LVB staat. 
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Inmiddels is met de luchtvaartsector afgesproken, dat de sector haar expertise 
inbrengt bij het uitwerken van het onderdeel “flexibiliteit voor de sector”, gericht op 
het concretiseren, operationaliseren en objectief kwantificeren van dit aspect. 
 
In dit kader constateert de commissie ook een zekere wrijving tussen flexibiliteit 
enerzijds en de uitgangspunten van het geluidstelsel anderzijds. 
Het geluidstelsel zoals dat in het huidige beleid is bedoeld, heeft als uitgangs-
punten “harde en handhaafbare grenswaarden” voor geluid - een eis die door de 
opdrachtgevers van de commissie en het parlement bij herhaling is benadrukt - en 
bescherming van omwonenden van Schiphol in hún woonomgeving (kortheids-
halve ‘locale bescherming’ genoemd). 
Dat het om ‘locale’ bescherming in woongebieden gaat, vloeit voort uit de systema-
tiek met handhavingspunten die in de Wet luchtvaart is voorgeschreven en in het 
LVB is uitgewerkt. De handhavingspunten dienen te waarborgen dat bewoners van 
woongebieden rondom de luchthaven worden beschermd tegen een te hoge 
geluidbelasting en zullen zijn gelegen in of aan de rand van woongebieden, aldus 
de Memorie van Toelichting bij de Wet luchtvaart. In elk van de 35 handhavings-
punten in het LVB geldt een voor dát punt unieke en niet te overschrijden 
grenswaarde. De hoogte van die grenswaarde is afhankelijk van de ligging van dat 
punt. In het LVB is saldering tussen handhavingspunten - dat wil zeggen hier een 
overschrijding van de grenswaarde mits ergens anders een onderschrijding - dan 
ook vanuit die optiek niet toegestaan. Terzijde: dit gold net zo voor het ‘oude’ 
systeem volgens de PKB en de Luchtvaartwet. Ter verdere illustratie van het 
aspect ‘locale’ bescherming, verwijst de commissie ook naar de brief van beide 
opdrachtgevers van 11 juni, waarin zij voor het buitengebied de systematiek van 
het “totale volume van de geluidbelasting” die in de Tweede voortgangsrapportage 
is beschreven, afwijzen, met als reden: “Deze optie biedt mijns inziens voor de 
omwonenden geen aanvullende bescherming, en geeft ook geen duidelijkheid over 
hoeveel geluid zij individueel kunnen verwachten”. Ook de CROS benadrukt de 
noodzaak van deze duidelijkheid voor het buitengebied. 
 
Harde en handhaafbare grenswaarden leiden onvermijdelijk tot een zekere 
inflexibiliteit. Analoog: men rijdt wel of niet door rood licht, “een beetje” door rood 
licht rijden mag ook niet en door rood licht rijden kan niet gecompenseerd worden 
door bij het volgende stoplicht voor groen licht te stoppen. Dit houdt automatisch 
ook in, dat (ingrijpende) veranderingen van de verdeling van het vliegverkeer over 
de omgeving van Schiphol - zoals bijvoorbeeld bij het herstel van de invoerfout en 
de wijziging van een uitvliegroute nabij Spaarndam - in de handhavingspunten in 
het LVB (dus nog los van de activiteiten van de commissie voor het buitengebied) 
merkbaar is, en bij dit uitgangspunt ook merkbaar móét zijn. Dit is tevens de 
achtergrond van de afwijzende reactie van de commissie op de suggestie van de 
opdrachtgevers in hun brief van 11 juni, om te kijken naar een aanpak waarbij de 
voorspelbaarheid van de verdeling van het vliegverkeer wordt verhoogd; “bij 
Westenwind vliegt het verkeer altijd via die vliegroutes, er vinden niet diverse 
wisselingen van baangebruik plaats die voor omwonenden onvoorspelbaar en 
daarom hinderlijk zijn”. In de brief van 15 juni stelt de commissie, dat dit niet strookt 
met het uitgangspunt van “harde en handhaafbare grenswaarden”, omdat het 
vooraf opleggen van een verdeling van het vliegverkeer over de omgeving van 
Schiphol op basis van voorspelbaarheid - of op basis van een gelijkmatige 
verdeling van het verkeer over de omgeving - juist kan leiden tot overschrijding van 
grenswaarden in handhavingspunten. 
Dit is inmiddels door de opdrachtgevers is geaccepteerd. 
 
Bij een systematiek waarin “harde en handhaafbare” grenswaarden gelden, is het 
soms ook onvermijdelijk dat op het eerste gezicht ‘onlogische’ maatregelen moeten 
worden genomen. Bijvoorbeeld, dat een baan die relatief gunstig ten opzichte van 
bebouwing ligt - bijvoorbeeld de Kaagbaan of de Polderbaan - minder moet worden 
gebruikt dan vliegtechnisch mogelijk is, juist omdat grenswaarden in handhavings-
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punten nabij die baan overschreden dreigen te worden. En dat dan moet worden 
uitgeweken naar een baan die relatief ongunstig ten opzichte van bebouwing ligt - 
bijvoorbeeld de Buitenveldertbaan - als daar nog “veel” geluidruimte ten opzichte 
van de dáár geldende grenswaarden beschikbaar is. Dit speelt vooral in de laatste 
maand(en) van een gebruiksjaar een rol, omdat dan al een groot deel van de 
beschikbare geluidruimte is opgesoupeerd. 
Maar daarbij kan men ook redeneren, dat de mensen die vliegtuigen van de 
Kaagbaan of de Polderbaan over zich heen krijgen, gelet op de grenswaarden 
”hun portie wel hebben gehad” en dat nu andere mensen rond Schiphol - in dit 
voorbeeld mensen in Buitenveldert - “aan de beurt zijn”, omdat dáár de grenswaar-
den nog (lang) niet zijn bereikt. Ietwat ironisch, zou men een stelsel met harde en 
handhaafbare grenswaarden kunnen typeren als: iedereen krijgt die geluid-
belasting waar men volgens de grenswaarden “recht” op heeft, minder is 
meegenomen en meer mag niet. 
 
Concluderend: In wezen is het een kwestie van kiezen: óf “harde en handhaaf-
bare geluidgrenzen” en de daarbij horende onvermijdelijke mate van inflexibiliteit 
voor lief nemen, óf het primaat bij de flexibiliteit leggen en het beginsel “harde en 
handhaafbare geluidgrenzen” loslaten. Een dergelijke keuze is niet aan de 
commissie maar aan de opdrachtgevers van de commissie. De commissie neemt 
het (moeilijke) onderwerp “flexibiliteit” nadrukkelijk mee bij haar werkzaamheden 
voor het buitengebied. Maar zonder anders luidende nieuwe instructies van beide 
opdrachtgevers, zal de commissie daarbij ook voor het buitengebied de genoemde 
uitgangspunten - te weten: harde en handhaafbare grenswaarden die bescherming 
bieden aan omwonenden van Schiphol in hún woonomgeving - blijven hanteren. 
Gaarne verneemt de commissie de visie van de opdrachtgevers over dit 
onderwerp.  
 
Het bovenstaande heeft betrekking op de “inhoudelijke flexibiliteit”. Daarnaast is er 
het aspect “procedurele flexibiliteit”; hoe kunnen gewenste aanpassingen snel 
worden doorgevoerd. Dit valt buiten het werkveld van de commissie, niettemin een 
enkele opmerking daarover. Zoals al eerder is geconstateerd, heeft het besluit tot 
herstel van de invoerfout en de aanpassing van de uitvliegroute nabij Spaarndam, 
waarvoor een zorgvuldige en langdurige procedure is gevolgd, een aanzienlijke 
verschuiving van het vliegverkeer over de omgeving van Schiphol tot gevolg. 
Sommige omwonenden van Schiphol ondervinden daar voordeel - lees: verlaging 
van de geluidbelasting - van, maar anderen worden daardoor blootgesteld aan 
meer geluid. Beter én slechter derhalve. Een dergelijk besluit zou naar de mening 
van de commissie dan ook inderdaad bijvoorkeur na een zorgvuldige, en daarom 
onvermijdelijk vaak langdurige, afweging moeten worden genomen. Voor een 
aanpassing waar zonder uitzondering iedereen beter van wordt, geldt dit niet. Een 
dergelijk besluit kan “in een achternamiddag” worden genomen. Maar dergelijke 
aanpassingen zijn uiterst zeldzaam, zo niet onmogelijk. 
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3. Geluidmetingen ten behoeve van informatievoorziening 
 
3.1   Inleiding 
 
In de oorspronkelijk opdracht, is de commissie gevraagd voorstellen te doen over 
de rol van geluidmetingen rondom Schiphol ten behoeve van handhaving. 
Naar aanleiding van de Tweede voortgangsrapportage is de opdracht uitgebreid 
met het verzoek daarnaast met prioriteit ook te adviseren over geluidmetingen ten 
behoeve van informatievoorziening2. 
 
Geluidmetingen voor informatievoorziening hebben een ander doel dan 
geluidmetingen voor handhaving. Met “geluidmetingen voor handhaving” moet 
eenduidig geconstateerd kunnen worden of vooraf vastgelegde grenswaarden al 
dan niet worden overschreden. Worden die grenswaarden overschreden, dan 
wordt de luchtvaartsector daarop afgerekend, wat voor de sector grote gevolgen 
kan hebben. Daarom worden aan de resultaten van die metingen heel hoge eisen 
gesteld en daarom is dit vraagstuk ook uitermate complex. “Geluidmetingen voor 
informatievoorziening” zijn meer vrijblijvend, niemand wordt er op afgerekend. Ze 
zijn niet méér dan de term aangeeft: puur voor informatie.  
 
Wanneer een meetsysteem niet geschikt is voor de handhaving, wil dit niet zeggen 
dat het geen nuttige informatie kan geven. Anderzijds is het niet zo dat elke manier 
van “een microfoon in de lucht steken” voor informatie voldoet. Metingen moeten 
altijd zodanig worden uitgevoerd, dat men goed weet wat men meet. Anders 
dreigen we te worden overspoeld door een grote hoeveelheid van onderling niet te 
vergelijken meetresultaten, die geen zinvolle informatie oplevert. 
 
In dit hoofdstuk wordt eerst nader ingegaan op de invulling van de boven-
genoemde uitbreiding van de opdracht aan de CDV, waarbij het vooral gaat om de 
vraag welke informatie bewoners en bestuurders precies wensen. Vervolgens 
worden enkele technische aanbevelingen gegeven voor het uitvoeren van 
metingen en wordt ingegaan op de bestaande en operationele meetsystemen rond 
Schiphol en hun rol bij de informatievoorziening. Aan het slot van het hoofdstuk 
wordt een beschouwing gegeven over de vraag hoe de meetresultaten kunnen 
worden gepresenteerd en wat dan met de resultaten van die metingen zou kunnen 
worden gedaan. 
 
3.2   De invulling van de opdracht 
 
In de brief van de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat en de staats-
secretaris van VROM van 11 juni aan de commissie staat: “Bij omwonenden en 
bestuurders in de regio leeft inmiddels een steeds grotere wens om op korte 
termijn te beschikken over meetgegevens. (…...) In het kader van uw opdracht om 
een meetsysteem uit te werken, zou ik u willen vragen welke mogelijkheden u ziet 
om op korte termijn in deze wens te voorzien.” 
 
Het bovengenoemde meetsysteem dat de commissie zal uitwerken is een systeem 
voor de handhaving. Dit systeem zal zeker ook in een informatiebehoefte gaan 
voorzien, maar niet op korte termijn. Voor de korte termijn zijn we aangewezen op 
bestaande, operationele meetsystemen en initiatieven die nu of in de nabije 
toekomst worden genomen om deze uit te breiden of om nieuwe systemen te 
plaatsen. De commissie gaat niet zelf geluidmetingen uitvoeren en zal ook geen 
nieuw meetsysteem (laten) ontwikkelen dat speciaal voor het doel van “informatie” 
is ingericht. Ook zal de commissie de overheid niet adviseren om zelf de verant-
woordelijkheid te nemen voor het geven van informatie middels een eigen, 
bestaand of nieuw te ontwikkelen meetsysteem. Zodra de overheid de informatie-

                                                 
2 Zie brief van de staatssecretaris van V&W en de staatssecretaris van VROM van 11 juni 
2004 en het antwoord daarop van de commissie van 15 juni. 
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voorziening gaat controleren, zal er wantrouwen ontstaan over de juistheid van de 
informatie. De overheid kan wel de informatie die zij heeft en moet hebben om 
haar taken uit te oefenen (bijvoorbeeld in het kader van de handhaving) op een 
makkelijke manier toegankelijk maken of financiële middelen ter beschikking 
stellen om anderen in staat te stellen in de behoefte aan meetgegevens te 
voorzien.  
 
De opdracht aan de commissie begint bij de vraag welke informatie omwonenden 
en bestuurders precies willen. Er kan bijvoorbeeld onderscheid worden gemaakt 
tussen de volgende informatie: 
a. het geluid van vliegtuigen op een bepaalde plaats in de afgelopen perioden 

De afgelopen perioden kunnen minuten of uren zijn, maar ook dagen, 
maanden of jaren. Bewoners willen bijvoorbeeld weten hoeveel geluid 
vliegtuigen vandaag hebben gemaakt bij hun woning en hoeveel het gisteren 
was, of hoeveel geluid er deze maand was in verhouding tot vorige maand, om 
de ervaren hinder daaraan te kunnen relateren.  

b. de ontwikkeling van het gemiddelde geluid in een groot gebied in het verleden 
Hieruit blijkt wat het effect is geweest van andere vliegroutes, een nieuwe 
baan, de inzet van stillere vliegtuigen of een wijziging van vliegprocedures. Het 
gaat dan niet om de niveaus van afzonderlijke vliegtuigen, maar om gemid-
delden over langere perioden (maanden, kwartalen of jaren).  

c. de ontwikkeling van de geluidbelasting op een bepaalde plaats in de toekomst 
Iemand die overweegt een bepaald huis te kopen, wil weten hoeveel lawaai 
daar heerst en hoe dit zich in de toekomst zal ontwikkelen. Voor anderen kan 
deze informatie belangrijk zijn om te besluiten al dan niet te verhuizen. 

