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Berekenen  versus meten van Vliegtuiggeluid   januari 2011 
 

 
 
 
BLRS Beleidssamenvatting:  Tot nu toe wordt het opgetreden geluid altijd met 
een rekenmodel uit de vlieggegevens berekend. Dit is niet erg bevredigend 
omdat er veel indicaties zijn dat het feitelijk opgetreden geluid hier en daar 
flink afwijkt van de berekende waarden. De omwonenden van Schiphol willen 
al jaren dat het vliegtuiggeluid in hun woonwijk gemeten wordt ter controle en 
ter verbetering van het geluidrekenmodel rond Schiphol. Deze wens werd door 
de minister in het verleden ook gedeeld.  
Er is veel onderzoek gedaan naar de kwaliteit van diverse beschikbare 
meetsystemen en de nauwkeurigheid die kan worden bereikt. Gebleken is dat 
één meetsysteem, Luistervink, het betrouwbaarst is met een nauwkeurigheid 
van ca 1 dB voor Lden en Lnight (dit zijn jaargemiddelde waarden) en daarmee 
geschikt om substantiële afwijkingen in de feitelijk opgetreden geluidsbelasting 
vast te stellen in vergelijking tot de verwachte waarde.  Luistervink kan ook 
onafhankelijk van gegevens over de vliegtuigen (radarmetingen) functioneren.  
Het meetsysteem van Schiphol, NOMOS, is hiertoe niet in staat. Dat neemt veel 
van de grote aantallen minder luidruchtige vliegtuigpassages niet waar en 
klassificeert sommige andere geluidsbronnen ten onrechte als vliegtuig.  (met 
afwijkingen van 2 tot 7 LDen dBA) 
 
Historie  Al sinds begin jaren negentig is er een discussie of vliegtuiggeluid 
berekend of gemeten zou moeten worden.  Het begon met de hogere gemeten 
waarden dan de berekende in 1992 door het destijds gemeentelijk bedrijf 



 2 

Omegam -Amsterdam. Er werd langs de Buitenveldertbaan op 2 meetposten 
structureel ca 3 dB(A) meer gemeten dan de grenswaarden in de 
handhavingspunten aangaven. (Dit betekende een verdubbeling van Geluid .)  
De kwestie werd behandeld in de CGS, Commissie Geluidhinder Schiphol, 
voorloper van Cros.  Er zou een second opinion worden uitgevoerd door de 
duitse autoriteit Prof. Iserman. Omegam kreeg grotendeels gelijk.  De zaak 
kwam in 1997/98 weer volop in beeld, doordat een geheim NLR rapport  
(NLR.CR- 97263L) uitlekte. Er was sprake van verschillen tot 7 à 8 dB(A)  
Kamerlid van Gijzel stelde de zaak in de Tweede Kamer ter discussie.  
 
25-5-1999 stelt oud min Netelenbos haar collegas Joritsma en Pronk in een 
uitgelekt geheim schrijven voor, de gemeten waarden gelijk te stellen aan de 
berekende waarden.  Men vindt een geloofwaardige manier om dit te doen:  
De omzetting van de Ke maat naar de europese Lden maat . Door deze 
conversie wordt de maat 35 Ke omgezet naar 58 Lden ,en niet naar 56 Lden . 
(Zie bijlage brief oud min. Netelenbos) (Overigens verschillen de berekenings-
formules van land tot land in europa ! ! ) 
Niettemin blijven er verschillen tussen berekenen en Meten. (Door b.v.  invoer 
van de fabrieksgegevens van nieuwe vliegtuigen in de formule, terwijl er nog ca 
49 andere variabelen zijn,  zoals hoogte vliegtuig, feitelijke powersetting van de 
motoren, rechtuit of in een bocht vliegen, geluidsoverdracht op afstand, 
atmosfeercondities, etc, etc. )  Kort door de bocht: Als we een nieuwe auto 
kopen, staat in de fabrieksgegevens : Deze rijdt 1 op 18.  In de praktijk blijkt 
dan vaak maar 1 op 14 te worden gehaald. Min. Eurlings gaf al eens toe: In de 
berekeningsformule zitten zowel zgn endogene als exogene variabelen. Via de 
laatste – in feite anders vliegen - heeft de sector invloed op de uitkomst van de 
berekening en uiteraard op de gemeten waarden.   
 
Nov. 2010 is het Experiment VVA  (Vliegen Volgens Afspraak)  in werking 
getreden. Bij dit VVA stelsel verdwijnen dus de 35 dag- en de 26 
nachthandhavingspunten.  Dat heeft ernstige gevolgen.  Men ging in 2002 van 
ca 300   handhavingspunten naar het huidige stelsel met 35. Dit stelsel zou 
geëvalueerd worden. Vraag was: Was deze omzetting gelijkwaardig , c.q. 
dekkend genoeg omgezet? 
De Commissie MER voorzitter Ir N Ketting en de Commisie Eversdijk (CDV II) 
concludeerden :  De omzetting was NIET gelijkwaardig. Drs H. Eversdijk 
adviseerde: er dienen ca 95 handhavingspunten bij te komen.  
Prof. Berkhout, (Vz. CDV I), die opstapte na ruzie met Min. Netelenbos,  
concludeerde: Er kan gemeten worden.  Drs Eversdijk Vz CDV II in het NOS 
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journaal 20:00 uur. Januari 2006 : “Burgers worden belazerd. De omzetting was 
niet gelijkwaardig”’  
 
Na langdurige briefwisselingen (over het niet uitvoeren van de zgn  Motie E.K. 
Baarda) tussen de Eerste Kamer en Stas Schultz van Haegen  roept de Kamer 
Mevr. Schultz uiteindelijk voor een mondeling gesprek op, dat lang zal duren. 
(verslag 27603 kst  67922 , nr 99b  7-5-2003  pag 14 ): Uiteindelijk speelt 
senator Lemstra het hard:  

 
De heer Lemstra (CDA): “Ik heb behoefte aan een politieke uitspraak waar wij deze 
staatssecretaris of haar opvolger in 2006 op kunnen aanspreken.Die politieke uitspraak is 
niet meer of minder dan mevrouw Netelenbos in deze Kamer heeft uitgesproken: wat het 
buitengebied betreft, ik zal bewaken dat er een gelijkwaardige bescherming is. Die uitspraak 
wil ik hier vanmiddag bevestigd horen. Dat is een politieke uitspraak en daar kan ik een 
bewindspersoon over drie jaar aan houden. Ik heb geen behoefte aan een uitleg over de 
berekening. Nogmaals, ik wil dat die 
politieke uitspraak bevestigd wordt. Dat is consistentie van beleid. 
 
