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KORTE SAMENVATTING 

In opdracht van de Commissie Deskundigen Vliegtuiggeluid (CDV) heeft TNO (de af-
deling Leefomgeving en Gezondheid, onderdeel van TNO Bouw en Ondergrond) on-
derzocht wat omwonenden van Schiphol willen weten over het geluid van vliegverkeer, 
waarom ze dit willen weten en hoe deze informatie het best en zo begrijpelijk mogelijk 
kan worden verstrekt. 
Hiertoe is een kwalitatief onderzoek uitgevoerd aan de hand van ‘focusgroepsgesprek-
ken’ waaraan in totaal 151 bewoners hebben meegedaan, woonachtig in 20 locaties 
rond Schiphol binnen de cirkel Castricum, Hilversum en Oegstgeest.  
Dit rapport bevat de uitkomsten van het onderzoek. De kern van het onderzoek zijn de 
reacties van de participanten op een achttal gepresenteerde voorbeelden van informatie. 
Op grond van de bevindingen worden een aantal aanbevelingen gedaan.  
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1  INLEIDING 

Door de Tweede Kamer is de Commissie Deskundigen Vliegtuiggeluid (CDV) in het 
leven geroepen (ook wel de Commissie Eversdijk genoemd). De CDV heeft de op-
dracht gekregen onderzoek te doen naar een handhavingssysteem voor vliegtuiggeluid 
in het zogenoemde ‘buitengebied’ rond de luchthaven Schiphol (het gebied buiten de 
35 handhavingspunten van het Luchthavenverkeersbe-sluit (LVB)) en naar de rol die 
geluidmetingen bij de handhaving kunnen spelen. Naar aanleiding van de tweede 
voortgangsrapportage van de CDV is de opdracht uitgebreid met het verzoek ook te 
adviseren over geluidmetingen ten behoeve van de informatievoorziening aan omwo-
nenden van de luchthaven. Daarvoor is het noodzakelijk na te gaan aan welke informa-
tie over het geluid van het vliegverkeer bij de omwonenden behoefte bestaat en hoe 
deze informatie het best en zo begrijpelijk mogelijk kan worden verstrekt.  
Op basis van een plan voor een kwalitatief onderzoek op dit punt heeft de CDV aan 
TNO (afdeling Leefomgeving en Gezondheid, onderdeel van TNO Bouw en Onder-
grond) gevraagd na te gaan wat omwonenden (met name in het gebied buiten de hand-
havingspunten) van Schiphol willen weten over het geluid van vliegverkeer en waarom 
ze dit willen weten.  
In het kader van dit onderzoek zijn tussen 7 september en 17 oktober 2005 zoge-
noemde ‘focusgroepsgesprekken’ uitgevoerd met 151 bewoners woonachtig in 20 lo-
caties rond Schiphol, binnen de cirkel Castricum ten noorden, Hilversum ten oosten en 
Oegstgeest ten zuiden van Schiphol. 
 
Zoals hiervoor reeds is aangegeven is dit rapport kwalitatief van aard. Daarbij zijn, 
ingebed in de groepsdiscussies, door de participanten ook een tweetal schriftelijke vra-
genlijsten ingevuld.  
Dit rapport bevat de uitkomsten van het onderzoek en is als volgt opgebouwd. In 
hoofdstuk 2 wordt specifiek ingegaan op de uitvoering. In hoofdstuk 3 worden de al-
gemene uitkomsten gerapporteerd. Hoofdstuk 4 vormt de kern van het rapport. Daarin 
worden de reacties beschreven op een achttal gepresenteerde voorbeelden van infor-
matie die in principe gegeven zouden kunnen worden en deels in feite ook reeds gege-
ven worden. Tenslotte worden hoofdstuk 5 de uitkomsten samengevat en wordt een 
aantal aanbevelingen gedaan.  
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2 UITVOERING 

Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van 20 groepsgesprekken die zijn gehouden 
met bewoners in het buitengebied van Schiphol. Aan de gesprekken hebben in totaal 
151 personen deelgenomen.  
De groepsgesprekken zijn geleid door medewerkers van het bureau Analyse Research 
& Strategy bv te Amstelveen. Ook de werving van de participanten heeft plaatsgehad 
door het bureau Analyse. De procedure om tot deze groepsgesprekken te komen en de 
werving van de participanten is als volgt geweest.  
 