Maar er zullen ook andere wensen zijn, waar bovenstaande informatie niet in 
voorziet. De commissie adviseert daarom te inventariseren wat mensen graag 
willen weten, bijvoorbeeld door enquêtes onder omwonenden of interviews met 
vertegenwoordigers van de CROS of bewonersplatforms. 
 
Vooruitlopend daarop richt dit hoofdstuk zich verder op de hierboven als eerste 
genoemde informatiebehoefte, waarbij ook het geluid van afzonderlijke vliegtuig-
passages in beeld moet worden gebracht. Metingen liggen daarvoor meer voor de 
hand dan berekeningen. Hoeveel geluid één vliegtuig maakt, hangt van “toevallige” 
factoren af, die met de gangbare rekenmethoden buiten beschouwing blijven, 
omdat die rekenmethoden zijn bedoeld om de gemiddelde geluidbelasting over 
een langere periode vast te stellen. 
 
3.3   Uitvoering van geluidmetingen voor informatievoorziening 
 
Voor de meting en evaluatie van vliegtuiggeluid bestaat een internationale 
standaard: ISO 3891-1987 (E) “Procedure for describing aircraft noise heard on the 
ground”. Het werk aan een herziening van dit document heeft recentelijk geleid tot 
een ontwerptekst voor een nieuwe standaard, “Acoustics – unattended monitoring 
of aircract noise in the vicinity of airports” (ISO/CD 20906, d.d. 28.04.2003). Dit 
ontwerp geeft in detail de voorschriften voor de te gebruiken meetapparatuur, 
meetomstandigheden en dataverwerking. Het ligt voor de hand dat dit document 
een belangrijke rol moet spelen bij de ontwikkeling van een meetsysteem voor 
vliegtuiggeluid. De commissie realiseert zich echter dat het in de praktijk niet altijd 
mogelijk zal zijn om aan alle voorschriften te voldoen. Het afwijken van de 
voorschriften brengt het risico met zich mee dat er onduidelijkheid gaat ontstaan 
over wat een meetresultaat precies voorstelt en met welke nauwkeurigheid dit is 
bepaald. Om dit risico te beperken zijn hieronder enkele technische aanbevelingen 
beschreven. 
 
Onderstaande aanbevelingen geven geen garantie voor een bepaalde mate van 
betrouwbaarheid of nauwkeurigheid. Ook is het niet zo dat de aanbevelingen een 
noodzakelijke voorwaarde zijn voor het realiseren van een betrouwbaar 
meetsysteem. Maar men moet zich wel bewust zijn van afwijkingen tussen 
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meetresultaten die op onderstaande manier en op een andere manier worden 
verkregen en eventueel maatregelen treffen om deze afwijkingen te vermijden. 
 

a. Meetapparatuur  
• De meetapparatuur moet geschikt zijn voor het meten van het geluid-

drukniveau Lp één keer per seconde in meterstand ‘slow’ en/of Leq,1sec in dB(A). 
Deze gegevens zijn nodig om de geluidniveaus LAmax en LAX van de 
vliegtuigpassages te bepalen, maar kunnen op zich achterwege blijven bij de 
presentatie van de resultaten. In bijlage 1 zijn de twee genoemde maten 
LAmax en LAX nader toegelicht. 

• De apparatuur inclusief microfoons voldoen aan IEC “klasse 2” of wijken in de 
primaire meetresultaten, dat wil zeggen de Lp waarden hierboven genoemd, 
minder dan plus of min 3 dB(A) af ten opzichte van een ijking met “klasse 0” of 
“klasse 1” geluidsmeters3.  

• De metingen worden zodanig uitgevoerd dat de resultaten met A-weging 
kunnen worden gepresenteerd. 

• De apparatuur moet ongevoelig zijn voor en bestand zijn tegen temperatuur-
variaties en vocht. 

• De meetmicrofoon moet voorzien zijn van een windkap, die het te meten geluid 
niet beïnvloedt maar wel het stoorgeluid van wind vermindert. 

• De calibratie van het meetsysteem wordt uitgevoerd bij installatie en na het 
herstel van technische storingen en voorts ten minste twee maal per jaar. 

 

b.  Opstelling van de microfoons 
Meetresultaten zijn afhankelijk van de opstelling van de microfoon. Obstakels die 
de weg van het geluid tussen het vliegtuig en de microfoon belemmeren en 
reflecterende oppervlakken (gevels en daken van gebouwen, maar ook het 
bodemoppervlak) kunnen zorgen voor een versterking of verzwakking van het 
geluid, die op twee nabij gelegen meetpunten sterk kan verschillen. Om te weten 
wat er precies wordt gemeten en om meetresultaten onderling te kunnen 
vergelijken, moeten zoveel mogelijk onzekerheden ten gevolge van reflecties en 
afscherming worden vermeden. Dit kan door de microfoon op een hoogte van 
tenminste 2 meter boven een geluidabsorberend oppervlak (geen harde bestrating, 
grind of asfalt) op te stellen en op voldoende afstand (tenminste twee maal de 
meethoogte) van reflecterende verticale vlakken, zoals de gevels van huizen, die 
niet hoger zijn dan twee maal de meethoogte. Dit is aangegeven in figuur 2, waarin 
de meethoogte is aangeduid met “H”. Het is gebruikelijk een meetmicrofoon te 
gebruiken die verticaal wordt opgesteld, zodat het membraan van de microfoon 
horizontaal ligt; zie figuur 3. 
 

H 

Tenminste 2 maal H
(is 4 m bij H = 2 m)

Hoogte
maximaal
1½ á 2 maal H

H = hoogte van de microfoon boven de grond, tenminste 2 m
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l
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Figuur 2: Microfoon opstelling Figuur 3: Microfoon 

 
c. Bewerking van de primaire meetresultaten 
Voor bruikbare metingen moeten de primaire meetresultaten, derhalve de elke 
seconde gemeten Lp waarden, worden bewerkt. Hiervoor acht de commissie de 

                                                 
3 Ter toelichting: geluidmeters zijn ingedeeld in door de IEC geformuleerde klassen. Hoe 
lager het klasse nummer, hoe beter de kwaliteit van de meter, klasse 0 is laboratorium 
apparatuur. 
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volgende aanpak van belang: 
• Eliminatie van onbetrouwbare resultaten ten gevolge van regen, onweer, of 

windsnelheden boven circa 5 m/s. Hogere windsnelheden kunnen toelaatbaar 
zijn, indien - naast het gebruik van de eerder genoemde windkap - het 
windgeluid voldoende kan worden onderdrukt. 

• Scheiding van vliegtuiggeluid van het geluid van andere bronnen, bijvoorbeeld 
door het instellen van drempelniveau’s (dat wil zeggen een waarde voor het 
geluidniveau waaronder niet wordt gemeten), koppeling aan radargegevens 
van vliegtuigen, filtering technieken die gebruik maken van de specifieke 
karakteristieken van vliegtuiggeluid ten opzichte van andere bronnen of 
correlaties tussen resultaten van verschillende dicht bij elkaar gelegen 
meetposten. 

• Voor alle vliegtuiggeluidpassages worden per meetpost naast de primaire 
resultaten ook LAmax en bij voorkeur ook LAX geregistreerd; deze maten 
worden gebruikt voor de presentatie van de resultaten, zie paragraaf 3.5 en 
bijlage 1.  

 
d. Meteorologische gegevens 
Het verdient aanbeveling ook de meteorologische omstandigheden, waaronder de 
metingen zijn uitgevoerd, vast te leggen. Deze gegevens zijn belangrijk, want als 
exact hetzelfde vliegtuig exact hetzelfde vliegt langs dezelfde meetpost, maar bij 
verschillende meteorologische omstandigheden – zoals luchtdruk, temperatuur, 
luchtvochtigheid, windsnelheid, windrichting (naar de meetpost toe of er vanaf) – 
wordt gemeten, verschillen de resultaten van die metingen van elkaar. 
 
3.4   Bestaande meetsystemen 
 
Het vliegtuiggeluid rond Schiphol wordt al geruime tijd gemeten. De luchthaven zelf 
beschikt sinds 1970 over een onbemand meetsysteem, dat speciaal is opgezet 
voor het meten van het geluid van vliegtuigen in woongebieden, zie onderstaand 
artikel van december 1969. Ook gemeenten hebben al jaren geleden initiatieven 
genomen om zelf meetposten te installeren. Om op korte termijn te voorzien in de 
behoefte aan meetgegevens, ligt het voor de hand zoveel mogelijk gebruik te 
maken van de bestaande meetsystemen, die op dit moment al in bedrijf zijn. Dit 
zijn het systeem “NOMOS” van de luchthaven Schiphol, de “Luistervink” meetpos-
ten van een aantal gemeenten en het netwerk van meetpunten van “Geluids.net”. 
Zonder andere meetsystemen tekort te willen doen, hieronder enkele technische 
gegevens van deze drie meetsystemen. De commissie geeft hiermee echter geen 
oordeel in de zin van dat het ene systeem beter is dan het andere; er bestaat niet 
zoiets als een “CDV kwaliteitskeur”. De reden dat juist de drie genoemde systemen 
nader worden belicht is dat deze op dit moment al actief zijn en er daarom van 
mag worden verwacht dat ze nu of in de nabije toekomst voor een deel kunnen 
voorzien in de behoefte aan informatie over vliegtuiggeluid. 
 
3.4.1 NOMOS 
 

Het meetsysteem van de luchthaven Schiphol, bekend onder de naam NOMOS 
(Noise Monitoring System), onderging de laatste ingrijpende modernisering in 1999 
en heeft inmiddels 21 vaste meetposten en een mobiel meetpunt. De vaste 
meetposten staan op diverse plaatsen rondom heel Schiphol4. Volgens de website 
van Schiphol, is momenteel de plaatsing van tien aanvullende meetposten in 
voorbereiding. Eén meetpost wordt gebouwd, te weten in Castricum (1e meetpost). 
Over twee meetposten is overeenstemming met de betreffende gemeente en is 
een bouwvergunning aangevraagd. Deze meetposten komen in Uitgeest en 
Oostzaan. Voor zeven meetposten zijn de locaties aangewezen, deze locaties zijn 
in onderzoek. Het gaat hierbij om meetposten in Beverwijk/Heemskerk (grens); 

                                                 
4 Zie bijlage 2 waar in het kader van het onderzoek naar het verschil tussen meten en 
rekenen dat met NOMOS is uitgevoerd, een kaart met die meetposten is opgenomen. 
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Zaanstad; Amstelveen; Amsterdam-Zuid; Uithoorn; Velsen en Castricum (2e 
meetpost). 
 
De microfoons van de NOMOS-posten zijn opgesteld op een verticale mast die op 
de grond of op een dak van een gebouw staat. Om de invloed van het tegen de 
bodem of het dak gereflecteerde geluid te beperken, is gekozen voor een 
masthoogte van 10 meter op de grond en 6 meter op een dak.  
 
NOMOS maakt gebruik van apparatuur die aan hoge kwaliteitseisen voldoet. Het 
totale geluid dat op een bepaald moment op een bepaald punt wordt gemeten is 
daardoor zeer nauwkeurig. Maar belangrijker is de nauwkeurigheid van het 
gemeten vliegtuiggeluid, dat uit het totale geluid moet worden gefilterd. Bij NOMOS 
berust deze “filtering” voor een belangrijk deel op radargegevens. Het systeem 
registreert een “event” wanneer het geluidniveau gedurende een bepaalde tijd 
boven het achtergrondgeluid uitstijgt en het verloop van het geluidniveau als 
functie van de tijd zodanig is dat een vliegtuig daarvan de oorzaak kan zijn.  
Per meetpost is een drempelwaarde - dat wil zeggen een geluidniveau waaronder 
niet wordt gemeten - ingesteld, die gekozen wordt aan de hand van de aard en het 
niveau van het achtergrondgeluid ter plaatse en de te verwachten niveaus van 
vliegtuigpassages. Die drempelwaarde varieert van meetpost tot meetpost van ca. 
60 tot 65 dB(A). Om geluid aan een vliegbeweging te kunnen toekennen, moet de 
drempelwaarde gedurende een bepaalde tijd worden overschreden. 
Als uit de radargegevens blijkt dat een vliegbeweging voor wat betreft tijd en plaats 
hiermee in verband kan worden gebracht en als het vliegtuig daarbij de meetpost 
op een afstand van minder dan 2,5 á 4 km passeert (‘radius of interest’, de exacte 
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waarde verschilt per meetpost), wordt het geregistreerde geluidniveau aan de 
vlucht toegeschreven. Het onderscheid tussen het geluid van vliegtuigen en 
andere geluidbronnen is daarmee relatief eenvoudig, zolang deze geluiden niet 
tegelijkertijd optreden. Moeilijker is het - en dat geldt voor alle meetsystemen, niet 
alleen voor NOMOS - als een vliegtuig en een andere geluidbron, bijvoorbeeld een 
auto, tegelijkertijd in een meetpost worden gemeten en het gemeten geluidniveau 
daardoor een optelsom is van het vliegtuig en die andere geluidbron. Om dan te 
bepalen hoeveel geluid het vliegtuig afzonderlijk veroorzaakt, zouden de geluid-
niveaus van beide bronnen gescheiden moeten worden. Anders bestaat het risico 
dat door ‘vervorming van het geluidbeeld’, het vliegtuig niet als zodanig wordt 
herkend of dat het totale geluid - van het vliegtuig plus die andere bron - alleen aan 
het vliegtuig wordt toegeschreven. Het is niet mogelijk in algemene zin aan te 
geven hoe nauwkeurig het door een meetsysteem geregistreerde vliegtuiggeluid is. 
Dit is afhankelijk van de aard, het niveau en de variaties van het geluid van andere 
geluidbronnen en de mate waarin het geluid van passerende vliegtuigen hierboven 
uitstijgt. 
 
De resultaten van NOMOS worden in de “Milieumonitor” gepresenteerd, een 
uitgave van Schiphol Group die vier keer per jaar verschijnt, zie ook paragraaf 3.5. 
 