Staatssecretaris Schultz van Haegen-Maas Geesteranus: Wat dat betreft is er geen verschil 
tussen wat mijn voorgangers en ik zeggen. Het buitengebied zal gelijkwaardig beschermd 
worden. In de uitwerking zult u moeten constateren of dit inderdaad zo is. 
 
De heer Baarda (CDA): Ik constateer dat de staatssecretaris volmondig met «ja» antwoord 
geeft op de vraag van de heer Lemstra.  
 

BLRS:  In de regeringsverklaring 2007 van het Kabinet Balkenende /Bos/ 
Rouvoet  stond: Schiphol is van groot belang voor de economie, maar de 
buitengebieden moeten worden beschermd Tot op heden is deze kwestie niet 
opgelost . Het omgekeerde is het geval : Alle handhavingspunten zullen 
vervallen, en daarmee de locale bescherming, vooral in de buitengebieden ! 
 

Nu onstaat de situatie: Er komen geen handhavingspunten bij , maar ze 
verdwijnen juist allemaal, en daarmee de locale ruimtelijke juridische 
rechtsbescherming.  Zelfs het referentiegeluidsniveau  per woonwijk verdwijnt 
daarmee. Dit werd ook geconstateerd  door Bureau Novioconsult, in het kader 
van de Evaluatie 2006.  (zie bijlage, pag 12 ) Op de onderzoeksvraag van VenW, 
‘Zijn de problemen van het oude PKB stelsel opgelost?’ antwoordde 
Novioconsult:   ‘Nee, de rechtbescherming verslechtert voor de omwonenden!’  
De minister hield dit rapport in de lade . 
 
Nergens in de recente brief van de heer Alders –okt 2010-over het experiment 
staat dat er gecontroleerd gaat worden via metingen.   Dit ondanks de 
letterlijke beloften van het Kabinet in 2006 dat er gemeten gaat worden!  (zie 
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Kabinetsstandpunt 2006) (Wel draait het oude handhavingssysteem met de 35 
grenswaarden nog twee jaar op de achtergrond mee, hetgeen  hier een detail 
is) 
Ook Min .Netelenbos laat de ministers Pronk en Joritsma weten 25 mei 1999 in 
de boven eerder genoemde brief: 

 

“ In de nota  SBTL is ten aanzien van de nieuwe milieu normen  aangegeven: 
Onderdeel  van de nieuwe systematiek zal ziin, dat zoveel mogelijk wordt uitgegaan van de 
werkelijk gemeten milieubelasting. Daartoe wordt een meet instrumentarium ontwikkeld". 
Voor Geluid is voor de beoordeling en handhaving in de SBTL een 
nieuwe Meet en rekenmethode aangekondigd. 
Voor wat betreft geluid is inmiddels duidelijk geworden, dat het zeker twee tot drie jaar zal 
duren voor er een goed uitgewerkt en betrouwbaar  meetsysteem is ontwikkeld en de 
luchtvaart sector is zelfs van mening dat een periode van drie jaar proefdraaien nodig is 
alvorens het systeem echt als handhavings instrument mag worden toegepast.” 
 

Nu anno 2011 , 12 jaar later is dat  Meetsysteem is er nog steeds niet, laat 
staan voor handhaving…   
Onderstaand maken wij duidelijk dat Meten nu goed mogelijk is (RIVM 2006) 
CDV-TNO-NLR 2005/6 
 

Er werd bij de Alderstafel  voorjaar 2010 de werkgroep NOMOS opgericht. 
Schiphol lijkt nu haar eigen meetsysteem NOMOS gratis aan te bieden.  Echter 
dit meetsysteem werd in 2005 en 2007 door RIVM, TNO en CDV II onderzoek 
als belangrijk slechter beoordeeld dan b.v. het systeem Luistervink , van B.V. 
Geluidconsult (vroeger Omegam ,zie boven ). In tegenstelling tot Luistervink is 
NOMOS, zoals verderop blijkt, niet goed in staat om vliegtuiggeluid van ander 
geluid, zoals brommers en sirenes, te onderscheiden.  De laatste berichten zijn, 
dat het Nomos systeem herijkt gaat worden.  Maar herijken stelt weinig voor, 
als dat slechts de microfoons betreft. Het gaat natuurlijk om de hard- en 
verdere -software, die van Luistervink superieur is t.o.v. die van Nomos  
 
Geluidmeters 
(Zie de diverse rapporten als bijlagen)  
RIVM stelt in haar Geluidmonitor 2006 : Er kan handhavend gemeten worden. 
Intussen is het Systeem Luistervink weer verder verbeterd Noodzakelijk is ons 
inziens in ieder geval, dat er ter controle van de berekeningsformules, 
validerend gemeten gaat worden 
 
Iets over Nomos, Luistervink en Geluidsnet :   (van de Auteurs)  
Geluidsnet heeft goedkope meters die niet zo nauwkeurig zijn, maar samen door het grote 
aantal locaties wel een goed beeld geven van waar gevlogen wordt .  
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Luistervink is superieur. De meter is  veel nauwkeuriger dan een geluidsmeter van geluidsnet, 
is zeer betrouwbaar, geschikt om de Lden geluidsbelasting op een locatie redelijk nauwkeurig 
vast te stellen, te controleren of het rekenprogramma voor schipholgeluid  ongeveer de 
werkelijkheid dekt en is zelfs te gebruiken om grote overtredingen van de lokale geluidsnorm 
vast te stellen. Een meetpunt is echter – incl. jaarlijkse rapportage incl. Lden en Lnight 
waarde  - kostbaarder. Echter veel goedkoper dan het Schiphol net NOMOS per meetpunt. En 
het is onafhankelijk van Schiphol en onafhankelijk van radarmetingen.  (Mocht schiphol dit 
NOMOS systeem financieren, dan nog betaalt de belastingbetaler uiteindelijk en zal het 
divident aan de staat lager worden) 
NOMOS is in handen van schiphol, is duur, baseert zich op radarmetingen om uit te maken of 
het gemeten geluid van een vliegtuig komt of iets anders en geeft alleen het piekniveau van 
het passerende vliegtuig ipv. de integrale geluidsbelasting, dat bij Luistervink in kwartaal 
en/of jaarrapportages verantwoord wordt . NOMOS kan niet zoals Luistervink de gemeten 
Lden en Lnight waarde voor een jaar geven op een meetlokatie.  Luistervink meet dus veel 
nauwkeuriger (afwijking + of – 1 dBA, terwijl bij NOMOS afwijkingen tot ca 6 dBA werden 
gevonden! ) 
 