Door TNO zijn woonlocaties geselecteerd waarin de werving van de participanten 
moest plaatsvinden. Deze selectie van de woonlocaties heeft plaatsgevonden op basis 
van de volgende criteria: 
- variatie in blootstelling met onderscheid tussen A: Lden < 50 dB(A) (grenswaarde-

scenario LVB, zonder meteotoeslag) en blootstellingszone B: 50 ≤  Lden < 55 
dB(A) (grenswaardescenario LVB, zonder meteotoeslag); 

- percentage ernstig gehinderden (EH) dat duidelijk hoger is dan verwacht mocht 
worden op grond van de referentiegegevens bij andere vliegvelden (gegevens uit 
bijlage 2 van CDV 4e voortgangsrapportage (Den Haag, juni 2005) op basis van 
RIVM enquête onderzoek); 

- > 10% EH (i.p.v. verwachte circa 3% EH) in blootstellingszone A en > 20% EH 
(i.p.v. verwachte circa 9% EH) in zone B; 

- relatief hoog aantal personen dat een klacht heeft ingediend bij het klachtenmeld-
punt van CROS; 

- variatie in omgevingskenmerken zoals ruimtelijke situering t.o.v. Schiphol en de 
luchtverkeerswegen, locale historie en bebouwingsdichtheid (urbanisatiegraad). 

Daarnaast speelde de snelheid / efficiency van werving van de participanten een rol. 
 
In de volgende woonlocaties (met 4-cijferige postcodes) heeft de werving van partici-
panten voor de groepsgesprekken plaatsgevonden: 
Sassenheim (2171,2172), Oegstgeest Noord (2343), Nieuw-Vennep (Welgelegen 
Noord, 2152; Getsewoud Noord, 2151), Heemskerk (1962), Castricum (1902), West-
zaan (1551), Krommenie-Noord (1561), Amsterdam (Geuzenveld/Slotermeer, 1063, 
1064), Badhoevedorp (1171), Amsterdam ZO (1103)/ Duivendrecht (1115), Amstel-
veen midden (1183), Amstelveen Noordwest (1181), Amstelveen Zuid, 1188), Uit-
hoorn West (1422), Muiderberg (1399), Weesp (Aetsveld, 1383), Hilversum (Kerke-
landen, 1216), Kortenhoef (1241), Leimuiden (2451) en Nieuwveen en omgeving 
(Langeraar, Kudelstaart, 2441, 1433). 
In figuur 1 zijn de locaties aangegeven die in het onderzoek zijn betrokken.  
 
De selectie van de participanten is gericht geweest op gehinderden, op grond van de 
veronderstelling dat voor niet-gehinderden informatie over vliegtuiggeluid minder inte-
ressant is. Er is niet gestreefd naar een zo goed mogelijke afspiegeling van de door 
vliegtuiggeluid gehinderde bevolking per woonlocatie. Bij dit onderzoek gaat om een 
kwalitatieve inventarisatie van informatiewensen, inzicht in begrijpelijkheid, nut en 
bruikbaarheid van informatie, en van mogelijke oplossingen.  
Op elk van bovengenoemde locaties heeft de werving van de participanten als volgt 
plaatsgehad. Op straat en in aanvullende gevallen aan huis, en voor Amstelveen en 
Uithoorn op basis van een adressenbestand van het bureau Analyse, zijn door mede-
werksters van het Bureau Analyse personen benaderd met de vraag of men bereid was 
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deel te nemen aan een onderzoek dat in opdracht van TNO wordt gedaan naar negatie-
ve aspecten in hun woonomgeving. Als aan de hand van een aantal vragen over de be-
oordeling van aspecten in de woonomgeving geconstateerd werd dat het geluid van 
vliegtuigen hinderlijk of erg hinderlijk werd gevonden, en rekening houdend met een 
zo evenredig mogelijke verdeling van de participanten naar leeftijd en sexe, is ge-
vraagd of men bereid is deel te nemen aan een groepsgesprek  (Bijlage 1 bevat de ge-
hanteerde selectie-vragenlijst).  