3.4.2 Luistervink 
 
Naast het NOMOS-meetnet is er ook het “Luistervink” meetnet. Dit bestaat uit 
zeven vaste meetposten die eigendom zijn van gemeenten. Er zijn op dit moment 
meetposten in Amsterdam-Buitenveldert, Krommenie, Assendelft, twee in Velsen-
Zuid en twee in Amstelveen. Op korte termijn (volgens plan nog dit jaar) komen er 
nog drie meetposten bij: in Velsen-Noord, een derde in Amstelveen en een derde 
in Velsen-Zuid. 
De microfoon van een Luistervink meetpost ligt in een behuizing met een 
oppervlak van 2,5 bij 2,5 meter en een hoogte van 0,9 meter. Bij alle meetposten 
ligt deze behuizing op een plat dak van een gebouw. De behuizing is gevuld met 
geluidabsorberend materiaal en is aan de bovenzijde voorzien van gaasdoek, dat 
de invloed van windgeluid onderdrukt. De behuizing heeft tevens tot doel de 
reflectie van geluid tegen de ondergrond (het dak) te onderdrukken en het 
stoorgeluid afkomstig van geluidbronnen beneden het meetpunt af te schermen. 
Luistervink is ontwikkeld om het geluid van vliegtuigen onafhankelijk van de 
luchthaven en de luchtvaartsector te kunnen meten. Daarom maakt het systeem 
geen gebruik van de vlucht- en radargegevens van Schiphol en is het op andere 
methoden aangewezen om het onderscheid tussen ‘events’ veroorzaakt door 
vliegtuigen en andere geluidbronnen te kunnen maken. Dit gebeurt in de eerste 
plaats op basis van de tijdsduur van het ‘event’, de verhouding tussen het 
maximale en het gemiddelde geluidniveau gedurende het ‘event’, de minimale 
tijdsduur tussen vliegtuigpassages en de stijgtijd van het geluidniveau. Daarnaast 
beschikken de oudere meetposten over een radioscanner, om de radiosignalen 
van vliegtuigen op te vangen en daarmee te controleren of een verhoging van het 
geluidniveau door een vliegtuig kan zijn veroorzaakt. 
Vanwege de beperkingen van de radioscanner zijn de meetpunten die na 1998 zijn 
geïnstalleerd uitgerust met een recentelijk ontwikkeld geluidherkenningssysteem 
op basis van software, “Cochlea” genoemd. Dit betreft vijf van de zeven meet-
punten die op dit moment in gebruik zijn. Met deze software is te identificeren of 
het gemeten geluid afkomstig is van een vliegtuig of van een andere geluidbron en 
wordt de kans verkleind dat een andere geluidbron dan een vliegtuig de 
belangrijkste veroorzaker was van een aan een vliegtuig toegeschreven 
geluidniveau.  
 
3.4.3 Geluids.net 
 

De Stichting Geluidsnet voert een proefproject uit dat zich richt op het meten van 
vliegtuiggeluid. Aanleiding was de berichtgeving over de vermeende moeilijkheden 
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rond het meten van vliegtuiggeluid, zo staat op de website van Geluids.net. 
Waarschijnlijk berust dit op een misverstand, want op zich is het meten van het - 
mede of vooral door vliegtuigen veroorzaakte - geluid niet erg moeilijk, de 
moeilijkheid ligt in de combinatie van meten en handhaving. Het doel is volgens 
Geluids.net5 het realiseren van een groot netwerk van geluidmeters, met veel meer 
meetpunten dan bijvoorbeeld het NOMOS-systeem, voor het geven van een 
betrouwbaar beeld van het optredende vliegtuiggeluid. Medio september zijn er 28 
meetpunten in gebruik, de komende maand komen er daar volgens informatie van 
Geluids.net in ieder geval nog 14 bij. De meetposten staan op dit moment vooral in 
het gebied ten noordwesten van Schiphol.  
De meters moeten goedkoop en simpel zijn, zodat ze in grote aantallen, tegen lage 
kosten kunnen worden aangeschaft, geïnstalleerd en aangesloten op een 
computer met internetaansluiting. Enerzijds is dit grote aantal meetpunten naar de 
mening van Geluids.net belangrijk om de (toevallige) afwijkingen van individuele 
meters uit te middelen en anderzijds geeft dit een mogelijkheid om het geluid van 
vliegtuigen te kunnen herkennen temidden van andere geluidbronnen. Die andere 
bronnen moeten dan in een veel beperkter gebied (bij slechts één of enkele 
meetpunten) waarneembaar zijn dan een passerend vliegtuig. Een groot aantal 
meetpunten zal er in die optiek toe bijdragen dat de afstand van een willekeurige 
woning tot het dichtstbijzijnde meetpunt kleiner wordt, zodat bewoners het op een 
bepaalde plaats gemeten geluid eerder zullen zien als het geluid dat zij ervaren.  
 
De resultaten van de metingen, dat wil zeggen de elke seconde gemeten 
momentane geluiddrukniveaus Lp genoemd in paragraaf 3.3, zijn voor elke meet-
post op het moment dat ze worden gemeten (‘real-time’) op het internet af te lezen. 
 
Hoewel Geluids.net nu mogelijk al in een behoefte aan informatie voorziet, acht de 
commissie de waarde van die informatie op dit moment nog beperkt. Maar het gaat 
om een proefproject en het is zeker mogelijk dat het systeem van Geluids.net in de 
toekomst een rol kan spelen. Daarbij ziet de commissie de volgende 
aandachtspunten: 
1. Het onderscheiden van verschillende geluidbronnen door middel van een groot 

aantal meetpunten, is een omvangrijke technische opgave waarbij 
specialistische kennis op het gebied van geluidoverdracht en akoestische 
signaalverwerking noodzakelijk is. 

2. Zoals op de website van Geluids.net te lezen is, zijn er in een paar maanden tijd 
door de meetposten al enkele honderden miljoenen metingen (de in paragraaf 
3.3 genoemde geluiddrukniveaus Lp) verzameld. Het op overzichtelijke wijze 
presenteren van de grote hoeveelheden meetgegevens is een algemeen 
probleem van continu uitgevoerde geluidmetingen. In paragraaf 3.5 zijn hiervoor 
enkele mogelijkheden geschetst. 

3. Het principe dat veel onnauwkeurige meetinstrumenten samen een 
nauwkeuriger meetresultaat kunnen leveren dan één hele dure, nauwkeurige 
meetpost, gaat alleen op voor onnauwkeurigheden die het gevolg zijn van 
“toevallige” afwijkingen. Stel dat de ene meter consequent iets teveel aangeeft 
en een andere iets te weinig, waarbij de afwijkingen van alle meters 
symmetrisch rond nul liggen. Dan komt de gemiddelde afwijking steeds dichter 
bij nul naarmate het aantal meters toeneemt. Maar het uitgangspunt dat de 
afwijkingen symmetrisch rond nul liggen is zeker niet vanzelfsprekend. Het is 
mogelijk dat er een systematische afwijking optreedt voor bepaalde typen 
geluiden (bijvoorbeeld met veel hoge of veel lage tonen) of dat alle meters 
tegelijkertijd een hoger of lager niveau registreren naarmate de temperatuur of 
vochtigheid stijgt. Zo zijn er nog veel meer oorzaken voor systematische 

                                                 
5 Onderstaande informatie is ontleend aan de website van Geluids.net en aan het antwoord 
van Geluids.net van 10 september op het verzoek van de commissie om technische 
informatie. De volledige brief van Geluids.net en de door de commissie gestelde vragen zijn 
te vinden op de website van de commissie, www. vliegtuiggeluid. nl. 
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afwijkingen te bedenken, die niet worden opgelost door het aantal meters groot 
genoeg te maken.  

4. In paragraaf 3.3 is aangegeven dat de opstelling van de microfoon invloed heeft 
op het meetresultaat, als gevolg van bijvoorbeeld afscherming of reflectie van 
geluid. De microfoons van Geluids.net zijn geplaatst buiten aan een beugel van 
twintig centimeter die aan de gevel, dakgoot of dakkapel is bevestigd. De 
hoogte kan twee meter van de grond zijn, maar ook tien meter, afhankelijk van 
de woonsituatie van de deelnemer. 
Met deze opstelling wordt niet gestreefd naar het minimaliseren van de locale 
invloeden, of naar een “standaard” meetopstelling waarbij de onzekerheid over 
deze invloeden zo klein mogelijk is. Dit betekent dat het gemeten geluid bij een 
bepaalde woning afhankelijk is van de toevallig gekozen microfoonopstelling en 
dat meetresultaten onderling niet goed vergelijkbaar zijn. Bovendien levert het 
een extra complicatie bij de hierboven genoemde punten 1 en 3. 

 
3.4.5 Andere systemen 
 
Er zijn tegenwoordig verschillende technieken beschikbaar om het geluid van 
vliegtuigen en overige bronnen te scheiden. Het gaat daarbij niet alleen om 
herkenning van vliegtuiggeluid, maar vooral om het filteren van vliegtuiggeluid uit 
het totale geluid, ook als een aantal geluidbronnen door elkaar en tegelijkertijd 
worden waargenomen. Het gebruik van deze technieken zal de betrouwbaarheid 
van de meetresultaten vergroten. De commissie heeft echter nog geen conclusie 
kunnen trekken of de kosten van het implementeren van deze technieken opwegen 
tegen het voordeel van betrouwbaardere meetresultaten ten behoeve van 
informatievoorziening. Hierbij is van belang of nieuwe technieken eenvoudig in 
bestaande meetsystemen kunnen worden toegepast, omdat het opzetten van een 
geheel nieuw geavanceerd meetnetwerk ten behoeve van informatievoorziening op 
korte termijn niet voor de hand ligt. 
 
De commissie ziet voor de korte termijn wel mogelijkheden voor het combineren 
van bestaande systemen. Het idee daarbij is dat het altijd moeilijk zal blijven om 
met relatief goedkope geluidmeters een nauwkeurig meetresultaat te verkrijgen 
(ook als het er heel veel zijn), maar dat veel van deze meters in combinatie met 
een nauwkeurige en goed opgestelde meetpaal kan helpen om de geluiden die 
niet door vliegtuigen zijn veroorzaakt te elimineren. 
 
3.5   Presentatie en gebruik van de resultaten 
 
Elke seconde meten betekent dat per etmaal ruim 86.000 en per maand ruim 18 
miljoen getallen (geluidniveaus Lp) per meetpost worden geregistreerd. Het 
presenteren van deze grote hoeveelheden getallen levert geen zinvolle informatie. 
Maar, hoe dan wel? 
 
Het is de bedoeling het geluid van voorbij vliegende vliegtuigen te meten. Dit 
veronderstelt in de eerste plaats, dat de metingen zo zijn uitgevoerd of zo zijn 
bewerkt, dat mogelijke invloeden van andere geluidbronnen voor een belangrijk 
deel zijn geëlimineerd, in paragraaf 3.3 zijn hiervoor mogelijkheden genoemd. 
Vervolgens moet voor elke vliegtuigpassage het LAmax en bij voorkeur ook het 
LAX worden bepaald. Het eerste niveau geeft het maximum van de geluidsterkte 
van de vliegtuigpassage en het tweede niveau is een maat voor de geluidsterkte 
gedurende de gehele vliegtuigpassage, het hele proces van het aanzwellen en 
weer afzwakken van het geluid, zie ook bijlage 1. 
 
Hieronder zijn voorbeelden gegeven van mogelijkheden voor de presentatie van 
geluidmetingen, die er van uitgaan dat LAmax van elke vliegtuigpassage is 
gemeten. Dit kan ook worden uitgevoerd voor LAX, hoewel dat niet gebruikelijk is. 
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LAX wordt zelden als afzonderlijke grootheid gepresenteerd, het is ‘slechts’ een 
bouwsteen voor de geluidbelastingsmaten Lden en Lnight.  
Welke mogelijkheid de beste is, is een kwestie van smaak. De beschrijving 
hieronder gaat er van uit, dat voor één meetpost meetgegevens per maand voor 
drie maanden beschikbaar zijn. Langer of korter dan een maand - bijvoorbeeld per 
kwartaal of per dag - kan ook. Alle figuren hieronder geven op een verschillende 
manier dezelfde meetresultaten voor een bepaalde maand weer. Hier is geen 
onderscheid gemaakt tussen overdag en ’s nachts gemeten niveaus. Als men dat 
wenst, kan dat uiteraard wel. 
 
Een heel gebruikelijke manier van presenteren is de LAmax waarden in te delen in 
“geluidintervallen” en dan te tellen hoeveel vliegtuigen er blijkens de metingen 
binnen elk interval horen. Die intervallen kunnen willekeurig worden gekozen. 
Figuur 4 toont voor “maand 1” hoeveel vliegtuigen een piekgeluidniveau LAmax 
van 60 dB(A) veroorzaken (om precies te zijn: vanaf 60 tot 61 dB(A)), hoeveel een 
geluidniveau van 61 dB(A), hoeveel van 62 dB(A), enzovoort; de LAmax waarden 
zijn ingedeeld in “1 dB(A) brede intervallen”. Hierbij wordt met “90+” aangeduid “90 
dB(A) en hoger”. In figuur 5 dezelfde gegevens, doch met 5 dB(A) brede inter-
vallen, bijvoorbeeld “60-65” is vanaf 60 tot 65 dB(A). 
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Figuur 4: Aantal per 1 dB(A), maand 1 Figuur 5: Aantal per 5 dB(A), maand 1 
CDVAH70.XLS 

 
In figuren 6 en 7 zijn de gegevens voor “maand 2”en “maand 3” op dezelfde manier 
weergegeven als in figuur 5 voor “maand 1”. 
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Figuur 6: Aantal per 5 dB(A), maand 2 Figuur 7: Aantal per 5 dB(A), maand 3 
 
De resultaten van de drie maanden per geluidinterval kunnen ook naast elkaar 
worden gezet, zie figuur 8. Figuren 5 tot en met 7 zijn hierin in één figuur 
weergegeven. 
Figuur 9 toont niet het aantal per interval, maar het aantal dat hoger is dan een 
bepaald geluidniveau. Bijvoorbeeld, bij “70+” het aantal dat een LAmax van 70 
dB(A) en hoger veroorzaakt, derhalve NA70, zie ook paragraaf 5. Bij “60+” het 
aantal van 60 dB(A) en hoger, bij “80+” het aantal van 80 dB(A) en hoger, enz. 
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Figuur 9: Aantal hoger dan … ,  
maanden 1 t/m 3 

 

Figuur 10 tenslotte is een variant van 
figuur 8. Ook hierin zijn aantallen per 
geluidinterval weergegeven, zij het op 
andere wijze. De verschillende geluid-
intervallen zijn niet naast maar boven 
elkaar gezet. De totale lengte van een 
staaf geeft tevens het totale aantal 
vliegtuigen aan dat in de betreffende 
maand in de meetpost is gemeten. 
 