N.B.: de nauwkeurigheid van Luistervink kan verder toenemen , als meerdere meters 
gekoppeld worden  

 
Er is inmiddels erg veel gezondheids onderzoek bekend: RIVM, TNO, 
Gezondheidsraad en recent weer degelijk onderzoek uit Zwitserland  
 
De burgers onder start en landingsbanen dienen dus controleerbaar beschermd 
te worden. Dat kan dus nu via metingen, ter validatie van de rekenformules. 
Het VVA stelsel biedt o.i. te weinig controle, te weinig garantie dat de 
bescherming niet nog verder wordt uitgehold.  Nergens staat iets over Meten, 
in de brieven van Alders inzake VVA. Het is belangrijk om te beseffen dat alleen 
een locale geluidbelasting gemeten kan worden. Geen enkele geluidparameter 
van VVA kan worden gemeten.  
Maar nog los van het al of niet meetbaar zijn, lossen de aantalsnormen die in 
het VVA stelsel zouden komen, het probleem van de locale bescherming niet 
op. En MHG dat nu in de plaats komt van de aantalsnormen, doet dat nog 
minder. MHG is een puur theoretische, elk jaar weer opnieuw berekende,  
waarde.  Als vliegtuigen lopende het jaar  dichter op de woonwijken vliegen dan 
de bedoeling was, heeft dit geen invloed op het al of niet overschrijden van de 
vastgestelde MHG voor dat jaar. Echter controlerend is er geen relatie met de 
feitelijke vliegafstand tot woonwijken. En in de praktijk zal er al helemaal geen 
bescherming komen van MHG voor de woonwijken in het Buitengebied. Zie  
 
Noot, van BLRS : De Aantalsnormen : aantallen slaapverstoorden en ernstig 
gehinderden en max. aantallen belaste woningen.  Het bleek dat deze aantallen 
niet konden worden meegenomen in het Experiment VVA .  Prof. Michiels had 
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zijn oordeel in zijn 2e brief echter gebaseerd op een Experiment met  
Aantalsnormen.  Daarom dwong de kamer af : Er komt een 3e brief van Prof. 
Michiels  
 
Het normen- en handhavingsstelsel VVA zou regels voor het vliegen en aantalsnormen 
krijgen om de omvang van de geluidshinder te begrenzen; die aantalsnormen zouden er voor 
volgens V&W voor zorgen dat elke woonwijk ongeveer  weet waar ze aan toe zijn en niet aan 
een hoger geluidsniveau kunnen komen bloot te staan. Die aantalsnormen bleken niet 
berekend te kunnen worden   Nu er geen aantalsnormen komen zijn er in plaats daarvan 
locale geluidsnormen  nodig in kwetsbaar gelegen woonwijken, ook en vooral in het 
Buitengebied.   
Dit betekent   teruggaan  naar het bestaande normenstelsel met handhavingspunten (ca 8 
van de 35 liggen niet in woongebied) en kijken hoe dit – in combinatie met de zeer weinig 
voorstellende vliegregels - verbeterd kan worden:  
 
1. geen handhavingspunten maar ijkpunten en  
2. alleen in woonwijken locale normen, maar dan wel ook in het Buitengebied. (Meten is nu 
goed mogelijk in het Buitengebied ) 
Dus niet schrappen van de locale normen aan het eind van het experiment maar handhaven 
van locale normen in het normen-en handhavingsstelsel met een wat minder acuut 
dwingende aard  en een deels andere ligging ervan. 
  
De minister zal komen met een MHG-oplossing (per jaar vast te stellen norm voor maximale 
hoeveelheid geluid), maar die is zeer ondoorzichtig, elk jaar anders, puur theoretisch, zonder 
enige relatie met de ligging van de geluidscontouren ten opzichte van woongebieden. Het 
MHG mag zelfs groter worden dan de huidige absolute norm TVG etmaal en TVG nacht in het 
normen en handhavingsstelsel. Kortom MHG biedt geen enkele bescherming aan de 
bewoners in al die kwetsbaar gelegen woonwijken. 
In het Buitengebied gaat het met name om: Osdorp, De Aker, Geuzeveld en Slotervaart  in 
Amsterdam-west, Oostzaan, amstelveen/uithoorn/aalsmeer  Castricum, Uitgeest, 
Heemskerk, Limmen, Heilo, Krommenie,  Leiden, Oegstgeest, Rijnsburg,  Katwijk, Noordwijk, 
Lisse, Sassenheim,  Alphen a/d Rijn, Mijdrecht, Vinkeveen en misschien zelfs Woerden (in 
geval van aanleg parallelle Kaagbaan). In al deze woonwijken zou de optredende 
geluidsbelasting op een locatie gemonitoord moeten worden met berekeningen  en worden 
vergeleken met wat in de MER 2004 is aangegeven als geluidsbelasting op die locatie 
(uiteraard berekend zonder meteomarge, want het gaat nu om een jaartoets). Wat overigens 
het experiment voor betekenis heeft met maar 400.000 ipv. het maximum van 510.000 
vliegtuigbewegingen per jaar, is volstrekt onduidelijk (er knelt  immers niets). 
Alleen een locale norm overigens kan met metingen worden geverifieerd. Een reden  temeer 
om ook in de toekomst locale normen te behouden en tzt op een aantal van die locaties een 
geluidsmeter neer te zetten, bv. van Luistervink, zoals nu een aantal gemeenten al hebben 
gedaan (een Luistervinkmeter is superieur aan een NOMOS-meter). 
 
