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Benno Baksteen over de onzin vangeluidsnormen

Schafhet milieubeleid voor
Schiphol af, zegt Benno : ~
Baksteen. Het stelsel van ...!

geluidsnormen is onnodig
complex, beledigend voor i
vliegers en niet effectief.

J

gelegde vliegroutes toegestaan is.
Ook zou Schiphol het verkeer veel
meer over de banen kunnen verde-
len dan nu. We krijgen bovendien
veel stillere vliegtuigen. Ik ben net
zelf omgeschoold van de 747 naar
de 777 , de triple seven. Die maakt
veel minder geluid." De nadelen
van het "onnodig complexe"
vliegsysteem zijn evident, meent
Baksteen. "Bet is niet aIleen bele-
digend voor vliegers en luchtver-
keersleiders. Bet werkt ook niet."

Neem de start- en landingspro-
cedures. "De vliegers van KLM en
Transavia zijn gewend aan Schip-
hol. Maar buitenlandse vliegers
schrikken zich een ongeluk van de
procedures. Je moet een dik boek-
werk doornemen. Ze snappen het
vaak ook niet, en dat is dan weer de
reden dat ze niet helemaal volgens
het voorschrift vliegen."

Kijk liever naar het buitenland,
zegt Baksteen. "In Chicago is het
vliegverkeer veel drukker en com-
plexer. Toch benje daar in vier vel-
letjes klaar. Vastgestelde interna-
donale routes beginnen en eindi-
gen daar ver van de luchthaven.
Tot dat gebied krijgje elke keer een
bepaalde koers van de luchtver-
keersleiders die afhankelijk is van
de situade van dat moment."

Bet is volgens Baksteen ook een
misvatting om steeds te roepen dat
Schiphol op de verkeerde plaats in
de drukke Randstad ligt. "Er wo-
nen weinig mensen rondom Schip-
hol. In het buitenland vlieg je vijf
tot den minuten over dichte be-
bouwing. Bier zit je vaak boven de
weilanden. Kijk eens naar Londen.
Dat is een grote, drukke stad waar
vliegtuigen nauwelijks boven het
stadsgewoel uitkomen."

de veronderstelling dat er een
rechtlijnig verband bestaat tusse1'
geluid en geluidshinder. Baksteen
.,Dat is een fictie. Dat verband is el
Diet. Zeker, als je geen geluid
maakt, hoor je niets. Maar we heb-
ben het hier over vliegtUigen die
tussen de 50 en 80 decibel1en pro-
duceren en dan spelen heel andere
factoren een rol bij ervaren ge-
luidshinder."

Zoa1s? "Ben je bang voor vlieg-
tuigen? Voel je je belazerd door
Schipholofdeoverheid?Wasdein-
formatie over het te verwachten
geluid juist? Er worden nu lijnen
op de kaart getrokken waarvan de
suggestie uitgaat datje daarbuiten
geen vliegtuig meer hoort. Er wor-
den va1se verwachtingen gewekt."

Hinder is "individueel be-
paa1d", zegt Baksteen. Veel beter
dan de "col1ectieve aanpak", zoa1s
een grens stel1en aan het aantal
"ernstig gehinderden" of "slaap-
verstoorden" , is dan ook een op het
individu gericht beleid.

Oordopjes uitdelen aan wie dat
wil? Baksteen: "Nee, maar wel
maatgerichte isolatie van huizen.
Mensen die er zwaar onder lijden
helpen aan een ander huis. En
mensen die er geen problemen
mee hebben, de kans niet ontne-
men om in de buurt van Schiphol
te wonen."

En informatie geven. Van cruci-
aa1 belang, zegt Baksteen. "Zet op
teletekst elke dag opnieuw wat de
weersverwachting is, waar de wind
vandaan komt en welke banen om
die reden gebruikt worden. Dan
weten mensen die om 1 uur 's mid-
dags vliegtUigen horen dat het om
3uur weer afgelopen is. Doen ze op
Heathrowook."

Door ooze redacteur
ARlEN SCHREUDER
ROTTERDAM, 8 SEPT. Betmilieu-
beleid voor Schiphol is "bizar", is
gebaseerd op "ficties" en moet
worden vervangen door een "flexi-
bel" normenstelsel. Dat zegt Ben-
no Baksteen, verkeersvlieger bij de
KLM en voorzitter van het plat-
form Nederlandse Luchtvaart, een
"onafhankelijke stichting" die
zich ten doel stelt "het creeren van
een breed maatschappelijk draag-
vlak voor de luchtvaart, door het
voeren van een eerlijke en op feiten
gebaseerde discussie".

Baksteen: "Bet beleid moet op
de schop. We zitten opgescheept
met een ontsporing van het demo-
cratisch proces. De huidige syste-
matiek komt voort uit een politie-
ke discussie uit de jaren negentig
met tegenstanders van de lucht-
vaart. Onder druk van hun wan-
trouwen is een uiterst ingewikkeld
systeem vastgelegd om te kunnen
controleren of de luchtvaartsector
niet te veel geluid maakt. De poli-
tiek heeft besloten dat Schiphol
kan groeien en ook minder hinder
moet veroorzaken. Die zaken blij-
ken onverenigbaar. Er is te weinig
capaciteit en tegelijkertijd neemt
de geluidshinder niet af."

Bet Schiphol-beleid gaat vol-
gens Baksteen ten onrechte uit van
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Benno Baksteen (Foto NRC Han-
delsblad, MauriceBoyer)

Baksteen is van oordeel dat het
milieubeleid voor Schiphol "fun-
damenteel" onjuist is en " verkeer-
de uitgangspunten" heeft. Bak-
steen: "Men denkt dat de lucht-
vaart te reguleren is. Dat is niet ZO.
Luchtvaart is een vorm van infra-
structuur. Hoeveel je daarvan ge-
bruik maakt, hangt af van de eco-
nomische ontwikkeling."

Het moet anders, stelt Baksteen.
"Veel beter dan een ingewikkelde
regulering is een luchthaven vrij te
laten te groeien, te accepteren dat
er g~luid wordt gemaakt en je te
richten op het beperken van de ef-
fecten daarvan." Daar valt nog veel
winst te boeken, meent de ver-
keersvlieger. "Wat we kunnen
doen is bij het vertrek sneller klim-
men. We kunnen ook veel hoger
aanvliegen dan nu volgens de vast-