De manier van presenteren in figuur 10 
gebruikt Schiphol (AAS) voor de 
NOMOS-meetgegevens die worden 
gepubliceerd in de Milieumonitor, zij het 

niet met 5 dB(A) maar met 10 dB(A) brede intervallen (bijvoorbeeld het aantal 
tussen 75 en 85 dB(A) in plaats van het aantal tussen 75 en 80 én het aantal 
tussen 80 en 85 dB(A), enzovoort). In de Milieumonitor staan dergelijke figuren 
voor alle meetposten van het NOMOS-systeem.  
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Figuur 10: Aantal per geluidinterval, 
 NOMOS weergave in Milieumonitor 

 
Uit deze figuren kunnen voor elke meetpost ook lange termijn trends voor LAmax 
worden afgeleid. Bijvoorbeeld, zie figuur 11, hoe hoog was op een bepaalde 
meetpost de afgelopen maanden het gemiddelde geluidniveau per maand of hoe 
hoog was het hoogst gemeten geluidniveau? Dit zegt dan weer niets over de 
aantallen vliegtuigen die in een bepaalde meetpost zijn gemeten. AAS presenteert 
dit soort gegevens in haar Milieumonitor. 
 

Tevens kan met de daarvoor 
geldende formule de geluidbelasting 
in de betreffende meetpost uit deze 
metingen worden bepaald, 
bijvoorbeeld de geluidbelasting in 
dB(A) Lden uit de gemeten LAX-
waarden of de geluidbelasting in de 
oude maat Ke uit de LAmax waarden. 
 
Het verdient aanbeveling, de 
resultaten van dergelijke metingen 
snel en gemakkelijk toegankelijk te 
publiceren. Internet lijkt daarvoor een 
uitstekend medium. Als metingen per 

dag worden verzameld, zouden “vandaag” de resultaten van “gisteren” beschik-
baar kunnen zijn (net zoals CROS elke dag de gevlogen vliegroutes van de vorige 
dag op haar website weergeeft). Als de gegevens per maand worden verzameld - 
zoals in de voorbeelden hierboven - hoeft dat niet een kalendermaand te zijn. Elke 
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dag kunnen figuren zoals hierboven worden geactualiseerd; er ontstaat dan een 
voortschrijdende periode van een maand. 
AAS publiceert in haar Milieumonitor de NOMOS-gegevens per maand van twee 
kwartalen geleden (bijvoorbeeld in januari de gegevens van het derde kwartaal van 
het vorige jaar). Naar de mening van de commissie zou de informatiewaarde van 
dit soort metingen worden vergroot, als deze gegevens korter na de metingen, en 
bij voorkeur op het moment dat ze worden gemeten (“real time”), op het internet 
zouden worden weergegeven. En dan bij voorkeur op een zodanige wijze dat de 
gebruiker zelf kan kiezen welke informatie hij of zij wil zien. Dezelfde aanbeveling 
geldt natuurlijk ook voor de gegevens die worden verzameld door de meetposten 
die eigendom zijn van gemeenten. 
 
Bij alle hierboven beschreven manieren van presenteren, is de volgende vraag: 
goed, we weten dit, en wat nu? Wat doen we met die kennis? Welke conclusies 
kunnen op basis van dit soort figuren worden getrokken? Bijvoorbeeld: “dit is erg, 
omdat …” of omgekeerd: “dit is niet erg omdat …”? Hoe hoog mogen de geluid-
niveaus zijn? Is situatie X “erger” of “minder erg” dan situatie Y? 
Is bijvoorbeeld de dalende trend, die zowel voor het gemiddelde als voor het 
hoogst gemeten geluidniveau in figuur 11 is geschetst, gunstig? Deze figuur zegt 
niets over aantallen vliegtuigen en ook als het gemiddelde geluidniveau daalt, 
maar de aantallen fors toenemen, is dat niet automatisch een voor de 
omwonenden van Schiphol gunstige ontwikkeling.  
 
De commissie kent geen methodieken om figuren zoals 4 tot en met 10 te 
interpreteren en kan deze vragen niet beantwoorden.  
Er zijn, noch internationaal noch specifiek voor Schiphol, afspraken gemaakt over 
hoe een figuur zoals, bijvoorbeeld, figuur 5 er uit mag zien. Derhalve geen 
afspraken in de zin van: “er mogen niet meer dan X vliegtuigen zijn die een 
piekniveau tussen 60 en 65 dB(A) veroorzaken én niet meer dan Y vliegtuigen met 
een piekniveau tussen 65 en 70 dB(A) én niet meer dan Z met een piekniveau 
tussen 70 en 75 dB(A) én niet meer dan …”. Het is ook niet praktisch dergelijke 
afspraken wél te maken. Want het moeten dan heel gedetailleerde afspraken zijn, 
het gaat dan niet om één waarde per meetpost, maar om voor elke meetpost een 
waarde (het aantal vliegtuigpassages) voor elk geluidinterval dat is gebruikt. 
Praktisch uitvoerbaar is wel een afspraak op basis van figuur 9, in de zin van “het 
aantal vliegtuigen dat een geluidniveau van X dB(A) en hoger veroorzaakt, mag 
niet hoger zijn dan Y”. Maar dan is weer de vraag: gaat die afspraak over het 
aantal dat een piekniveau van 60 dB(A) en hoger veroorzaakt óf van 70 dB(A) en 
hoger óf van 80 dB(A) en hoger, óf van … ? Of wellicht afspraken over het aantal 
van 60 dB(A) en hoger én over het aantal van 70 dB(A) en hoger én over het 
aantal van 80 dB(A) en hoger én … ? De voor- en nadelen van een dergelijke 
aanpak (aangeduid als NA60 en NA70), zijn beschreven in paragraaf 5.  
 
De met dit soort metingen bepaalde Lden en/of Ke waarden kunnen niet dienen ter 
toetsing aan gestelde grenswaarden, omdat metingen die daarvoor worden 
gebruikt aan andere eisen moeten voldoen. Dit nog afgezien van de vraag of de 
meetpost in een formeel vastgesteld handhavingspunt waarin een grenswaarde 
geldt staat, hetgeen bij deze “directe meting” van de geluidbelasting wel het geval 
zou moeten zijn. 
 
Metingen kunnen helpen om de ervaren geluidhinder aan vliegtuigpassages te 
relateren, maar zijn niet bedoeld om “aan te tonen dat klachten over geluidhinder 
terecht zijn”, zoals in de media wel is gesuggereerd. Want, bij welke geluidniveaus 
wordt geoordeeld dat klachten “terecht” of “niet terecht” zijn? Klachten zijn altijd 
terecht, want iemand die een klacht indient, ondervindt hinder van het vliegtuig-
geluid (het omgekeerde is niet waar: als iemand geen klacht indient, wil dat niet 
zeggen dat hij of zij geen hinder ondervindt). Wanneer iemand hinder ondervindt, 
is niet met technische middelen te meten. De commissie verwijst hierbij naar de 
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uitspraak in de Tweede voortgangsrapportage: het antwoord op de vraag of 
iemand bij een bepaalde hoeveelheid vliegtuiggeluid ‘hinder’ of zelfs ’ernstige 
hinder’ ondervindt, is in hoge mate individueel bepaald. Wat de één heel erg 
hinderlijk vindt, wordt door een ander helemaal niet als hinderlijk ervaren. 
 
Er zijn op dit moment alleen formele eisen over een Lden grenswaarde in elk van 
de 35 handhavingspunten in het LVB, die niet mag worden overschreden. Het 
voordeel van een geluidbelastingsmaat zoals Lden is, dat de bijdragen van alle 
vliegtuigen met een voorgeschreven formule bij elkaar worden opgeteld tot één 
overzichtelijk, eenduidig en handhaafbaar getal, waarin alle vliegtuigen meetellen. 
Het onderzoek van de commissie naar “geluidmetingen voor handhaving”, 
waaraan andere eisen moeten worden gesteld dan aan meten voor informatievoor-
ziening dat hier is beschreven, richt zich dan ook primair op Lden (en Lnight). 
 
3.6   Rekenen voor informatievoorziening 
 
De commissie heeft meerdere malen - bijvoorbeeld in het Werkplan en in de 
Tweede voortgangsrapportage - betoogd dat, en waarom, naast geluidmetingen, 
het berekenen van het geluid (de geluidbelasting) altijd noodzakelijk zal blijven. In 
het kader van het verstrekken van informatie, zou het wenselijk zijn ook de 
resultaten daarvan snel en voor een ieder gemakkelijk toegankelijk te presenteren. 
Als het gaat om het de ontwikkeling van het gemiddelde geluid in een groot gebied 
in het verleden (zie paragraaf 3.2, punt b), biedt rekenen ook voordelen boven 
metingen, omdat berekeningen voor elk willekeurig punt en elke willekeurige 
periode in het verleden nog kunnen worden uitgevoerd. Als het gaat om de 
toekomst (zie paragraaf 3.2, punt c) zijn we geheel op berekeningen aangewezen.  
 
FANOMOS (of een opvolger van dat systeem) berekent de opgetreden 
geluidbelasting ten behoeve van de handhaving. Daarbij gaat het in de eerste 
plaats om de geluidbelasting in Lden en Lnight. Die moet volgens de Regeling 
milieu-informatie luchthaven Schiphol (RMI) elke maand worden bepaald. 
Onderdeel van die berekeningen zijn gegevens van de afzonderlijke vliegtuigen, 
waaronder de werkelijk gevlogen routes (die door CROS dagelijks worden 
gepubliceerd) en de berekende geluidniveaus LAmax en LAX. Het verdient 
aanbeveling ook die op de in de vorige paragraaf beschreven wijze zo kort 
mogelijk na het beschikbaar komen van die gegevens te publiceren en via het 
internet beschikbaar te maken.  
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4. Vergelijking meetresultaten NOMOS met berekeningen FANOMOS 
 
4.1   Inleiding 
 
Zoals aangekondigd in de Tweede voortgangsrapportage, zijn voor het hele 
gebruiksjaar 2002 (1 november 2001 tot en met 31 oktober 2002) de met het 
NOMOS-meetnet gemeten geluidniveaus van de vliegtuigen vergeleken met 
berekeningen uitgevoerd met FANOMOS. FANOMOS wordt ook voor de 
handhaving van grenswaarden gebruikt. Het onderzoek is uitgevoerd door de 
commissie in samenwerking met NLR en TNO TPD, de meetgegevens zijn 
geleverd door de Luchthaven Schiphol (AAS), de eigenaar van het NOMOS-
meetnet.  
 
Het doel van het onderzoek is ten eerste na te gaan hoe groot verschillen tussen 
gemeten en berekende geluidniveaus zijn en ten tweede wat de oorzaken voor die 
verschillen zijn. Over het eerste onderdeel wordt hier gerapporteerd. 
Uit dit onderzoek blijkt, dat de gemeten geluidniveaus en de uit die metingen 
bepaalde geluidbelasting Lden in het algemeen hoger, en soms aanzienlijk hoger, 
zijn dan de berekende waarden. 
Dit betekent nadrukkelijk niet dat “de berekeningen dús fout zijn” en evenmin dat 
“de handhaving dús fout is”. Het feit dát er verschillen tussen meten en rekenen 
zijn, is allerminst een verrassing. In het Werkplan van de commissie (paragraaf 
3.3) en in paragraaf 3 en bijlage 3 van de Tweede voortgangsrapportage is al 
beschreven dat die er altijd zullen zijn en zijn ook enkele op voorhand te 
verwachten oorzaken daarvoor aangegeven, die veelal verband houden met voor 
berekeningen noodzakelijke schematiseringen. Ten aanzien van de handhaving op 
basis van berekeningen is hierna herhaald wat daarover al eerder door de 
commissie is geconstateerd. De berekeningswijze, die zowel voor het stellen van 
grenswaarden als in de handhaving wordt gebruikt, is formeel vastgelegd in het 
berekeningsvoorschrift waarnaar wordt verwezen in het LVB, artikel 4.2.3, tweede 
lid. In elk rekenmodel zitten schematiseringen die noodzakelijk zijn om 
berekeningen te kunnen uitvoeren. Zo ook in het Nederlandse rekenmodel voor de 
geluidbelasting. De wijze waarop de geluidbelasting wordt berekend, is ontwikkeld 
om de geluidbelasting zo goed mogelijk in beeld te brengen, maar - en zelfs 
primair - ook om een “eerlijke handhaving”, dat wil zeggen eerlijk vaststellen of de 
gestelde grenswaarden al dan niet worden overschreden, te bewerkstelligen. De 
schematiseringen in het rekenmodel spelen voor wat betreft het laatste geen rol, 
omdat zowel in de grenswaarden als in de handhaving hetzelfde rekenmodel - met 
derhalve dezelfde schematiseringen - wordt gebruikt. Alleen de invoergegevens, 
dat wil zeggen ‘hoe wordt het vliegveld gebruikt’, voor de grenswaarden en voor de 
handhaving verschillen van elkaar. Voor de grenswaarden het ‘grenswaarde-
scenario’, voor de handhaving het werkelijke gebruik van Schiphol. 
In dit verband wordt ook herinnerd aan de opdracht in het instellingsbesluit van de 
commissie als het gaat om meten ten behoeve van handhaving, te weten “dat de 
overgang van de berekende geluidbelasting naar de geluidbelasting die (mede) is 
bepaald op basis van geluidmetingen de ontwikkelingsmogelijkheden van de 
luchtvaart zal verkleinen noch verruimen”.  
 