Fout in MER Schiphol leidt tot veel meer geluidhinder voor 
omwonenden 
Geen gelijkwaardigheid aan criterium maximaal 10.000 
zwaarbelaste woningen 
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De exogene variabelen die de sector wel kon beïnvloeden zijn bv. de vliegpaden die men in de 
praktijk vliegt (zie kader in de notitie van 16 dec 2007). Die vliegpaden werden in het scenario 
voor 
de berekening van de gelijkwaardige norm gewijzigd (nl. een gewijzigde routemodellering), 
waardoor er geen 11.000 maar 12.300 woningen binnen de 58 dB Lden leken te liggen.  
Zonder die wijziging van de routemodellering, een belangrijke exogene factor omdat de 
sector die paden zelf in de hand heeft, kwam er 11.000 woningen uit . Dit blijkt uit NLR-
berekening voor N&M met het scenario 2004 zonder enige wijziging, maar wel 
geactualiseerd op nieuwe woningbestand en 58 dB Lden ipv. 35Ke als grens van het zwaar 

belaste gebied.) (Zie ook bijlage brief 16-12-2007  Einde Noot 

 
Omwonenden hebben recht op duidelijkheid en een juiste weergave van de 
hinder, c.q. slaapverstoring in hun regios. Hieruit blijkt ook, dat met de 
rekenformule via de computer vele onduidelijkheden kunnen ontstaan.  Dit in 
tegenstelling tot wat vaak beweerd wordt door min VenW . Ook wordt daar 
beweerd dat metingen nog niet nauwkeurig zouden zijn.  De wetenschappers 
tonen aan, dat er inmiddels juist erg nauwkeurig gemeten kan worden. Het 
ministerie laat hiermee ook de verdenking op zich , geen transparantie na te 
streven.  Is toch slechts capaciteit het leitmotiv van VenW ? 
 
De Christen Unie stelde veel vragen omtrent meten . CU verdiepte zich er zeer 
in wat er met degelijke metingen kon, en stelde min Eurlings vragen. De 
beantwoording door de minister had een zeer hoog “Kluitje in het riet” gehalte, 
waar het laatste woord zeker nog niet over gezegd zal zijn.  !  (Zie foto van de 
opstelling van Luistervinkpost met  bezoek van CU, (Ir Muchall van geluid-
consult en Ernst Cramer CU ) 
 
(Zie ook bijlage brief St N&M , van 10 jan 2010 aan de heer Alders en de 
volgende passage uit het RIVM  rapport, dd 2005 
 
RIVM rapport in het kort  
Correcte herkenning van het type geluid blijkt een noodzakelijke en tevens voldoende 
voorwaarde te zijn om trends in de geluidbelasting in het buitengebied via doorlopende, 
onbemande metingen te kunnen monitoren. Een ondergrens voor de te monitoren 
geluidbelasting ligt tussen de 40 en 45 dB(A) Lden. Dit zijn de conclusies uit een onderzoek 
waarin metingen zijn verricht aan luchtvaartgeluid op drie lokaties in het buitengebied van 
luchthaven Schiphol. Het betrof een praktijkstudie naar de mogelijkheden om in het 
buitengebied bij relatief lage geluidbelasting op grote afstand van de luchthaven de bijdrage 
van vliegtuigen te monitoren. Op elke meetlocatie zijn gedurende een maand lang 
doorlopend geluidmetingen verricht met verschillende meetsystemen. Bij elke 
vliegtuigpassage zijn gelijktijdig het geluidniveau en de passagetijd geregistreerd. Na elke 
meetperiode zijn de passagetijden vergeleken met berekende passagetijden gebaseerd op de 
vluchtgegevens. 
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 (Rapport TNO-CDV jan 2006 pag 41) 
Bij de vergelijking van de meetresultaten van Luistervink met 
rekenuitkomsten 
blijkt dat het gemiddelde verschil hiertussen, afhankelijk van de meetlocatie, 
varieert van -1 dB(A) tot +1 dB(A). De meetresultaten van Lochard laten 
gemiddelde verschillen zien van 2 dB(A) voor Castricum, 3,5 dB(A) voor 
Warmond en 6,5 dB(A) voor Zegveld 
 

Pag 41: 3.5 Proefmetingen CROS (2005) in vergelijking met FANOMOS 
In opdracht van de Commissie Regionaal Overleg Schiphol (CROS) heeft het 
RIVM, in samenwerking met TNO en NLR, een project uitgevoerd waarin 
verschillende fabrikanten meetsystemen ter beschikking hebben gesteld voor 
geluidmetingen14. Er zijn drie locaties gekozen in de buurt van de Lden-contour 
van 50 dB(A) rond Schiphol: Zegveld (stiltegebied, 23 mei t/m 19 juni 2005), 
Castricum (27 juni t/m 24 juli 2005) en Warmond (1 augustus t/m 30 augustus 
2005). Het doel van het onderzoek is een verkenning van de praktijkmogelijkheden 
van onbemande meetsystemen. Daarvoor zijn metingen gelijktijdig met 
twee verschillende meetsystemen uitgevoerd: het Luistervink-systeem en een 
meetsysteem van de firma Lochard (Nomos)  
 

In de eerste plaats valt in figuur 3.15 op dat het Luistervink-meetsysteem 
gedurende dezelfde periode veel meer vliegtuigpassages heeft geregistreerd (die 
aan met FANOMOS berekende geluidniveaus van vliegbewegingen konden 
worden gekoppeld) dan het meetsysteem van Lochard. (NOMOS) Mogelijk heeft dit te 
maken met de opstelling van de microfoon in de behuizing van het Luistervinksysteem 
(zie paragraaf 2.3), waardoor het stoorgeluid uit zijwaartse richting 
wordt verzwakt en het vliegtuiggeluid van boven al bij lagere niveaus kan 
worden herkend. 
Nog eens: Bij de vergelijking van de meetresultaten van Luistervink met rekenuitkomsten 
blijkt dat het gemiddelde verschil hiertussen, afhankelijk van de meetlocatie, 
varieert van -1 dB(A) tot +1 dB(A). De meetresultaten van Lochard laten 
gemiddelde verschillen zien van 2 dB(A) voor Castricum, 3,5 dB(A) voor 
Warmond en 6,5 dB(A) voor Zegveld. 
 