 
 
Figuur 1: Kaart met onderzoekslocaties en geluidbelastingcontouren 
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Het streven was ongeveer 150 personen (6-8 per groepsgesprek) uit te nodigen. Uitein-
delijk zijn in totaal 151 personen bij de groepsgesprekken aanwezig geweest en hebben 
149 participanten het gesprek volledig bijgewoond.  
 
De groepsgesprekken hebben plaatsgevonden in accommodaties in of in de nabijheid 
van de woonlocaties. Alle gesprekken zijn geleid door een medewerker van het bureau 
Analyse en op zoveel mogelijk uniforme wijze uitgevoerd volgens een leidraad die van 
te voren is opgesteld. Bijlage 2 bevat de leidraad voor de gesprekken. De gesprekken 
zijn met een camera opgenomen en in een aparte ruimte gevolgd door de onderzoekers 
van TNO, Analyse en een lid van de CDV. De participanten zijn bij de introductie op 
de hoogte gesteld van deze werkwijze. Geen van hen had hier bezwaar tegen.  
Bij de introductie van de gesprekken is aangegeven dat TNO de opdrachtgever is van 
het onderzoek en dat het centrale gespreksthema de geluidhinder door het vliegverkeer 
is. Voor de grote meerderheid van de participanten was dit geen verrassing, maar een 
beperkt aantal participanten  (twee uit Oegstgeest en twee uit Kortenhoef) was hierover 
teleurgesteld, omdat ze dachten dat andere aspecten van de woonomgeving aan de orde 
zouden komen (zoals bijvoorbeeld burenoverlast of achterstallig wijkonderhoud). Voor 
de twee participanten was dit een reden om verder niet deel te nemen aan het gesprek. 
Eén persoon weigerde de vragenlijst aan het einde van het groepsgesprek in te vullen. 
Het aantal ingevulde vragenlijsten die aan het einde van het gesprek zijn ingevuld is 
daarom 148. 
Na de introductie en het rondje voorstellen door de participanten is aan elke respondent 
gevraagd waardoor en bij welke omstandigheden hinder wordt ervaren door het geluid 
van vliegtuigen van Schiphol. Daarna zijn mogelijkheden geïnventariseerd die men zag 
om de hinder en overlast te verminderden. Vervolgens is de informatieverschaffing 
aangekaart. Hoofdthema was hierbij de reactie op de presentatie en toelichting van de 
volgende voorbeelden van typen geluid-gerelateerde informatie die in principe ver-
schaft zou kunnen worden: 
• geluidscontouren 
• de totale hoeveelheid geluid in een woonwijk 
• het geluid van elke vlucht afzonderlijk 
• vliegroutes en baangebruik 
• de verwachting van baangebruik en het geluid voor de komende dagen 
• de verwachting van vliegtuiggeluid voor de komende jaren 
• het geluid in handhavingspunten 
• geluidhinder als gevolg van geluidbelasting  
 
In hoofdstuk 4 komen deze voorbeelden van typen informatie achtereenvolgens aan de 
orde en worden de reacties daarop beschreven. Aan het einde van deze presentatie kon-
den de participanten aan de hand van een overzicht op papier aangegeven welke infor-
matie ze van belang achtten en welke informatie voor hen de hoogste prioriteit had (zie 
bijlage 3). Daarbij was het ook mogelijk zelf nog suggesties te doen voor andere of 
aanvullende informatie. Na het invullen van deze lijst zijn andere oplossingen om de 
hinder te verminderen nader besproken en vond een afronding van de gesprekken 
plaats. Tenslotte hebben de participanten nog een algemene vragenlijst ingevuld (zie 
bijlage 4).   
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3 ALGEMENE UITKOMSTEN 

3.1 Kenmerken van participanten 

In totaal hebben 151 personen aan de groepsgesprekken deelgenomen. De vragenlijst 
aan het einde van de groepsgesprekken is door 148 participanten ingevuld (zie bijlage 
4).  
Van de 151 participanten die aan de groepsgesprekken hebben deelgenomen was 49% 
vrouw. Van de participanten zat 40% in de leeftijdsgroep 25-45 jaar, 50% in de groep 
46-64 jaar en 10% in de groep ≥ 65 jaar. Verder had 52% kinderen in huis en 60% had 
een werkkring buiten de woonlocatie. 
In bijlage 5 wordt per woonlocatie een overzicht gegeven van persoonskenmerken van 
de participanten.  
 