Het volledige onderzoek en de resultaten zijn beschreven en toegelicht in bijlage 2, 
hieronder een samenvatting. In verder onderzoek zal de commissie trachten na te 
gaan wat de oorzaken van de geconstateerde verschillen zijn. Daarbij zullen zowel 
de berekeningen als de metingen onderwerp van onderzoek zijn. 
 
4.2   Uitvoering onderzoek 
 
Met het NOMOS-meetnet is het mogelijk voor elk gemeten “noise event”, naast het 
geluidniveau, ook te bepalen welk vliegtuig dat heeft veroorzaakt en wat de 
vliegbaan van dat vliegtuig is geweest. Daartoe gebruikt NOMOS gegevens van 
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radarmetingen en van het “historisch vlucht informatiesysteem”. Als het vliegtuig 
eenmaal is vastgesteld, is vervolgens met behulp van het FANOMOS-systeem het 
geluidniveau van dat vliegtuig in de betreffende meetpost berekend. Vervolgens 
zijn de gemeten en de berekende waarden met elkaar vergeleken. 
Dit is voor alle 20 NOMOS meetposten uitgevoerd voor elk vliegtuig dat in 
gebruiksjaar 2002 (derhalve met het banenstelsel zonder de Polderbaan) van 
Schiphol is gestart of er op is geland en zowel voor het piekgeluidniveau LAmax 
als het geluidexpositieniveau LAX van elke vliegtuigpassage, zie voor een nadere 
uitleg van deze maten bijlage 1. Tevens is in elk NOMOS-punt de geluidbelasting 
in dB(A) Lden voor het hele gebruiksjaar uit de gemeten LAX waarden bepaald en 
vergeleken met de berekende waarden volgens FANOMOS. 
 
4.3   Resultaten 
 
In figuur 12 zijn voorbeelden van de resultaten gegeven voor twee meetposten, te 
weten meetpost 9 (Aalsmeer Noord) en meetpost 20 (Amsterdam Zuidoost), 
bijlage 2 bevat de resultaten van alle meetposten. Links LAmax, rechts LAX. 
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Figuur 12: Voorbeelden resultaten vergelijking gemeten en berekende geluidniveaus 
 

Per dag van het gebruiksjaar 2002 is het gemiddelde van de gemeten en van de 
berekende geluidniveaus bepaald. Vervolgens is het verschil tussen beide 
berekend (gemeten min berekend), het resultaat is uitgezet in figuren. Langs de 
horizontale as staat de datum van het gebruiksjaar. Langs de verticale as staat het 
verschil tussen het gemeten en het berekende geluidniveau in dB(A) op die datum. 
Als het gemeten geluidniveau hoger is dan het berekende geluidniveau, is dit 
verschil groter dan nul. Elk ‘puntje’ in deze figuren representeert één etmaal. 
Voorts is in deze figuren de standaarddeviatie weergegeven. 
 
Figuur 12 is representatief voor de resultaten van alle meetposten: de gemeten 
geluidniveaus zijn in het algemeen hoger - soms aanzienlijk hoger - dan de 
berekende geluidniveaus. Dit geldt zowel voor LAmax als voor LAX, hoewel het 
verschil voor LAX in het algemeen wat kleiner is en er ook gegevens zijn waar het 
gemeten LAX lager is dan de berekende waarde (lager dan 0 in de figuren in de 
rechter kolom). Hoe groot het verschil is, hangt onder andere af van de locatie van 
de meetpost. In bovenstaande figuren zijn de verschillen voor LAmax in meetpost 
9 veel groter dan in meetpost 20. Voor meetpost 9 lopen de verschillen op tot ruim 
20 dB(A), voor meetpost 20 liggen die - enkele uitschieters daargelaten - tussen 5 
en 10 dB(A). Per meetpost is het verschil ook niet elke dag (elke datum) hetzelfde, 
ook hier zijn grote variaties gevonden. In de gegeven voorbeelden is in meetpost 9 
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de variatie over de etmalen groter dan in meetpost 20.  
Er is derhalve geen algemeen toepasbare ‘omrekenformule’ tussen gemeten en 
berekende geluidniveaus, in de zin van: X dB(A) gemeten komt overeen met Y 
dB(A) berekend. 
 
In figuur 13 zijn de resultaten van de gemeten en berekende geluidbelasting in 
dB(A) Lden over het hele gebruiksjaar weergegeven. Daarin zijn alleen die 
vliegtuigen meegenomen, waarvoor zowel een gemeten als een berekende LAX 
waarde bekend is. 
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Figuur 13: Verschillen gemeten en berekende geluidbelasting dB(A) Lden, 
alleen vliegtuigen waarvoor zowel een gemeten als een berekende waarde bekend zijn 

 

Links is voor alle 20 NOMOS meetposten de geluidbelasting bepaald uit de 
NOMOS-meetgegevens (verticale as) uitgezet tegen de met FANOMOS 
berekende geluidbelasting (horizontale as). De gemeten waarde is hoger dan de 
berekende waarde, als het ‘puntje’ in die figuur boven de lijn “gemeten = berekend” 
ligt. Dit is voor alle meetposten het geval. Rechts in figuur 13 is per meetpost het 
verschil tussen de gemeten en de berekende geluidbelasting weergegeven. Dit 
verschil is afhankelijk van de meetpost en varieert tussen 1,4 en 7,0 dB(A) Lden, 
het gemiddelde verschil is 3,8 dB(A) Lden. 
Ook hier blijkt weer, dat dit verschil voor elke meetpost een andere waarde heeft; 
ook voor Lden bestaat geen algemeen toepasbare ’omrekenformule’ tussen de 
gemeten en berekende waarde. 
 
In figuur 14 is deze vergelijking op een andere manier uitgevoerd. Daarbij zijn in de 
berekende geluidbelasting niet alleen die vliegtuigen betrokken waarvoor ook 
gemeten waarden bekend zijn (zoals in figuur 13), maar zijn alle vliegtuigen mee-
genomen, zoals bij ‘handhavingsberekeningen’ gebeurt. De berekende waarde is 
dan hoger en de verschillen met gemeten waarden zijn kleiner.  
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Figuur 14: Verschillen gemeten en berekende geluidbelasting dB(A) Lden, alle vliegtuigen 
 

De punten in figuur 14 verschuiven daardoor ten opzichte van figuur 13 horizontaal 
naar rechts. Immers, de berekende waarde wordt hoger, maar de gemeten waarde 
verandert niet. Die verschuiving is aanzienlijk; afhankelijk van de NOMOS-meet-
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post is die 0,3 tot 8 dB(A) Lden, gemiddeld ca. 2 dB(A). De verschuiving is in het 
algemeen groter als de waarde van de geluidbelasting lager is. 
De commissie heeft hier nog geen goede verklaring voor. Kennelijk zijn in de 
metingen significant veel vliegtuigpassages ‘gemist’ die in ‘handhavings-
berekeningen’ wel worden meegenomen en ook bijdragen tot het resultaat. Dit kan, 
vooral bij lage waarden van de geluidbelasting, worden veroorzaakt als de 
geluidbelasting het gevolg is van veel vliegtuigen die afzonderlijk relatief lage 
geluidniveaus veroorzaken. In de NOMOS-meetposten is, mede om vliegtuigen 
van andere bronnen te onderscheiden, een drempelwaarde van 60 á 65 dB(A) 
(afhankelijk van de meetpost) ingesteld, dat wil zeggen dat geluidniveaus onder 
deze waarden niet in de metingen worden meegenomen. Voorts worden geluid-
metingen alleen aan vliegtuigen toegeschreven als het vliegtuig de meetpost op 
een afstand van - afhankelijk van de meetpost - minder dan 2,5 á 4 km passeert 
(‘radius of interest’).  
Uit figuur 14 blijkt, dat bij deze vergelijking de meeste gemeten Lden waarden nog 
wel hoger zijn dan berekend, maar dat de verschillen kleiner zijn dan in figuur 13 
en dat er ook meetposten zijn waar de gemeten Lden lager is dan de berekende 
waarde, de punten onder de “lijn gemeten = berekend” links en verschillen kleiner 
dan nul rechts in figuur 14. 
 
De oorzaken van de verschillen tussen meten en rekenen worden nader 
onderzocht. Daarbij worden zowel de berekeningen als de metingen nader onder 
de loep genomen en worden vanzelfsprekend ook de onderwerpen betrokken 
waarvan in het Werkplan van de commissie al op voorhand is aangegeven dat zij 
deze verschillen kunnen veroorzaken, zoals vliegroutes en vlieghoogten; meteo-
rologische omstandigheden; laterale geluidverzwakking (LGV) en vliegtuigtypen en 
de indeling in vliegtuigcategorieën.  
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5. Andere maten dan Lden over een heel jaar 
 
5.1   Inleiding 
 
Naar aanleiding van de Tweede voortgangsrapportage hebben de opdrachtgevers 
van de commissie in hun brief van 11 juni 2004 gevraagd om, naast de geluid-
belasting in Lden over een heel jaar, ook te kijken naar het geluid in kortere 
perioden, omdat dat beter zou aansluiten bij de beleving van de omwonenden van 
Schiphol. In haar antwoord van 15 juni heeft de commissie aangegeven dat zij 
geen wetenschappelijk onderzoek kent dat wijst op dit “beter aansluiten bij de 
beleving”, maar dat zij niettemin in technische zin voor- en nadelen hiervan zal 
formuleren en daarbij ook zal kijken naar andere maten dan Lden, te weten een 
maat waarin het aantal malen wordt geteld dat een bepaald piekgeluidniveau 
LAmax wordt overschreden. 
 

Dit is in deze paragraaf uitgewerkt. Na een beschrijving van de gebruikte geluids-
maten volgen een beschouwing over mogelijkheid Lden toe te passen per maand 
in plaats van per jaar en enkele exercities met alternatieve maten, NA70 en NA60. 
 

De commissie concludeert, dat deze alternatieven voor de Lden geluidbelasting 
over een heel jaar bij voorkeur niet voor de handhaving en hoogstens voor 
informatievoorziening een rol kunnen spelen, als men daarbij de vele 
tekortkomingen van met name NA70 en NA60 voor lief zou willen nemen. 
 
5.2   Maten voor het geluid 
 
Geluidbelasting in dB(A) Lden - wordt gebruikt in het LVB 
Deze door de EU voorgeschreven maat geeft per locatie de optelling (volgens een 
voorgeschreven formule) over een heel jaar van de geluidniveaus van alle 
vliegtuigpassages. Het geluidniveau per vliegtuig is het geluidexpositieniveau LAX 
(ook wel SEL genoemd). Daarin is verwerkt het maximum van het geluid per 
vliegtuigpassage en ook de tijdsduur dat het vliegtuig hoorbaar is6. Alle vliegtuigen 
tellen mee; er wordt geen drempelwaarde gehanteerd. Dat wil zeggen er is geen 
waarde voor het geluidniveau waaronder vliegtuigpassages niet in de geluid-
belasting meetellen. In de ‘oude’ geluidbelastingsmaat Ke zat een drempelwaarde 
van 65 dB(A) LAmax (ook wel “afkapwaarde” genoemd). 
Er gelden etmaalweegfactoren voor het tijdstip van het etmaal waarop de 
vliegtuigpassage plaatsvindt: weegfactor 1 voor periode 07-19 uur, weegfactor 
3,16 voor periode 19-23 uur, weegfactor 10 voor periode 23-07 uur. 
 

Voor leken is deze aanpak soms moeilijk te begrijpen. Als ‘klachten’ over Lden 
heeft de commissie vernomen, dat het bepalen over een heel jaar te lang is en dat 
een kortere periode beter zou aansluiten bij de ondervonden overlast. In paragraaf 
5.3 zijn enkele opmerkingen gemaakt over het toepassen van Lden over een 
kortere periode, te weten een maand in plaats van een heel jaar. 
Ook wordt de formule voor Lden ‘te complex’ gevonden. Die formule is niet te 
veranderen want die ligt internationaal vast. Vandaar dat ook naar een 
‘eenvoudiger’ maat is gekeken, de hierna beschreven NA70.  
 
NA70 
Deze maat geeft per locatie het aantal vliegtuigpassages dat een piekgeluidniveau 
LAmax6 van 70 dB(A) en hoger veroorzaakt; ”NA” staat voor “number above” ofwel 
aantal hoger dan. Niet alle vliegtuigen tellen mee; vliegtuigpassages met een 
geluidniveau lager dan 70 dB(A) blijven buiten beschouwing. De tijdsduur dat het 
vliegtuig hoorbaar is, blijft buiten beschouwing. Deze maat heeft geen officiële 
status en kan dus voor elke periode worden bepaald, bijvoorbeeld per jaar, per 
maand, per week, per etmaal, enzovoort. Van origine worden geen etmaalweeg-
factoren gebruikt. 
                                                 
6 Zie bijlage 1 voor een beschrijving van de geluidniveaus LAX en LAmax. 
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Deze maat is voor informatieve doeleinden in bijvoorbeeld Australië en België 
(Zaventem) gebruikt. 
 
In paragraaf 5.4 is deze maat en ook NA60 - dezelfde maat maar in dit geval het 
aantal vliegtuigen dat een piekniveau van 60 dB(A) en hoger veroorzaakt - nader 
uitgewerkt. 
 
5.3   Lden per maand 
 
Het is technisch heel goed mogelijk de geluidbelasting Lden over een kortere 
periode dan een jaar, bijvoorbeeld een maand, te bepalen. Dit gebeurt ook nu al. In 
het kader van de handhaving wordt voor alle 35 Lden (en 25 Lnight) handhavings-
punten de Lden (en Lnight) geluidbelasting aan het eind van elke maand berekend.  