CDV- TNO- NLR januari 2006 pag 43 Oorzaken van verschillen tussen metingen 
en berekeningen 
 

4.1 Algemeen 
Er kunnen vele oorzaken zijn van verschillen tussen gemeten en berekend vliegtuiggeluid.  
Vanwege de in ieder rekenmodel noodzakelijke benaderingen 
en modelleringen van de werkelijkheid en vanwege de technische beperkingen 
van onbemande meetsystemen om het geluid van vliegtuigen te scheiden van 
het omgevingsgeluid (door bijvoorbeeld wind, verkeer of bouwwerkzaamheden) 
is het niet verassend dat er verschillen optreden. Deze paragraaf gaat in 
op de belangrijkste oorzaken van de verschillen.  
 
Bij metingen onder toezicht, op een geschikt gekozen (rustige) locatie en bij 
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rustige weersomstandigheden, is het mogelijk de invloed van stoorgeluid op de 
(geselecteerde) meetresultaten vrijwel geheel uit te sluiten. Dit geldt voor de 
metingen die TNO/NLR  in opdracht van de CDV heeft uitgevoerd op vijf meet locaties in 
2005. Voor die metingen is er nog wel een onnauwkeurigheid van de 
apparatuur (het meetsysteem inclusief bekabeling), die door regelmatige ijking 
zo klein mogelijk wordt gehouden. Deze mogelijke systematische fout van het 
(geijkte) meetsysteem bedraagt ongeveer 0,5 dB(A). Dit betekent dat op één 
meetdag de met dezelfde apparatuur uitgevoerde metingen uitkomsten kunnen 
geven die 0,5 dB(A) te hoog of te laag zijn. Ten opzichte van de verschillen die 
op sommige plaatsen zijn gevonden tussen gemeten en berekende waarden is 
die fout klein. 
 

NOMOS heeft veel minder vliegtuigpassages kunnen meten, waarschijnlijk omdat deze 
door stoorgeluid niet zijn herkend. Maar belangrijker is dat van de passages die NOMOS 
wel heeft gedetecteerd en ook op de rustige locatie zijn gemeten, de resultaten 
aanzienlijk van elkaar verschillen. 
 
 
Na correctie voor de afstand tussen de meetposities, liggen veel resultaten van NOMOS 
voor LAX 5 tot 10 dB(A) hoger en voor LAmax zijn de verschillen nog groter. Waarschijnlijk 
is de belangrijkste oorzaak van deze verschillen dat andere geluidbronnen dan vliegtuigen 
invloed hebben gehad op de meetresultaten van NOMOS. 
 
 

4.2.2 Stoorgeluid als gevolg van wind 
Bij het onderscheiden van het geluid van vliegtuigen temidden van andere 
geluidbronnen kan wind een belangrijke rol spelen. 
De nieuwste meetopstelling van Luistervink maakt gebruik van het principe van een zeer 
grote ‘windbol’,doordat de microfoon in een 0,6 m hoge open kist ligt (oppervlak 2,5 bij 2,5 
m, aan de bovenzijde voorzien van gaasdoek), gevuld met geluidabsorberend 
materiaal   
 

Waarschijnlijk is de oorzaak dat de NOMOS-meetposten door de hoge 
microfoonopstelling gevoelig zijn voor windgeruis. Op plaatsen waar vliegtuigen 
relatief lage geluidniveaus veroorzaken, is de invloed van wind eerder 
merkbaar. Ook kan bij landingen een rol spelen dat vliegtuigen bij harde wind 
op sommige momenten meer motorvermogen nodig hebben om de vliegprocedure 
uit te kunnen voeren en daardoor meer geluid produceren 

 

5 Conclusies CDV rapport  jan. 2006 :   
De vergelijking tussen gemeten en berekend vliegtuiggeluid brengt hier en daar 
grote verschillen naar voren. Op een aantal plaatsen rond Schiphol zijn de 
resultaten van meetsystemen hoger dan de uitkomsten van het Nederlandse 
rekenmodel voor vliegtuiggeluid, dat voor de handhaving van de geluid-
belasting wordt gebruikt. 
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Toevoeging van ons BLRS:  Dat er verschillen optreden kan of aan de 
meetsystemen liggen, of aan de rekenformule. Zie eerder. (Bedenk, dat aan 
de rekenformule ooit ook metingen voorafgingen,) De grote verschillen 
komen hoofdzakelijk voor bij NOMOS , zoals onderstaand ook word 
geschreven)  

 

Het gemiddelde verschil tussen op een dag gemeten geluidniveaus LAmax van 
vliegtuigpassages en de corresponderende berekende niveaus kan meer dan 
10 dB(A) bedragen. Ook voor de geluidexpositieniveaus LAX (op basis waarvan 
de geluidbelasting Lden wordt bepaald) geldt dat de gemeten waarden vaak 
hoger zijn dan de berekende, maar de verschillen zijn voor LAX kleiner dan voor 
LAmax. 
In het onderzoek is niet alleen gewerkt met de resultaten van onbemande meetsystemen 
over een heel jaar maar ook  van gecontroleerde, onder toezicht uitgevoerde metingen 
op een beperkt aantal meetdagen. 
 De grootste verschillen zijn gevonden tussen rekenuitkomsten en resultaten van het 
onbemande meetsysteem NOMOS van de luchthaven Schiphol.  

 

Er zijn aanwijzingen dat andere geluidbronnen dan vliegtuigen de meetresultaten van een 

deel van de NOMOS-meetposten in belangrijke mate hebben beinvloed. Op drie van de vijf 

locaties waar metingen onder voortdurend toezicht zijn uitgevoerd (en waarbij een 

significante invloed van stoorgeluid op de resultaten kan worden uitgesloten) zijn echter 

eveneens grote verschillen tussen meet- en rekenuitkomsten geconstateerd. Er zijn dus 

duidelijk meer factoren die een rol spelen bij de verschillen tussen gemeten en 

berekend vliegtuiggeluid. 

Uit het onderzoek blijkt dat de afwijkingen tussen de berekende en de 

werkelijke geluidbelasting door vliegtuiggeluid op sommige plaatsen relatief 

klein zullen zijn, maar op andere plaatsen 5 tot 10 dB(A) kunnen bedragen. 