3.2 Gerapporteerde mate van hinder en geluidblootstelling 

Van de woonlocaties zijn geluidblootstellingsgegevens gebruikt, zoals een berekend 
Lden gemiddeld over het jaar 2004. De uitkomsten van deze berekening zijn ontleend 
aan gegevens uit bijlage 2 van CDV 4e voortgangsrapportage (Den Haag, juni 2005).  
In tabel 1 staan de bij het onderzoek betrokken woonlocaties aangegeven in rangorde-
ning van de gemiddelde geluidbelasting (in Lden) over het gebruiksjaar 2004 (novem-
ber 2003 – oktober 2004). Bij ex aequo is de volgorde verder bepaald door de geluid-
belasting volgens het grenswaardescenario LVB (zonder meteotoeslag). Voor enkele 
nadere analyses van de uitkomsten is een tweedeling gemaakt van woonlocaties naar 
geluidbelasting: 10 locaties met een relatief hoge geluidbelasting (Lden ≥ 50 dB(A)) en 
10 locaties met een relatief lage geluidbelasting (Lden ≤ 48 dB(A)). 
Tevens is de hinder aangegeven die gemiddeld per woonlocatie door de participanten is 
ondervonden. Deze gemiddelde hinder is gebaseerd op de uitkomsten van de schrifte-
lijke enquête aan het einde van de gesprekken waarin gevraagd is naar de mate van 
hinder die wordt ondervonden door vliegtuigen van en naar Schiphol (scoring op een 
11-puntschaal: 0 = helemaal niet hinderlijk, 10 = heel erg hinderlijk) (zie bijlage 4, 
vraag 1).  
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Tabel 1: Geluidbelasting en gemiddelde hinder van de deelnemers aan de groeps-
 gesprekken per woonlocatie (met tussen haakjes locaties en Lden waar-
den die het dichtst in de buurt liggen van de onderzoekslocaties) 

Woonlocatie  Volgorde 
geluid- 

belasting 

Lden 
2004 

 

Gemiddelde 
hinder 

Nieuwveen / Langeraar 1 53 6,1 
Leimuiden 2 53 6,7 
Uithoorn West 3 53 6,3 
Nieuw-Vennep Noord 4 53 6,6 
Krommenie Noord 5 52 8,1 
Westzaan 6 52 6,5 
Amstelveen Zuid 7 52 4,7 
Sassenheim 8 52 7,4 
A’dam ZO / Duivendrecht 9 52/51 6,2 
Amstelveen Midden 10 ca 50 7,4 
    
Amstelveen Noordwest 11 48 7,6 
Muiderberg 12 48 5,6 
Heemskerk 13 48 6,8 
Badhoevedorp (Osdorp) 14 (47) 5,8 
A’dam Geuzenveld/Slotermeer 15 47 7,1 
Castricum 16 47 8,1 
Kortenhoef  (’s Gravenland) 17 (47) 7,0 
Hilversum 18 47 5,9 
Weesp 19 46 4,6 
Oegstgeest N (Oegstgeest Z) 20 (44) 5,3 
    
Totaal   6,5 
 
 
Aan het begin van de groepsgesprekken is gevraagd naar oorzaken van hinder.  
Voor alle onderzoekslocaties tezamen werden het meest als oorzaken van geluidhinder 
genoemd de vlieghoogte, aantal vliegbewegingen (om de circa twee minuten overvlie-
gen en dat gedurende enkele uren achter elkaar), onverwachte geluiden en/of specifieke 
soorten geluid (hoge geluidniveau van individuele vliegtuigen, geluiden zoals hoog 
gierend geluid, gasgeef- en afremgeluiden, ratelen). Samenhangend met specifieke ty-
pen geluid en vlieghoogte, maar ook in verband met mogelijke terroristische aanslagen, 
werden ook angst- en onveiligheidsgevoelens relatief vaak aangevoerd als reden van 
hinder. Situaties die als bijzonder hinderlijk zijn ervaren, zijn verstoring van: de slaap 
(tussen 04.00 en 06.30 uur wakker worden; ’s avonds niet goed in slaap kunnen val-
len); binnenshuis bij televisie kijken en radio luisteren; telefoongesprekken voeren; bij 
het studeren. Buitenshuis treedt de hinder het meest met mooi buitenweer (ramen open, 
verblijf in tuin, etc.) op, maar niet uitsluitend. Door de windrichting (bij mooi weer 
meestal oostelijk) geldt voor sommige locaties dat er juist bij mooi weer meer over-
vluchten zijn. De bewoners van Amstelveen ondervinden bij storm (westenwind) meer 
hinder doordat de Buitenveldertbaan dan extra druk is en ook ’s nachts wordt gebruikt. 
In Badhoevedorp werd met name ook hinder ondervonden door grondlawaai (proef-
draaien) en kerosinestank en vuilaanslag.  
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3.3 Gesuggereerde oplossingen ter verbetering 