In figuur 15 een voorbeeld. Het 
doel hiervan is na te gaan of de 
voor een heel jaar gestelde 
grenswaarde al voor het eind van 
het jaar is overschreden. De 
luchtvaartsector kan met deze 
berekeningen beoordelen in 
hoeverre de jaargrenswaarde in 
elk handhavingspunt in de loop 
van het jaar al is “opgesoupeerd” 
en neemt op basis daarvan zono-

dig beslissingen over een nadere sturing van het vliegverkeer over de omgeving 
om overschrijding van een grenswaarde te voorkomen. Daarbij wordt vooral de 
preferentievolgorde van de te gebruiken start- en landingsbanen aangepast.  
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Figuur 15: Opvulling van de grenswaarde 

 
Heel iets anders is het, om voor Lden grenswaarden te stellen die niet betrekking 
hebben op een heel jaar maar op elke maand afzonderlijk. Het is mogelijk, maar 
niet eenvoudig, dergelijke “grenswaarden per maand” af te leiden uit de bestaande 
grenswaarden over een heel jaar. Daarbij zal dan onder andere rekening moeten 
worden gehouden met de volgende aspecten. 
a. Het aantal vliegtuigbewegingen dat in een heel jaar wordt uitgevoerd, is niet 

gelijkmatig over de maanden verdeeld. Dit is niet alleen een gevolg van het 
gegeven dat niet alle maanden evenveel dagen tellen, maar ook van de wijze 
waarop het verkeersaanbod over het jaar verdeeld is. In figuur 16 is voor de 
jaren 2000 tot en met 2003 de verdeling van het aantal vliegtuigbewegingen 
over het jaar weergegeven, voor elke maand uitgedrukt in het gemiddelde 
percentage per etmaal (100% is het aantal in het hele jaar) en vergeleken met 
het jaargemiddelde (=1/365 ofwel 0,274%). Daaruit blijkt dat er pieken en dalen 
in het verkeersaanbod zitten. 
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Figuur 16: Verdeling van het verkeer op Schiphol over het jaar 

 

b. In de grenswaarden is een meteotoeslag verdisconteerd, die onzekerheden 
over de verdeling van het verkeer over de start- en landingsbanen ten gevolge 
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van afwijkingen van het statistisch gemiddelde weer - dat voor de bepaling van 
grenswaarden wordt gebruikt - in rekening brengt. Naarmate de periode 
waarover de grenswaarde geldt korter is, nemen die onzekerheden toe en 
neemt daarmee ook de hoogte van die meteotoeslag toe. Voor meer details 
hierover, wordt kortheidshalve verwezen naar het recente besluit tot wijziging 
van het LVB in verband met de invoerfout, waar dit voor de grenswaarden die 
gelden vanaf de invoering van dat besluit tot het eind van het gebruiksjaar 2004 
(een periode van ca. 2 maanden) ook een rol heeft gespeeld.  

Hier zijn slechts twee aspecten van het bepalen van “grenswaarden per maand” 
aan de orde gesteld, de commissie heeft hier op dit moment geen uitputtend 
onderzoek naar uitgevoerd. 
 
Dit alles zal tot resultaat hebben, dat elke maand in elk handhavingspunt een 
andere grenswaarde zal moeten gelden, hetgeen de transparantie en eenvoud van 
het stelsel niet ten goede komt. 
 
Voor de luchtvaartsector betekent het vaststellen van grenswaarden per maand 
een extra probleem bij de “sturing” van het gebruik van het vliegveld om binnen die 
grenswaarden te blijven. Immers, waar bij grenswaarden over een heel jaar een 
voldoende lange periode beschikbaar is om die sturingsmaatregelen uit te voeren 
en er voldoende tijd is om ‘tegenvallers’ bij te sturen, is die periode bij ‘grens-
waarden per maand’ veel korter. 
 
5.4   NA70 en NA60 
 
5.4.1 Inleiding 
 
Aan de in paragraaf 5.2 beschreven maat “NA70” is hierna uitvoeriger aandacht 
geschonken dan aan “Lden per maand” in de vorige paragraaf. Gaat het bij “Lden 
per maand” om een variatie op een bekend thema, de maat NA70 is nieuw. 
 
Door de CROS, bijvoorbeeld in de “expert meeting” van 30 oktober 2003, is het 
gebruik van NA70 gesuggereerd, geïnspireerd door gegevens over het vliegveld 
Sydney. Ook de opdrachtgevers van de commissie hebben aanbevolen naar deze 
maat te kijken. 
De keuze voor juist NA70, derhalve het aantal vliegtuigpassages dat een geluids-
niveau LAmax van 70 dB(A) en hoger veroorzaakt, is opvallend. Omwonenden van 
Schiphol en (de voorganger van) de CROS hebben jaren lang geprotesteerd tegen 
de drempelwaarde in Ke-berekeningen, waardoor geluidniveaus lager dan 
65 dB(A) LAmax niet werden meegeteld. Immers, zo luidde de (terechte) stelling, 
ook geluidniveaus lager dan 65 dB(A) veroorzaken overlast7. En in diverse officiële 
stukken van de overheid is juist als één van voordelen van Lden ten opzichte van 
de Ke genoemd, dat daarin geen drempelwaarde meer zit. Derhalve is het stand-
punt kennelijk: tégen het niet meetellen van geluidniveaus lager dan 65 dB(A) als 
het gaat om de geluidbelasting, maar vóór het niet meetellen van geluidniveaus 
lager dan (zelfs) 70 dB(A) als het gaat om een andere maat, in dit geval NA70. De 
commissie begrijpt dit standpunt niet. Vandaar dat hier ook NA60, aantallen met 
een geluidniveau van 60 dB(A) en hoger, is meegenomen. 
 
In de volgende paragraaf een opsomming van de voor- en nadelen van deze maat 
met een toelichting daarbij, in paragraaf 5.4.3 zijn resultaten van contour-
berekeningen gepresenteerd en toegelicht. 
 
5.4.2 Voor- en nadelen 
 
De maten NA70 en NA60 hebben ten opzichte van de geluidbelasting Lden in 

                                                 
7 In een recente uitspraak van de Raad van State is bepaald, dat de nieuwe nog niet 
vastgestelde Ke-zone voor Eelde zonder drempelwaarde moet worden berekend. 
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dB(A) de volgende voordelen. 
a. Ze zijn voor een leek beter te begrijpen dan Lden. Immers, wat is eenvoudiger 

dan te tellen hoe vaak een bepaald piekgeluidniveau wordt overschreden; er 
komen geen “ingewikkelde” formules aan te pas, zoals in Lden. 

b. De bijdragen van de afzonderlijke vliegtuigpassages worden “gewoon” (reken-
kundig) opgeteld. Als bijvoorbeeld het aantal vliegtuigen met 25% toeneemt - én 
de vlootsamenstelling niet wijzigt(!) - nemen ook NA70 en NA60 met 25% toe. 
De geluidbelasting Lden neemt dan met ongeveer 1 dB(A) toe. 

 

Er zijn echter ook nadelen. 
a. Het belangrijkste nadeel van NA70 en NA60 is, dat zij erg weinig 

“informatieinhoud” hebben. Niet alle vliegtuigen tellen mee, waar dit in Lden wel 
het geval is. Veel informatie die voor het “geluidsbeeld” van vliegtuigen wel 
relevant is, wordt niet meegenomen. Dit is hieronder nader toegelicht. 

b. Als deze maten voor handhaving in het buitengebied zouden worden gebruikt, 
geldt in het buitengebied een andere maat voor het geluid (NA70 of NA60) dan 
in de handhavingspunten in het LVB (dB(A) Lden), hetgeen verwarring en 
onduidelijkheden in de hand werkt8. 

 

In onderstaande tabel zijn voorbeelden gegeven van de beperkte informatieinhoud 
van NA70 en NA60. Daarbij is er van uitgegaan dat NA70 en NA60 per dag wor-
den bepaald, maar de conclusies gelden ook als daarvoor een langere periode 
(bijvoorbeeld per maand of per jaar) zou worden gekozen. In deze tabel wordt met 
“geluidniveau” bedoeld LAmax in dB(A). 
 

Tabel 1: Vergelijking informatieinhoud Lden met NA70 en NA60 

 
Geluidbelas-

ting Lden NA60 NA70 

Wat telt mee:    
vliegtuigpassages met geluidniveau onder 
60 dB(A)? Ja Nee Nee 

vliegtuigpassages met geluidniveau tussen 
60 en 70 dB(A)? Ja Ja Nee 

vliegtuigpassages met geluidniveau van 70 
dB(A) en hoger? Ja Ja Ja 

Is er verschil in resultaat tussen:    
a. 100 maal geluidniveau van 85 dB(A) 
en 
b. 100 maal geluidniveau van 71 dB(A)? 

Ja, a is hoger Nee Nee 

a. 100 maal geluidniveau boven 70 dB(A) 
plus 150 maal geluidniveau tussen 60 
en 70 dB(A)  

en 
b. 100 maal geluidniveau boven 70 dB(A) 

plus 75 maal geluidniveau tussen 60 en 
70 dB(A)? 

Ja, a is hoger Ja, a is hoger Nee 

a. 100 maal geluidniveau boven 70 dB(A) 
waarvan 75 overdag en 25 ’s nachts 

en 
b. 100 maal geluidniveau boven 70 dB(A) 

waarvan 85 overdag en 15 ’s nachts? 

Ja, a is hoger 
vanwege de 
etmaalweeg-

factoren 

Nee, tenzij 
ook hier 

etmaalweeg-
factoren 
worden 
gebruikt 

Nee, tenzij 
ook hier 

etmaalweeg-
factoren 
worden 
gebruikt 

a. een lawaaiig vliegtuig op grote afstand 
en 
b. een stil vliegtuig op kleine afstand, 
die beide hetzelfde piekgeluidniveau LAmax 
veroorzaken? (zie ook bijlage 1) 

Ja, a is hoger, 
omdat het 
vliegtuig 
langer 

hoorbaar is.  

Nee Nee 

 
In onderstaande figuren is dit verder geïllustreerd. Daarin zijn twee situaties met 
elkaar vergeleken. In beide gevallen is het totaal aantal vliegtuigpassages 
                                                 
8 In de brief van beide staatssecretarissen van 11 juni staat, dat ook deze “andere mogelijk-
heid” om het geluid te beschrijven, moet worden gezien als aanvulling op het LVB waarbij 
het LVB, met 35 handhavingspunten waarin grenswaarden voor Lden gelden, in stand blijft. 
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hetzelfde. In figuren 17A en 18A zijn verdelingen van aantallen vliegtuigen over 
geluidniveau-intervallen weergegeven. Bijvoorbeeld bij “75-80” het aantal 
vliegtuigen dat een geluidniveau tussen 75 en 80 dB(A) veroorzaakt. In figuren 17B 
en 18B de bijbehorende “aantallen hoger dan”. Bijvoorbeeld bij “70+” het aantal 
van 70 dB(A) en hoger, derhalve “NA70”. In deze figuren ook “NA60” en het aantal 
hoger dan een aantal andere geluidniveaus (65, 75, 80, 85 en 90 dB(A)). 
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Situatie 2 is uit oogpunt van geluid duidelijk slechter dan situatie 1. Uit een verge-
lijking van figuur 18A met 17A blijkt dat - bij hetzelfde totaal aantal vliegtuigen - een 
verschuiving naar hogere geluidniveaus is opgetreden. Het aantal vliegtuigen dat 
een geluidniveau tussen 80 en 85 dB(A) veroorzaakt is (met 60%) toegenomen. 
Ook de aantallen met geluidniveaus tussen 85 en 90 dB(A) en boven 90 dB(A) zijn 
hoger. Daartegenover staat een afname van het aantal tussen 70 en 75 dB(A) en 
tussen 75 en 80 dB(A). Zoals blijkt uit vergelijking van figuur 18B met 17B zijn 
NA60 en NA70 echter precies gelijk, de opgetreden verslechtering wordt door deze 
maten niet in beeld gebracht (NA80, NA85 en NA90 brengen deze verslechtering 
wel in beeld). 
In Lden werkt elke verhoging of verlaging van het geluidniveau van de vliegtuigen 
direct door in de geluidbelasting. Het verschil in geluidbelasting tussen figuur 18A 
en 17A is ca. 1,5 á 2 dB(A) Lden. 
 
5.4.3 Contourberekeningen 
 
Evenals Lden, kunnen ook de maten NA70 en NA60 goed in contouren worden 
weergegeven. In het rapport “De NAxx geluidsmaat en klachten uit de omgeving 
tijdens de introductie van de Polderbaan op Amsterdam Airport Schiphol” (NLR-
CR-2004-208, juli 2004, in opdracht van AAS), zijn NA60 en NA70 contouren 
berekend voor juni, juli en november 2003, gebaseerd op het werkelijke gebruik 
van Schiphol. 
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Ook in opdracht van de commissie heeft het NLR berekeningen uitgevoerd. De 
resultaten van die berekeningen staan in het rapport “Alternatieven voor Lden 
grenswaarden, de NAxx methodiek”, NLR-CR-2004-350, zie bijlage 3. 
 
De volgende berekeningen zijn uitgevoerd. 
a. Lden contouren vanaf 45 tot en met 65 dB(A) Lden, in stappen van 5 dB(A). 
b. NA70 en NA60 contouren voor het gemiddelde aantal per etmaal voor: 

• het hele etmaal; 
• de periode van 07 tot 23 uur (“de dag”); 
• de periode van 23 tot 07 uur (“de nacht”); 
• het hele etmaal, doch met de etmaalweegfactoren die ook gelden voor 

Lden. Hierbij zijn twee varianten bekeken: 
1. Het aantal vliegtuigen in de periode 19-23 uur is vermenigvuldigd met 

een factor 3,16 en het aantal in de periode 23-07 uur met een factor 10. 
Op deze wijze wordt ook Lden berekend (zie paragraaf 5.2). 

2. Het geluidniveau van de vliegtuigen in de periode 19-23 uur is verhoogd 
met 5 dB(A), in de periode 23-07 uur met 10 dB(A). Dit is aangeduid als 
“periode gewogen”. 

De laatste variant sluit beter aan bij de officiële definitie van Lden. Voor Lden 
berekeningen geven beide varianten exact hetzelfde resultaat, voor een 
NA70 of NA60 berekening zijn er wel verschillen.  