 

Voor transparantie en duidelijkheid naar omwonenden is dit ongewenst. Het 
probleem wordt niet eenvoudig opgelost door over te stappen op een ander 
rekenmodel (zoals INM). Verbeteringen van het huidige rekenmodel zullen wel 
bijdragen aan de oplossing. Het gaat dan vooral om de beschrijving van de 
geluidbron (het vliegtuig) met de vliegprocedures die in werkelijkheid worden 
uitgevoerd en de beschrijving van de geluidoverdracht in specifieke omstandigheden. 
 
In de eerste plaats valt in figuur 3.15 op dat het Luistervink-meetsysteem 
gedurende dezelfde periode veel meer vliegtuigpassages heeft geregistreerd (die 
aan met FANOMOS berekende geluidniveaus van vliegbewegingen konden 
worden gekoppeld) dan het meetsysteem van Lochard.  
Mogelijk heeft dit te maken met de opstelling van de microfoon in de behuizing van het 
Luistervinksysteem (zie paragraaf 2.3), waardoor het stoorgeluid uit zijwaartse richting 
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wordt verzwakt en het vliegtuiggeluid van boven al bij lagere niveaus kan 
worden herkend. 
Bij de vergelijking van de meetresultaten van Luistervink met rekenuitkomsten 
blijkt dat het gemiddelde verschil hiertussen, afhankelijk van de meetlocatie, 
varieert van -1 dB(A) tot +1 dB(A). De meetresultaten van Lochard laten 
gemiddelde verschillen zien van 2 dB(A) voor Castricum, 3,5 dB(A) voor 
Warmond en 6,5 dB(A) voor Zegveld.  Citaat CDV 2006 pag 41 
 

Rapport RIVM ‘Praktijkmogelijkheden geluidmetingen LV in buitengebied 
Schiphol’ in het kort 

zie voetnoot 1 
Rapport RIVM 680001001/2005 pag. 14:Er zijn momenteel nog weinig meetopstellingen van 
het type C (gecombineerde herkenning en onderdrukking door middel van 
richtingsgevoeligheid) verkrijgbaar. Het enige systeem dat als type C kan worden 
geclassificeerd is het zogenaamde ‘Luistervink’-meetsysteem van Geluidconsult BV. 
(Voorheen Omegam-Geluid BV).  
De opstelling bestaat uit één microfoon in het centrum van een vierkante, 60 cm hoge bak 
van 2 x 2 m. De bak is van binnen voorzien van geluiddempend materiaal, waarmee 
bodemreflecties worden onderdrukt. Behalve herkenningssoftware wordt bij deze 
meetopstelling door de opstaande randen van de bak een afschermende werking voor het 
geluid, afkomstig van zijwaartse richting, gecreëerd. Op die manier ontstaat de 
richtingsgevoeligheid van de meetopstelling, die in zijwaartse richtingsterk afneemt (orde 10 
dB verzwakking). Door de bak met een doek af te dekken en de microfoon te voorzien van 
een extra grote windbol wordt de invloed van windgeruis op de 
metingen zo veel mogelijk beperkt.Rapport RIVM, pag. 23 -24:  
  
‘Luistervink’ 
Evenals in Zegveld blijken de SEL waarden en de daarbij behorende tijdstippen die door 
LVK zijn gemeten goed te correleren met de waarden die op basis van FANOMOS-gegevens 
zijn bepaald. Ook het verloop van de gemiddelde (equivalente) niveaus in Figuur B2.2 laat 
vanaf 40 dB een goede correlatie zien, die niet alleen boven de 40 dB(A), maar ook bij lagere 
waarden nog aanwezig is. De door het systeem gemeten Lden komt in Castricum 1 dB hoger 
uit dan de waarde op basis van FANOMOS. Indien de volgens FNS onterecht afgekeurde 
registraties alsnog worden meegenomen leidt dit niet tot andere gemiddelde waarden (zie 
Tabel 3.2).   
Lochard 
De meetuitkomsten van het meetsysteem van Lochard in Castricum correleren beter met de 
waarden die op basis van FANOMOS-gegevens zijn bepaald dan in Zegveld, waar de 
instelling van de meter niet goed was. Niettemin werkte de herkenningssoftware niet 
optimaal. Analyse van de plots zoals weergegeven in Figuur B2.1 laat zien dat SEL-waarden 
boven 70 dB in het algemeen goed werden gedetecteerd, maar te vaak werden afgekeurd 
omdat het systeem de passages niet als vliegtuiggeluid identificeerde.   
Commentaar BLRS:  
De metingen van Luistervink zijn dus bijzonder nauwkeurig, de metingen van Lochard 
(=NOMOS) geven een zeer matige prestatie; van de vliegtuigpassages met 
geluidniveautussen 60 en 70 dB (SEL) werd vrijwel niets geregistreerd door LHD (tab3.2), 
terwijl die passages nog wel enige invloed op het gemiddelde in Lden hebben.   
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RIVM Geluidmonitor RIVM 2006 4.5.1 Luistervink pag 42 
 