Na het bespreken van de oorzaken van hinder is in de groepsgesprekken vervolgens 
gevraagd naar oplossingen om de geluidhinder van vliegtuigen te verminderen en de 
acceptatie van Schiphol te verhogen. Samengevat leidde dit onder meer tot de volgende 
suggesties en opmerkingen:  
 
Met betrekking tot de vaststelling van de blootstelling: 
• Meer meetpunten plaatsen en contouren vaststellen op basis van metingen i.p.v. be-

rekeningen. 
• Handhavingspunten in woonwijken situeren. 
• Aantal vliegtuigpassages vaststellen. 
• Geluidspieken meten. 
• Hoogte van vliegtuigen aangeven. 
 
Met betrekking tot de politiek: 
• Alleen neutrale instantie, die feitelijke gegevens verzamelt, kan nog vertrouwen 

wekken/ is nog geloofwaardig. 
• Meer inzicht in politieke besluitvorming en communicatie transparant maken. 
• Gemeente komt onvoldoende op voor bewoners. 
• Zelfde eisen voor vliegtuiglawaai als voor industrielawaai stellen. 
 
Met betrekking tot beleid en uitvoering: 
• Geen telkens veranderend beleid of veranderend gebruik van banenstelsels; 
• Minder charters vanaf Schiphol, deel van vluchten afhandelen via regionale vlieg-

velden zoals Lelystad en Rotterdam; 
• Verbod op nachtvluchten; beperking aantal vluchten; geen vrachtvliegtuigen; 
• Verbod op vliegen boven dichter bevolkte gebieden;  
• Beter systeem van registreren (maatschappijen, vluchtnummers); 
• De regels en normen die gesteld worden begrijpelijk maken voor iedereen; 
• Betere handhaving /opleggen van sancties en deze publiek maken; 
• Alleen geluidgecertificeerde vliegtuigen toelaten. 
• De klachtenafhandeling verbeteren (bijvoorbeeld: klacht moet leiden tot een (schrif-

telijke) reactie wat ermee gedaan is) 
 
Vliegtechnisch 
• Meer in rechte lijn aan- en uitvliegen / minder spreiding over gebieden; 
• Niet op hetzelfde niveau laag, maar in glijvlucht aanvliegen; 
• Boven Noordzee bochten maken / draaipunten situeren. 
 
Bij al deze suggesties past de opmerking dat relatief veel participanten vaststellen dat 
zij niet verwachten dat aan deze suggesties tegemoet zal worden gekomen, omdat zij 
menen dat de overheid Schiphol toch niet in zijn verdere ontwikkeling wil beperken. 
Verder merken toch ook veel participanten op dat Schiphol nu eenmaal zo belangrijk is 
voor de economie en werkgelegenheid dat zij niet zien hoe dat te combineren is met 
minder overlast. Het is wel zo dat de overgrote meerderheid van de participanten vast-
stelt dat de overlast inmiddels zo groot is geworden dat zij menen dat de grenzen van 
het aanvaardbare wel bereikt zijn, dan wel al lang overschreden zijn. 
Uit de opmerkingen, en ook uit wat verder in loop van de groepsdiscussies ter sprake 
kwam, bleek dat veel mensen denken dat er ook voor het landend vliegverkeer overdag 
regels en beperkingen gelden over vliegroutes e.d., waar piloten zich aan moeten hou-
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den en waarvan handhaving wordt verwacht (voor ’s nachts gelden regels en, in be-
perkte mate, ook voor opstijgend verkeer overdag).  
 