Voor de NA-berekeningen ad b zijn de contouren weergegeven waar gemiddeld 
per etmaal 10; 20; 50 en 100 maal een piekniveau van 70 dB(A) (respectievelijk 60 
dB(A)) en hoger optreedt voor NA70 (respectievelijk voor NA60). 
 
Alle berekeningen ad a en b zijn uitgevoerd met het “nieuwe grenswaarde-
scenario”, de invoergegevens die zijn gebruikt om de Lden grenswaarden in het 
LVB na het herstel van de invoerfout en de aanpassing van de vliegroute nabij 
Spaarndam te bepalen. Al deze contouren geven daardoor op verschillende wijze 
hetzelfde verkeersbeeld weer. Alle berekeningen zijn uitgevoerd voor een heel 
jaar. De resultaten voor de NA70 en NA60 contouren zijn daarna gedeeld door 
365, waardoor die het gemiddelde per etmaal weergeven. Let wel: het “gemiddelde 
per etmaal”; op bepaalde dagen kan het aantal derhalve zowel hoger als lager zijn. 
 
In figuren 19 tot en met 21 op de volgende bladzijden zijn bij wijze van voorbeeld 
achtereenvolgens NA70, NA60 en ter vergelijking de Lden contouren ad a weer-
gegeven. 
De NA-contouren betreffen de berekening met etmaalweegfactoren volgens variant 
2. Een NA-berekening met weegfactoren heeft als voordeel ten opzichte van een 
berekening zonder die factoren, dat die in beeld brengt dat een vliegtuig met 
hetzelfde geluidniveau, ’s avonds en ’s nachts als hinderlijker worden ervaren dat 
overdag. Precies de reden, waarom ook in Lden weegfactoren zitten. Daardoor 
brengt een dergelijke NA-berekening het geluid iets minder onvolledig in beeld dan 
zonder weegfactoren, zie ook het voorlaatste voorbeeld in tabel 1 in paragraaf 
5.4.1. Na die figuren een korte toelichting. 
Alle contourkaarten die hierboven zijn genoemd, in totaal elf kaarten, zijn 
opgenomen in bijlage 3. Daarin is ook de oppervlakte binnen de diverse contouren 
vermeld.  
 
In figuur 19 en 20 treedt in het gebied tussen de “10 maal” en “20 maal” contouren 
voor NA70 (respectievelijk NA60) gemiddeld per etmaal tussen 10 en 20 maal een 
piekgeluidniveau LAmax van 70 dB(A) (respectievelijk 60 dB(A)) en hoger op. 
Buiten de “10 maal” contour is dit gemiddelde aantal lager dan 10 maal per etmaal, 
binnen de “100 maal” contour is het aantal hoger dan 100 maal per etmaal. 

 
Commissie Deskundigen Vliegtuiggeluid 2003 – Derde voortgangsrapportage 

27



 

Figuur 19: NA70 contouren voor het hele etmaal, periode gewogen 

Figuur 20: NA60 contouren voor het hele etmaal, periode gewogen 
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Figuur 21: Lden contouren vanaf 45 tot en met 65 dB(A) Lden 

 
Het aantal malen dat een bepaald geluidniveau LAmax wordt overschreden, neemt 
af naarmate de afstand tot het vliegveld groter is. Dit geld net zo voor de contouren 
voor de geluidbelasting Lden in figuur 21. 
De NA60 contouren beslaan uiteraard een veel groter gebied dan de NA70 
contouren. Geluidniveaus van 60 dB(A) en hoger treden ook op grotere afstanden 
van het vliegveld op dan geluidniveaus van 70 dB(A) en hoger. En op een gegeven 
plek in de omgeving van een vliegveld treedt vaker een piekniveau van 60 dB(A) 
en hoger op dan van 70 dB(A) en hoger. Er zijn zowel verschillen als overeen-
komsten tussen het beeld van NA-contouren en Lden contouren. Zo lijkt voor deze 
berekening de vorm van de NA70 contour voor “20 maal” in figuur 19 (de tweede 
contour van buiten) in grote lijnen op die voor 55 dB(A) Lden in figuur 21 (de derde 
contour van buiten). Lokaal zijn er uiteraard wel verschillen. 
Er bestaat geen vaste omrekenrelatie tussen een Lden-waarde en een NA70 of 
NA60 waarde. 
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6. Communicatie en externe contacten 
 
De commissie voert een open proces, iedereen mag weten waar de commissie 
mee bezig is en daar zijn of haar mening over geven.  
Gelijk met de Tweede voortgangsrapportage is de website van de commissie 
“www. vliegtuiggeluid. nl” in de lucht gekomen. Daar is informatie over het werk 
van de commissie te vinden. Daarop staan ook alle rapporten van de commissie 
en de correspondentie tussen de commissie en de opdrachtgevers van de 
commissie en tussen de commissie en betrokkenen, zie ook paragraaf 2. Een 
ieder kan via die website met de commissie communiceren. De afgelopen 
maanden is de website ca. 300 á 400 maal per maand bezocht, per maand hebben 
enkele tientallen bezoekers via de site vragen aan de commissie gesteld of 
opmerkingen aan de commissie gegeven. 
 
Voorts zijn sinds de Tweede voortgangsrapportage gesprekken gevoerd met de 
CROS, de gemeente Amsterdam, Platform Vlieghinder Regio Castricum namens 
18 bewonersplatforms en AAS en ook met AAS, LVNL en KLM gezamenlijk. 
Tevens zijn door delegaties van de commissie presentaties van meettechnieken 
bijgewoond. 
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Bijlage 1: Beschrijving van het geluid van een vliegtuigpassage - LAmax en LAX

 

Er zijn twee manieren die in de praktijk veel worden toegepast om het geluid van een vliegtuigpassage 
in één getal uit te drukken, de geluidniveaus LAmax en LAX. 
 

Als een vliegtuig voorbij vliegt, zwelt het geluid dat “mensen op aarde" horen eerst aan, bereikt dan 
een maximum en zwakt vervolgens weer af. Zie figuur B1.1, waarin (rechts) het momentane 
geluidniveau is uitgezet tegen de tijd.  
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Figuur B1.1: Verloop van het geluidniveau als functie van de tijd bij een vliegtuigpassage 

 

Een veel toegepaste maat voor het geluid van een vliegtuigpassage in een bepaald punt op de grond 
(bijvoorbeeld een meetpost) is het “maximum geluidniveau” (ook wel piek(geluid)niveau genoemd) dat 
tijdens de vliegtuigpassage optreedt, LAmax, uitgedrukt in dB(A). Dit is punt 2 in figuur B1.1. 
 

Daarnaast wordt het “geluidexpositieniveau” gebruikt, LAX (ook aangeduid als SEL, het “sound 
exposure level”), ook uitgedrukt in dB(A). Deze maat drukt het geluid van de hele vliegtuigpassage, 
dus het hele proces van "aanzwellen-maximum-afzwakken" en niet alleen het maximum, uit in één 
getal. Daarin is verdisconteerd hoelang het geluid van het vliegtuig hoorbaar is, LAX beschrijft 
daarmee het geluid vollediger dan LAmax. Als twee vliegtuigen dezelfde waarde voor LAmax 
veroorzaken, maar het voor het eerste vliegtuig langer duurt voordat dat piekniveau wordt bereikt en 
voordat het geluid weer is uitgestorven dan voor het tweede vliegtuig, is de waarde van LAX voor het 
eerste vliegtuig hoger dan voor het tweede. LAX is formeel gedefinieerd als het constante geluid-
niveau gedurende 1 seconde, dat dezelfde "acoustische energie" levert als de hele vliegtuigpassage.  
 

Dit is verder geïllustreerd in figuur B1.2. 
Een vliegtuig dat relatief veel geluid 
produceert kan op grote afstand hetzelfde 
maximale geluidniveau veroorzaken als 
een stiller vliegtuig op kleinere afstand. 
Het geluidexpositieniveau LAX is in het 
eerste geval hoger (in dit voorbeeld 2,5 
dB(A) hoger), want in deze figuur is het 
oppervlak onder de stijgende en weer 
dalende lijn van het geluidniveau in het 

erste geval groter dan in het tweede 
geval. Het ‘lawaaiige’ vliegtuig is langer 
hoorbaar. 

e
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Figuur B1.2: Twee vliegtuigpassages met hetzelfde 
geluidniveau LAmax en een verschillend geluidniveau LAX

 

De in paragraaf 3.3 genoemde geluiddrukniveaus Lp zijn de afzonderlijke ‘staafjes’ in figuur B1.1. 
 
De geluidbelastingsmaten Lden en Lnight in het LVB gebruiken LAX als het geluidniveau van de 
afzonderlijke vliegtuigen, zie ook paragraaf 5 van deze rapportage. In de rondom Schiphol vroeger 
toegepaste geluidbelastingsmaat Ke was dat het LAmax.  
 
Tenslotte de volgende opmerking. De geluidniveaus LAmax en LAX (voor afzonderlijke vliegtuigen) en 
ook de geluidbelastingsmaten Lden en Lnight (alle vliegtuigen in een heel jaar gezamenlijk), worden 
allemaal uitgedrukt in “dB(A)”. Niettemin hebben deze maten verschillende betekenissen. Het volstaat 
daarom niet om te zeggen “het geluid is zoveel dB(A)”, daar moet altijd bij gezegd worden of het gaat 
om LAmax, LAX, Lden of Lnight. 
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Bijlage 2: Vergelijking meetresultaten NOMOS met berekeningen FANOMOS 

 

1 Inleiding 
 
De Commissie Deskundigen Vliegtuiggeluid (CDV) heeft tot taak om voor de luchthaven Schiphol 
voorstellen te formuleren om gebruik te maken van geluidmetingen in de handhaving van de 
geluidbelasting, al dan niet in combinatie met berekening van de geluidbelasting. Binnen dit kader 
voert de commissie onderzoek uit naar de rol die geluidsmetingen zouden kunnen spelen bij de 
handhaving. In het werkplan van de commissie zijn daarvoor al een aantal mogelijkheden gegeven, 
die ruwweg zijn op te splitsen in twee alternatieven: 
• het direct meten van de geluidbelasting, of 
• het uitvoeren van metingen ten behoeve van de calibratie, verbetering of controle van een 

rekenmodel. 
Voor de tweede mogelijkheid is het noodzakelijk inzicht te hebben in de verschillen die nu optreden 
tussen de meetresultaten van een operationeel meetsysteem en het op dit moment voor de 
handhaving gebruikte rekenmodel. Maar ook wanneer er bij de eerste mogelijkheid geen rekenmodel 
voor de handhaving meer nodig zou zijn, zullen er toch berekeningen moeten worden uitgevoerd, 
bijvoorbeeld voor het vaststellen van geluidcontouren die de EU-richtlijn inzake de harmonisering van 
in Europa gehanteerde geluidbelastingsmaten verlangt. Contouren kunnen niet alleen met metingen 
worden bepaald. Ongeacht de keuze van het handhavingssysteem zullen de verschillen tussen meten 
en rekenen dus belangrijk zijn voor het werk van de CDV.  
 
Deze bijlage geeft een eerste overzicht van de verschillen tussen de resultaten van 20 meetposten 
van het meetsysteem NOMOS (zie figuur B2.1) en de voor diezelfde plaatsen berekende 
geluidniveaus op basis van het rekenmodel FANOMOS, dat nu voor de handhaving wordt gebruikt. 
Over de oorzaken van deze verschillen wordt later gerapporteerd. Het is de bedoeling hierna ook de 
gegevens van een ander meetsysteem (bijvoorbeeld Luistervink) en een ander rekenmodel (INM) in 
het onderzoek te betrekken. 
 

Nr. Adres Plaats 
1 Kuyperlaan 30 Zwanenburg 
2 Olmenlaan 75 Zwanenburg 
3 Langswater 903 Amsterdam Osdorp 
4 Regenboogpad 7 Leiden 
5 Zwaansvliet 5 A’dam Buitenveldert 
6 Goereesepad 1-127 Amstelveen 
7 Laan Nieuwer Amstel 1 Amstelveen 
8 Merodelaan 2 Uithoorn 
9 Beatrixstraat 10 Aalsmeer 

10 Clusiusstraat 23 Aalsmeer 
11 Praamplein 44 Aalsmeer 
12 Vliegende Hollanderstraat 3 Rijsenhout 
13 De Rietlanden 51-53 Leimuiden 
14 Hoofdweg 1730 Abbenes 
15 Vronen 47 Nieuw Vennep 
16 Graan voor Visch 14616 Hoofddorp 
17 Landleeuw 37 Hoofddorp 
18 J. van Zutphenstraat 100-314 Haarlem 
19 Kuijperstraat 40 Spaarndam 

 20 Dubbelink 1 Amsterdam Zuid-Oost 
Figuur B2.1: Locaties NOMOS-meetposten 

Opmerking: 
Hoewel de op 20 februari 2003 in gebruik genomen Polderbaan in deze figuur is getekend, hebben de resultaten 
betrekking op het banenstelsel zonder deze baan, te weten op het gebruiksjaar 2002 (1 november 2001 tot en 
met 31 oktober 2002). 
 

De vergelijking tussen NOMOS en FANOMOS is gemaakt voor een volledig gebruiksjaar (2002). Voor 
de berekeningen is gebruik gemaakt van de radargegevens van de met radar geregistreerde 
grondpaden9 van de vliegbewegingen en de RD-coördinaten van de meetpunten. 
Naar de verschillen tussen berekende en met NOMOS gemeten geluidniveaus van vliegtuigen is ook 

                                                 
9 Het grondpad is de projectie van het vliegpad in het horizontale vlak. De FANOMOS-radar legt ook het 
hoogteverloop van het vliegpad vast, maar in de berekeningen wordt (conform het Nederlandse rekenvoorschrift) 
niet van de gemeten hoogte gebruik gemaakt, maar van een gemodelleerde vlieghoogte als functie van de 
afgelegde weg tot de landing of vanaf de start. Deze gemodelleerde vlieghoogte is afhankelijk van het type 
vliegtuig, de belading en de vliegprocedure. 
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in het verleden al onderzoek gedaan. Het NLR heeft bijvoorbeeld berekeningen en metingen 
vergeleken voor alle NOMOS-meetposten in het jaar 1999. Daarbij zijn energetisch gesommeerde 
geluidniveaus (Lden per maand) geanalyseerd, waarbij de gemeten en berekende niveaus niet op 
precies dezelfde verzameling van vliegbewegingen zijn gebaseerd. In het algemeen worden namelijk 
veel meer vluchten in de berekeningen meegenomen, dan er gemeten kunnen worden. Bijzonder aan 
het onderzoek dat nu wordt uitgevoerd is dat binnen de gegevensbestanden van NOMOS en 
FANOMOS eerst is gezocht naar het met elkaar corresponderende gemeten en berekende 
geluidniveau van iedere vliegbeweging. De analyse van de verschillen (bijvoorbeeld per dag of per 
jaar) kan dan zodanig worden uitgevoerd dat de hierin meegenomen berekende en gemeten waarden 
betrekking hebben op precies dezelfde vliegbewegingen. 
 