In Bijlage 8, Figuren B8.1 en B8.3 zijn de geregistreerde SEL-waarden voor een aantal dagen 
uit de meetperiode augustus-september op de locatie Krommenie weergegeven. In de 
grafieken zijn zowel de gemeten SEL- waarden als de door het NLR berekende SEL-waarden 
weergegeven. 
In Figuren B8.2 en B8.4 is het Leq-verloop van de geluidniveaus over dag-, avond-, en 
nachtperiode in augustus en september 2007 weergegeven, zowel op basis van de gemeten 
SEL- als op basis van de berekende SEL-waarden. De laatste grafiek geeft de Lden-waarde 
van dag tot dag. In Figuur B8.5 zijn de gemeten en berekende waarden als scatterplot tegen 
elkaar weergegeven. 
Uit de tijdplots van de SEL-waarden blijkt dat er een vrij goede match bestaat tussen de 
metingen en de NLR-berekeningen. De gemeten en berekende SEL-waarden laten 
verschillen zien, maar deze hebben te maken met de aanname van een vaste geluidemissie 
per type vliegtuig in de modellering zonder dat daarbij rekening kan worden gehouden 
met 
individuele spreiding. Vooral van betekenis is de match in tijd van gemeten en berekend 
geluidniveau. Zoals te zien is, vallen de tijdstippen die het meetsysteem aan de SEL-waarden 
toekent in de meeste gevallen vrijwel samen met de berekende tijdstippen (op basis van 
radargegevens). Dit is een sterke indicatie dat de herkenning van het meetsysteem goed 
werkt 
en dat inderdaad overwegend alleen vliegtuigpassages worden geregistreerd en 
andersoortig 
lawaai wordt uitgesloten van bijdrage. De trend in het Leq-verloop van dag tot dag zoals is 
gemeten stemt vrij goed overeen met het verloop van de berekenden Leq-waarden. 
Een indicatie van de mate waarin de gemeten SEL-waarden in tijd in niveau corresponderen 
met de berekende SEL-waarden is verkregen door bij elke meting na te gaan of er in de 
Fanomos-dataset een registratie binnen een ± 30 seconden tijdinterval en ± 15 dB(A) in 
SELwaarde kon worden gevonden. De resultaten zijn voor augustus en september 
weergegeven in 
Tabel 4.5.1 en Tabel 4.5.2. Het percentage ‘metingen in Fanomos’ geeft aan hoeveel procent 
van de gemeten SEL-waarden op bovenstaande wijze kon worden gekoppeld. Voor het 
systeem Luistervink is dit percentage ongeacht de SEL-waarde hoog (bijna 100%). 
Het meetsysteem is dan ‘solide’ in de zin dat áls een vliegtuigpassage wordt geregistreerd, 
deze 
vrijwel zeker ook in de vluchtgegevens is terug te vinden. 
 

 

4.6 Algemene conclusies  pag 45 RIVM monitor 2006 
 

Enkele punten zijn uit deze pilot naar voren gekomen: 
 
Er is inmiddels een aantal meetsystemen beschikbaar waarmee trends in de ontwikkeling van 
de geluidbelasting onafhankelijk van rekenmodellen of vluchtgegevens vrij goed in beeld 
kunnen worden gebracht. In het bijzonder geldt dit voor het Luistervinkopstelling, waarvan 
de herkenning van individuele events goede resultaten laat zien. Ook meetposten van 
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Geluidsnet en NOMOS bieden hiertoe mogelijkheden[5].  
Hierbij moet de kanttekening worden geplaatst dat daarbij voldoende rekening moet 
worden gehouden met stoorinvloeden 
(vooral wind), zodat deze de meetuitkomst niet foutief beïnvloeden. Te verwachten is dat de 
huidige herkenningstechnieken in de nabije toekomst nog verder verbeterd kunnen worden. 
(BLRS : Dit rapport dateert van2006 , 4 jaar na dato. Het systeem is inmiddels verder 
verbeterd)  
 
Dit is bijvoorbeeld mogelijk door verder gebruik te maken van het transpondersignaal dat 
over een aantal jaren voor alle verkeersvliegtuigen verplicht wordt gesteld. 
Verdere ontwikkeling en verbetering van meettechnieken betekent echter niet dat er binnen 
enkele jaren een systeem beschikbaar komt dat ook geschikt is in het kader van handhaving. 
Vanuit een werkbare bedrijfsvoering van het luchtverkeer hebben metingen als voornaamste 
bezwaar dat er vooraf geen gebruiksplan kan worden opgesteld dat met 100% zekerheid niet 
tot overschrijding leidt. De huidige pilot en de pilot voor de CROS uit 2005 duiden er 
bovendien op dat er tussen de berekende en gemodelleerde equivalente niveaus (onder 
andere 
de Lden) geen grote verschillen bestaan, althans niet op de onderzochte locaties. De vraag is 
dan waarom er gemeten zou moeten worden. 
 
Het antwoord op deze vraag dringt zich op vanuit de registraties van de individuele passages 
zoals weergegeven in Bijlagen 8 en 9. Hoewel voor gemiddelde waarden de verschillen 
tussen gemeten en berekende waarden beperkt zijn en beide in het dagverloop gelijke trends 
laten zien, blijkt dat er bij de individuele passages forse verschillen kunnen optreden. Dit 
heeft vooral te maken met de aanname van een vaste geluidemissie per type vliegtuig die 
in 
de modellering moet worden gemaakt zonder dat daarbij rekening kan worden gehouden 
met individuele spreiding (veroudering, slijtage motoren, afwijkende motorsetting et 
cetera). 
Indien de herkenning van het meetsysteem goed werkt en het systeem goed is 
onderhouden 
en gekalibreerd kan worden aangenomen dat de meetuitkomst in de meeste gevallen een 
betrouwbaarder ( ! ) uitkomst van de ‘werkelijkheid’ geeft dan het rekenmodel.  
 

BLRS commentaar :  Hier wordt dus aangetoond, dat ook het rekenmodel 
mancos kan vertonen.  
Reden waarom wij Meten op zijn minst ter validering van het Rekenmodel 
ten zeerste aanraden ! 
Het kan niet zo zjn, dat we met een inferieur meetsysteem de komende 2 jaar  
verder moeten. Daar is deze problematiek te belangrijk voor  
 

Daar individuele passages kunnen worden gemeten, wordt daarmee de mogelijkheid 
geboden om aan de hand van metingen na te gaan of bepaalde typen vliegtuigen structureel 
een hogere of lagere 
geluidbelasting veroorzaken ten opzichte van de veronderstelde waarde. Als dit structureel 
het geval is zou dit na verloop van tijd aanleiding kunnen geven om aannamen in de 
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pag. 46 van 76 RIVM rapport 680300004: 
modellering van het betreffende type bij te stellen zodanig dat verschillen worden 
geminimaliseerd. Het rekenmodel blijft dan het instrument voor de handhaving, maar er 
wordt wel een koppeling gelegd met de meetuitkomsten in de praktijk. Op die manier 
zouden 
metingen volwaardig kunnen worden meegenomen in de beoordelingssystematiek van 
luchtvaartluid. 
 

Rapport Commissie Deskundigen Vliegtuiggeluid (januari 2006), Onderzoek 
naar verschillen tussen gemeten en berekend vliegtuiglawaai .  
 