3.4 Informatiebehoefte 

Geen van de participanten heeft betere of andere informatie genoemd als middel om de 
geluidhinder van vliegtuigen te verminderen en de acceptatie van Schiphol te verhogen. 
Deze komt dus niet voor bij de reeks van suggesties die in de vorige paragraaf zijn ge-
noemd. 
Voorafgaand aan, maar ook bij de bespreking van de informatievoorbeelden, bleek dat 
de behoefte aan (nog meer) informatie bij een deel van de participanten ontbreekt of 
beperkt is. Redenen die hierbij werden genoemd waren onder meer: het niet geconfron-
teerd willen worden met ‘slecht nieuws’ (‘ik wil alleen verbeteringen zien’); een beves-
tiging niet nodig vinden van wat men dagelijks ziet en hoort (‘informatie neemt de 
overlast niet weg, dus wat hebben we eraan’) en het bang zijn dat als de overlast te 
veel onder de aandacht komt, het een obsessie gaat worden (“op die manier ga ik er 
veel te veel op letten en dat moet je juist niet doen, als je er op let, ben je er ook extra 
gevoelig voor en dan heb je geen leven meer”).  
Daarbij komt dat de informatie absoluut uit onverdachte bron moet komen. Zodra er 
maar de minste link met Schiphol of de overheid is, wordt het waarheidsgehalte al snel 
betwijfeld.  
Toch meent een meerderheid van de respondenten dat het een goede zaak is als er meer 
informatie beschikbaar komt. Dat wil niet zeggen dat men dan ook met meer informatie 
geconfronteerd wil worden. Wel wil men dat op het moment dat men geïnformeerd wil 
worden, de informatie beschikbaar is. Er zijn participanten geweest die vinden dat er 
nauwelijks tot geen informatie wordt verstrekt aan bewoners over vliegtuiggeluid/ 
geluidhinder dan wel over andere zaken die met vliegverkeer te maken hebben en aan-
geven wel behoefte te hebben aan dergelijke informatie. Hierbij lijkt het erop dat de 
behoefte groter is in plaatsen waar de overlast relatief minder groot is. Deze participan-
ten hebben wel moeite om aan te geven aan wat voor soort informatie zij dan denken, 
hetgeen overigens te verwachten is (zij zijn immers geen experts). Voorbeelden die 
men kan bedenken zijn: 
- het gebruik van start/landingsbanen: welke banen worden wanneer gebruikt en wat 

betekent dat voor hen; 
- ontwikkeling van de geluidoverlast in de laatste jaren, met name gerelateerd aan 

opening van de Polderbaan (ook mensen die niet rechtstreeks met de Polderbaan te 
maken hebben, zeggen dat door de Polderbaan de hinder bij hen is toegenomen); 

- verwachtingen in de toekomst: zal de overlast verminderen, komen er stillere vlieg-
tuigen, komen er andere banen, welke maatregelen gaat de overheid nemen? 

- welke regels zijn er ten aanzien van bijvoorbeeld nachtvluchten, te vliegen routes, 
landingsprocedures en laag vliegen en welke maatregelen worden genomen om die 
regels te handhaven; 

- normen en sancties openbaar maken waar vliegtuigen aan moeten voldoen. 
 
Uit de schriftelijke enquête aan het einde van de groepsgesprekken (bijlage 4) blijkt dat 
ruim eenderde van de participanten (n=54) wel eens informatie heeft gezocht over het 
geluid van Schiphol. Uit een nadere analyse van de gegevens blijkt dat van deze 54 
informatiezoekers er 37 (=69%) ook wel eens een klacht heeft ingediend. Van de parti-
cipanten die wel eens een klacht hebben ingediend (n = eveneens 54) had ongeveer een 
derde deel (17 van de 54), om wat voor reden dan ook, niet gezocht naar informatie.  
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Als er informatie over het geluid van Schiphol beschikbaar zou zijn, zou 18 % van de 
participanten er tenminste wekelijks naar kijken, 39 % een keer per maand, 37 % een 
keer per jaar en 7 % gaf hierop geen antwoord. Hierbij is er geen verschil gevonden 
tussen mannen en vrouwen en tussen de verschillende leeftijdsgroepen.  
Het liefst wil men, als men daar behoefte aan heeft, informatie via Internet: 65 % van 
de participanten noemt dit medium. Verder noemt (deels in combinatie met internet) 
30% de TV, 27 % het locale huis-aan-huis blad, 18 % Schipholland, 16 % de krant en 
5% de radio. Ook hier is geen verschil gevonden tussen mannen en vrouwen en tussen 
de verschillende leeftijdsgroepen. 
 