Het onderzoek is uitgevoerd door de CDV in samenwerking met het NLR en TNO TPD. De 
meetgegevens voor het onderzoek zijn ter beschikking gesteld door de luchthaven Schiphol (AAS). 
 
2 Resultaten 
 
2.1   Koppeling gegevens NOMOS en FANOMOS 
 
Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van alle door NOMOS gemeten geluidniveaus (LAmax en LAX) 
per vlucht van november 2001 t/m oktober 2002 (gebruiksjaar 2002) en van de in diezelfde meet-
punten en binnen dezelfde periode berekende geluidniveaus van alle vliegbewegingen van en naar 
Schiphol. De berekeningen zijn uitgevoerd met FANOMOS op basis van de werkelijk gevlogen (en 
door de FANOMOS-radar geregistreerde) vliegpaden. Omdat van (bijna) iedere vlucht in ieder meet-
punt geluidniveaus worden berekend (ook als het meetpunt heel ver van de gevlogen route vandaan 
ligt) en lang niet alle vluchten ook ter plaatse van de meetpunten door NOMOS zijn geregistreerd, zijn 
er veel meer rekenuitkomsten dan meetresultaten. Het aantal gemeten vluchten varieert per meetpost 
tussen ongeveer 2.700 (punt 17) en 100.000 (punten 1 en 12), terwijl het aantal berekende vluchten 
(voor elk punt) meer dan 400.000 bedraagt (zie de schematische weergave in figuur B2.2). 
 

De meetresultaten van NOMOS zijn gekoppeld 
aan een vlucht door middel van het zogenoemde 
“call sign“. Dit call sign is niet uniek. Het kan zelfs 
per dag meer dan één keer voorkomen, maar 
samen met de tijd waarop NOMOS het aan de 
vlucht toegewezen geluidniveau heeft gemeten 
vormt het call sign de “sleutel“ om een meting te 
koppelen aan het corresponderende berekende 
geluidniveau. De koppeling is uitgevoerd op basis 
van het criterium dat het call sign moet 
overeenstemmen en het tijdverschil tussen het 
moment van de meting (LAmax) en de in 
FANOMOS geregistreerde tijd niet meer dan 20 
minuten mag bedragen. 
 

Tegen de verwachting in blijkt dan dat niet bij iedere registratie van NOMOS een koppeling met de 
rekenresultaten van FANOMOS mogelijk is. Kennelijk zijn er vluchten waarvoor geen berekening kon 
worden uitgevoerd omdat de daarvoor benodigde informatie niet volledig was. Het percentage van de 
gemeten vluchten waarbij wel een koppeling mogelijk is, varieert afhankelijk van het meetpunt tussen 
76% en 98%. Er zijn 5 punten met een percentage van minder dan 95% (nummers 4, 7, 11, 17 en 18). 

alleen gemeten

gemeten en berekend

alleen berekend

binnen de groene lijn:
verzameling vluchten met
een gemeten geluidniveau

bij een meetpost

binnen de blauwe lijn:
verzameling vluchten

waarvan het geluidniveau
(bij alle meetposten) is

berekend

Gemeten en berekend
alleen berekendalleen gemeten

binnen de groene lijn:
verzameling vluchten met
een gemeten geluidniveau

bij een meetpost

binnen de blauwe lijn:
verzameling vluchten

waarvan het geluidniveau
(bij alle meetposten) is

berekend

alleen gemeten

gemeten en berekend

alleen berekend

binnen de groene lijn:
verzameling vluchten met
een gemeten geluidniveau

bij een meetpost

binnen de blauwe lijn:
verzameling vluchten

waarvan het geluidniveau
(bij alle meetposten) is

berekend

Gemeten en berekend
alleen berekendalleen gemeten

binnen de groene lijn:
verzameling vluchten met
een gemeten geluidniveau

bij een meetpost

binnen de blauwe lijn:
verzameling vluchten

waarvan het geluidniveau
(bij alle meetposten) is

berekend

Figuur B2.2: De verzameling van vluchten waarvan 
de geluidniveaus bij een meetpost zijn gemeten 
(groen) en de verzameling van vluchten waarvan de 
geluidniveaus zijn berekend (blauw). 

 
Afhankelijk van de meetpost heeft NOMOS bij 1% tot 20% van de geregistreerde vluchten de 
geluidniveaus LAmax en LAX meer dan één keer per vliegtuigpassage op korte tijd na elkaar bepaald. Dit 
kan veroorzaakt zijn doordat het geluidniveau niet gedurende de gehele vliegtuigpassage boven de 
detectiedrempel van de meetpost heeft gelegen. Vooral als een vliegtuig een bocht maakt in de buurt 
van het meetpunt zou NOMOS het meer dan één keer kunnen registreren. Ook is het mogelijk dat het 
geluid van andere bronnen een rol heeft gespeeld. Ten behoeve van de vergelijking met resultaten 
van FANOMOS zijn de meetresultaten zodanig bewerkt dat wanneer meer dan één meting bij 
dezelfde vlucht blijkt te horen, er één gemeten niveau LAmax (de hoogste van de gemeten waarden) en 
één niveau LAX (de energetische som van de gemeten waarden) aan die vlucht is toegekend. 
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2.2   Verschillen tussen gemeten en berekende geluidniveaus per dag 
 
Van alle gemeten geluidniveaus LAmax en LAX  zijn de verschillen bepaald met de corresponderende 
berekende geluidniveaus. Per meetpost en per dag zijn deze verschillen gemiddeld. Figuur B2.3 geeft 
voor elke meetpost de resultaten van deze gemiddelden (blauw) en de daarbij horende standaard-
deviaties (oranje). Elk punt in een figuur representeert één dag (24 uur) van het gebruiksjaar 2002.  
 
Op grond van de figuren is er onderscheid te maken tussen meetpunten waarbij het gemiddelde 
verschil tussen gemeten en berekende niveaus op enkele uitschieters na voor de verschillende dagen 
dicht bij elkaar in de buurt ligt (de nummers 1, 2, 5, 6, 10 en 14) en punten met een veel grote sprei-
ding tussen de per dag gemiddelde verschillen. Bij de punten met een grote spreiding vallen de 
nummers 12 en 16 op. Hier zijn veel dagen met relatief grote gemiddelde verschillen tussen de geme-
ten en berekende geluidniveaus, waarbij de spreiding tussen die grote verschillen relatief klein is.  
De verschillen tussen de gemeten en berekende geluidexpositieniveaus LAX zijn kleiner dan de 
verschillen tussen de maximale niveaus LAmax. Dit is in overeenstemming met andere onderzoeken. 
 

Figuur B2.3: Verschillen tussen gemeten en berekende geluidniveaus LAmax en LAX van 
vliegtuigpassages, gemiddeld per dag, in dB(A) 
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Figuur B2.3 - vervolg 

NOMOS-meetpunten 4 t/m 7 
LAmax LAX

NMT 04

-10

0

10

20

30

40

50

nov-01 jan-02 mrt-02 mei-02 jul-02 sep-02 nov-02

NMT 04

-10

0

10

20

30

40

50

nov-01 jan-02 mrt-02 mei-02 jul-02 sep-02 nov-02

NMT 05

-10

0

10

20

30

40

50

nov-01 jan-02 mrt-02 mei-02 jul-02 sep-02 nov-02

gemiddeld per dag
standaarddeviatie

NMT 05

-10

0

10

20

30

40

50

nov-01 jan-02 mrt-02 mei-02 jul-02 sep-02 nov-02

gemiddeld per dag
standaarddeviatie

NMT 06

-10

0

10

20

30

40

50

nov-01 jan-02 mrt-02 mei-02 jul-02 sep-02 nov-02

NMT 06

-10

0

10

20

30

40

50

nov-01 jan-02 mrt-02 mei-02 jul-02 sep-02 nov-02

NMT 07

-10

0

10

20

30

40

50

nov-01 jan-02 mrt-02 mei-02 jul-02 sep-02 nov-02

NMT 07

-10

0

10

20

30

40

50

nov-01 jan-02 mrt-02 mei-02 jul-02 sep-02 nov-02

 

 
Commissie Deskundigen Vliegtuiggeluid 2003 – Derde voortgangsrapportage 

35



 
Figuur B2.3 - vervolg 
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Figuur B2.3 - vervolg 
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Figuur B2.3 - vervolg 
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Figuur B2.3 - slot 
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2.3   Verschillen tussen totale geluidbelasting met gemeten en berekende geluidniveaus 
 
De over het gehele gebruiksjaar gemeten en berekende geluidexpositieniveaus LAX van afzonderlijke 
vliegbewegingen zijn (energetisch) gesommeerd tot een totale geluidbelasting, op de wijze zoals dat 
gebeurt bij het bepalen van Lden (dus met weging voor dag-, avond- en nachtperiode). Figuur B2.4 
geeft per meetpunt de vergelijking tussen de “gemeten” en “berekende” geluidbelasting, waarbij in 
beide gevallen exact dezelfde vliegbewegingen zijn meegeteld. Dus alle vliegbewegingen waarvoor 
wel een niveau LAX is gemeten, maar niet berekend, of omgekeerd, zijn in de sommatie van de 
berekende waarden niet meegenomen. In de figuur naast de tabel zijn de verschillen tussen de 
geluidbelastingen op basis van metingen en berekeningen per meetpunt grafisch weergegeven. Het 
verschil is voor alle meetpunten positief, dus geluidbelasting op basis van de gemeten waarden is 
altijd groter. 
 

Geluidbelasting dB(A) Lden NMT nr. Gemeten Berekend Verschil 

1 64,6 62,4 2,1 
2 61,4 58,8 2,6 
3 52,0 48,5 3,5 
4 49,7 45,3 4,4 
5 60,3 56,0 4,4 
6 62,9 57,8 5,1 
7 52,0 49,3 2,7 
8 55,4 50,4 5,0 
9 55,8 52,4 3,4 
10 61,8 58,6 3,2 
11 46,9 43,5 3,4 
12 59,7 55,8 3,9 
13 53,6 50,3 3,3 
14 60,5 59,1 1,4 
15 52,0 49,4 2,6 
16 57,5 51,1 6,4 
17 44,5 40,7 3,8 
18 50,5 43,5 7,1 
19 55,4 52,9 2,5 
20 58,7 53,5 5,2 

Figuur B2.4: Vergelijking tussen de op basis van de metingen en berekeningen bepaalde geluidbelasting 
in het gebruiksjaar 2002, indien alleen de vliegbewegingen worden meegeteld waarvan het niveau LAX 
zowel is gemeten als berekend. 
 
Voor de handhaving wordt de geluidbelasting Lden berekend uit de sommatie van de niveaus LAX van 
veel meer vluchten dan in de hierboven bedoelde sommatie zijn meegenomen. Daarom liggen deze 
waarden Lden hoger dan de berekende geluidbelasting in de bovenstaande tabel. Het gaat dan om 
een verhoging van enkele tienden van dB(A) tot 3 dB(A), met uitzondering van de punten 11 en 17, 
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waar de verhoging respectievelijk 8 dB(A) en 4 dB(A) bedraagt. Voor deze punten heeft dit tot gevolg 
dat Lden (berekend) hoger is dan de op basis van metingen vastgestelde geluidbelasting. In alle 
andere punten is de gemeten geluidbelasting hoger (dus ondanks het feit dat hierin veel minder 
vluchten zijn meegenomen dan in Lden), hoewel het verschil in de punten 7, 15 en 17 minder dan 
1 dB(A) is. In figuur B2.5 is dit weergegeven. Merk op dat ook de gemeten geluidbelasting in deze 
tabel iets hoger is, omdat nu alle metingen (ook van vluchten die niet zijn berekend) in de sommatie 
zijn meegenomen. 
 

Geluidbelasting dB(A) Lden NMT nr. Gemeten Berekend Verschil 

1 64,8 62,9 1,9 
2 61,6 59,6 2,0 
3 52,3 51,1 1,2 
4 50,1 48,7 1,4 
5 60,7 56,4 4,3 
6 63,2 58,1 5,1 
7 52,4 52,2 0,2 
8 55,6 51,7 3,8 
9 56,0 53,7 2,3 

10 62,0 59,1 2,9 
11 47,7 51,5 -3,80 
12 59,9 56,6 3,2 
13 53,7 52,1 1,6 
14 60,6 59,5 1,2 
15 52,2 52,6 -0,30 
16 57,7 52,6 5,1 
17 45,9 45,3 0,6 
18 51,0 45,5 5,5 
19 55,5 53,5 2,1 
20 59,1 54,3 4,8 

Figuur B2.5: Vergelijking tussen de op basis van metingen en berekeningen bepaalde geluidbelasting in 
het gebruiksjaar 2002, indien alle gemeten en alle berekende geluidniveaus LAX van vliegbewegingen 
worden meegeteld. (In de figuur rechts zijn negatieve verschillen in rood aangegeven.) 
 
De gegevens van figuren B2.4 en B2.5 zijn ook weergegeven in paragraaf 4.3 van deze rapportage, in 
figuur 13 respectievelijk 14. 
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Bijlage 3: Alternatieven voor Lden grenswaarden, de NAxx methodiek 

 
Dit rapport, NLR-CR-2004-350, is afzonderlijk bijgevoegd. 
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