Pag. 41: In de eerste plaats valt in figuur 3.15 op dat het Luistervink-meetsysteem 
gedurende dezelfde periode veel meer vliegtuigpassages heeft geregistreerd (die 
aan met FANOMOS berekende geluidniveaus van vliegbewegingen konden 
worden gekoppeld) dan het meetsysteem van Lochard. (NOMOS) Mogelijk heeft dit te 
maken met de opstelling van de microfoon in de behuizing van het Luistervinksysteem 
(zie paragraaf 2.3), waardoor het stoorgeluid uit zijwaartse richting 
wordt verzwakt en het vliegtuiggeluid van boven al bij lagere niveaus kan 
worden herkend.    
Bij de vergelijking van de meetresultaten van Luistervink met  
rekenuitkomsten blijkt dat het gemiddelde verschil hiertussen, afhankelijk  
van de meetlocatie, varieert van -1 dB(A) tot +1 dB(A). De meetresultaten  
van Lochard(NOMOS)  laten gemiddelde verschillen zien van 2 dB(A) voor Castricum,  
3,5 dB(A) voor Warmond en 6,5 dB(A) voor Zegveld.  
[commentaar: veel slechter dus dan Luistervink] 
Pag. 44:  
In het vorige hoofdstuk is in figuur 3.8 aangegeven hoe groot het verschil kan 
zijn tussen de resultaten van onder toezicht uitgevoerde metingen op een 
rustige locatie in Rijssenhout en de resultaten van de nabij gelegen meetpost 12 
van het onbemande meetsysteem NOMOS, die voor wat betreft de invloed van 
stoorgeluid minder gunstig is opgesteld. NOMOS heeft veel minder vliegtuigpassages 
kunnen meten, waarschijnlijk omdat deze door stoorgeluid niet zijn 
herkend. Maar belangrijker is dat van de passages die NOMOS wel heeft 
gedetecteerd en ook op de rustige locatie zijn gemeten, de resultaten 
aanzienlijk van elkaar verschillen. Na correctie voor de afstand tussen de 
meetposities, liggen veel resultaten van NOMOS voor LAX 5 tot 10 dB(A) hoger 
en voor LAmax zijn de verschillen nog groter. Waarschijnlijk is de belangrijkste 
oorzaak van deze verschillen dat andere geluidbronnen dan vliegtuigen invloed 
hebben gehad op de meetresultaten van NOMOS. 
[Lochard (NOMOS) presteert dus heel matig] 
 
CDV?, Pag. 45, 46:     (…)  
Het gemiddelde verschil tussen 
gemeten geluidniveaus van vliegtuigpassages in Assendelft (gebruiksjaar 2002) 
en de berekende geluidniveaus is hier uitgezet tegen de gemiddelde windsnelheid 
op de betreffende meetdag. Als windgeruis de meetresultaten heeft 
beïnvloed, is de verwachting dat de bijdrage van windgeruis in de gemeten 
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geluidniveaus groter wordt met toenemende windsnelheid, en dat dus ook het 
verschil met de berekende niveaus toeneemt. Tot en met windsnelheden van 
10 m/s lijkt dit voor Luistervink niet het geval te zijn16. 
De gemiddelde verschillen per dag tussen de door NOMOS gemeten en de 
berekende waarden LAX zien we in de figuren 4.3 t/m 4.6 bij een aantal meetposten 
wel een toename van het verschil met toenemende windsnelheid vanaf 
6 m/s. (…)   Waarschijnlijk is de oorzaak dat de NOMOS-meetposten door de hoge 
microfoonopstelling gevoelig zijn voor windgeruis. Op plaatsen waar vliegtuigen 
relatief lage geluidniveaus veroorzaken, is de invloed van wind eerder 
merkbaar. 
[Commentaar: ook bij wind meet  NOMOS slechter dan Luistervink;  wat betreft andere  
factoren zoals reflecties van geluid is volgens de CDV Luistervink ook beter dan NOMOS.] 
CDV?Pag 71, Conclusies:  
In het onderzoek is gewerkt met de resultaten van onbemande meetsystemen 
over een heel jaar en van gecontroleerde, onder toezicht uitgevoerde metingen 
op een beperkt aantal meetdagen. De grootste verschillen zijn gevonden tussen 
rekenuitkomsten en resultaten van het onbemande meetsysteem NOMOS van de 
luchthaven Schiphol. Er zijn aanwijzingen dat andere geluidbronnen dan vliegtuigen 
de meetresultaten van een deel van de NOMOS-meetposten in belangrijke 
mate hebben beïnvloed 
 

 

Conclusies BLRS (vereniging tot Behoud Leefmilieu Regio Schiphol)  
 
Uit wetenschappelijkonderzoek door TNO, RIVM,NLR, CDV blijkt dus dat 
Luistervink superieur is aan Nomos.    
 
Luistervink wordt bovendien gepresenteerd door een Nederlands bedrijf, 
Geluidconsult, dat samenwerkings verbanden heeft met twee andere 
Nederlandse bureaus t.w. Geluidsnet en DGMR, een van de grootste 
adviesbureaus op geluidgebied. die zonodig de aanleg en continuïteit van het 
Luistervinksysteem mede kunnen waarborgen. 
 
BLRS adviseert dus het aanschaffen van Luistervinkmeetposten in vele 
gemeenten, zo dicht mogelijk bij de huidige handhavingspunten  . 
 
In principe zou het rijk dit ook moeten stimuleren.  Om de volgende redenen:  
1) Onafhankelijk. 2) Technisch superieur aan Nomos . 3) Mocht Nomos haar 
systeem gratis aanbieden, dan nog zal uiteindelijk de belasting betaler dit 
betalen.  
4) Continuïteit gewaarborgd.   
5) Het geluidbeleid voor Schiphol en de handhaving ervan zou er transparanter 
door  worden, waardoor een deel van het wantrouwen  onder de omwonenden 
zal afnemen.  
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Voetnoot 1*) [let op: binnengebied zijn de ruim 10.000 zwaar belaste woningen (meer dan 58 dB Lden). 

Buitengebied is het  
gebied met een minder zware geluidsbelasting dan 58 dB Lden; dat kan ver weg van Schiphol (maar onder een  

drukke route) zijn of een km naast een drukke route dichtbij Schiphol; buitengebied zijn bv. Castricum en  

Leiden, maar ook bv. A’dam-west en Haarlem; 
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