3.5 Mogelijk effecten van informatie 

Uit de schriftelijke enquête aan het einde van de groepsgesprekken blijkt dat veel parti-
cipanten (70%) verwachten dat de hinder niet minder wordt door het krijgen van in-
formatie en ook niet zoeken naar informatie (63%) (Bijlage 4, uitkomst van vraag 6 en 
vraag 8). Maar anderzijds denkt  
28% van de participanten dat door het krijgen van de juiste informatie de geluidhinder 
‘een beetje’ zou kunnen afnemen (1 persoon denkt ‘veel’). Deze verwachting blijkt niet 
samen te hangen met de geluidbelasting waar de mensen mee te maken hebben. Wel 
blijkt er een significante relatie te zijn tussen de verwachting dat de hinder afneemt 
(vraag 8) en het zoeken naar informatie (vraag 6). Dit zou kunnen betekenen dat er bij 
een deel van de bevolking kans is op een lichte vermindering van hinder als ze de juiste 
en begrijpelijke informatie krijgen.  
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4 VOORBEELDEN VAN INFORMATIE 

Het centrale onderdeel van de groepsgesprekken was de bespreking van de voorbeel-
den van geluid-gerelateerde informatie die in principe verschaft zou kunnen worden. 
Hieronder worden per informatie-voorbeeld de reacties van de participanten aangege-
ven.   
In het algemeen blijkt dat veel reacties op de afzonderlijke voorbeelden van informatie 
feitelijk op meer slaat dan alleen het voorbeeld waarbij men met de betreffende reactie 
komt. Algemene voor alle informatie voorbeelden geldende reacties zijn dat: 
• grafieken en diagrammen voor lang niet iedereen ‘leesbaar’ zijn; 
• cijfermatige informatie vaak afschrikt; 
• als er plaatjes of grafieken worden gehanteerd, deze een goede toelichting moeten 

bevatten; 
• de informatie vooral zinvol is als het op de eigen woonomgeving betrekking heeft; 
• de bron van informatie geloofwaardig moet zijn. 
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4.1 A: Geluidscontouren 

De totale hoeveelheid geluid over een periode in het verleden wordt over het algemeen 
aan de hand van berekeningen vastgesteld en in de vorm van geluidscontouren weerge-
geven, zoals in onderstaand voorbeeld. De figuur laat zien in welk gebied relatief veel 
vliegtuiggeluid is geweest. Let wel: de waarde van de geluidbelasting op een bepaalde 
plaats en over een bepaalde periode is lager dan de geluidniveaus van individuele 
vliegtuigen op die plaats, omdat ook de stille perioden in de geluidbelasting worden 
meegewogen. De punten die verbonden zijn met de stippellijn zijn de zogenaamde 
handhavingspunten in het Luchthavenverkeersbesluit (LVB).  
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Evaluatie: 
Het bleek dat slechts een enkeling die zich veel met geluidoverlast heeft beziggehou-
den bekend is met deze geluidscontourenkaart. Het plaatje heeft bijzonder veel uitleg 
nodig en roept dan bij relatief veel participanten reacties van ongeloof op. Enkele parti-
cipanten die toch al sceptisch staan ten opzichte van informatie van Schiphol en/of de 
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overheid zien in deze informatie een duidelijk voorbeeld van manipulatie. Zij gaan er 
van uit dat de gegeven waardes niet zijn gemeten maar berekend (en voor hen staat dat 
al gelijk aan gemanipuleerd), dat als er al iets gemeten zal zijn, dat op de verkeerde 
plek is gebeurd en velen kunnen zich niet voorstellen dat het kan kloppen dat plaatsen 
die, naar hun gevoel, veel gunstiger liggen ten opzichte van Schiphol toch evenveel of 
soms zelfs meer geluidbelasting hebben dan hun eigen woonplaats. Voor deze partici-
panten lijkt overigens elke vorm van toelichting alleen maar meer argwaan op te roe-
pen.  
Veel andere participanten willen dan na de nodige toelichting wel geloven dat een der-
gelijk plaatje een juist beeld zou kunnen geven, maar vinden vervolgens ook dat zij zelf 
met de informatie niet veel kunnen. Ten eerste is het informatie over het verleden 
(“daar kan ik niets meer mee, dat is verleden tijd”) en ten tweede kan men met het 
begrip ‘gemiddelde geluidbelasting’ niet veel, evenals met de gegeven waardes in de-
cibellen. Men kan zich geen voorstelling maken wat dat betekent en hoe men uit het 
geheel kan afleiden hoe veel overlast men nu eigenlijk heeft. Dat laatste staat er overi-
gens los van dat veel participanten uit het plaatje afleiden dat de overlast voor hen wel 
erg groot is. “Als ik dat zo zie, dan schrik ik toch wel, dat het bij ons zo erg is vergele-
ken met andere plaatsen, ik weet wel dat er veel lawaai is, maar dat wij dat zo extreem 
hebben, dat is schrikken” 
Overigens wordt de kaart door participanten ook informatief gevonden, maar dan ei-
genlijk alleen als eenmalige informatie. “Als ik eenmaal weet hoe het is, dan weet ik 
dat wel, dat zal toch niet wezenlijk veranderen. Pas als het om wat voor reden dan ook 
anders wordt, dan wil ik het weten, eerder niet”, zo wordt er gereageerd. Men kan zich 
niet goed voorstellen elk jaar (of een andere periode) de kaartjes met elkaar te gaan 
vergelijken om te zien of er iets is veranderd.  
Veel participanten vinden dit plaatje typisch informatie voor beleidsmakers bij Provin-
cie of Gemeente. Die zouden hieruit moeten kunnen afleiden waar bijvoorbeeld niet 
meer gebouwd zou mogen worden. Voor de gewone burger is deze informatie veel te 
ingewikkeld. Zonder uitgebreide toelichting meent men er niet veel mee te kunnen, 
behalve dat men zou kunnen zien waar men beter niet heen kan gaan verhuizen. 
 
Voorbeelden van reacties:  
In de groepsgesprekken zijn onder meer de volgende voorbeelden van reacties gege-
ven:  
- Wist niet dat mijn woonplaats binnen contour lag. 
- Je verwacht dit niet op deze locatie. 
- Is bevestiging van ervaren overlast. 
- Als ik dit zie, dan word ik nog kwader; het geluid wordt er niet minder op. 
- Alleen zinvol als je een persoonlijk belang hebt, als je gaat verhuizen of als er een 

verandering van het bestemmingsplan wordt aangekondigd (in veel locaties zo ge-
reageerd). 

- Last heb je van pieken / aantal vliegtuigen / constante belasting, niet van gemiddel-
den (in bijna alle locaties deze reactie). 

- Aan een gemiddelde heb je niets. 
- Het is gewoon niet waar, het is een gemiddelde. Een gemiddelde over 24 uur komt 

gunstig uit. 
- Het is volstrekt onzinnig – als je 5x per dag en loeihard een vliegtuig hebt, dan is dit 

van 0 en generlei waarde. 
- Wat is 50 dB(A), voorbeelden ontbreken. 
- Vereist uitleg over hoe contouren worden bepaald/ tot stand komen/ berekend. 
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- Contouren moeten worden vastgesteld op basis van metingen. Er staan weinig 
meetpunten. De meeste zijn handhavingspunten. 

- Te verwachten geluidbelasting is interessanter dan wat in het verleden is gebeurd. 
- Alleen geïnteresseerd als de geluidbelasting vermindert (in veel locaties zo gerea-

geerd). 
- Rekenwerk zegt ons niets; het gaat om de beleving. 
- Contouren geven geen norm / toegestane grenswaarde aan. 
- Wat is de definitie van lawaai. 
- Ik wil eerlijke informatie hebben over de herrie, het tijdstip en de frequentie en dat 

kunnen vergelijken met andere plekken. 
- Beslissingen moeten worden genomen op grond van eerlijke informatie, en het pro-

bleem is dan dat een meetpunt is geweigerd. 
- Als leek kan ik niet begrijpen dat de lijn met de handhavingspunten zo dicht bij 

Schiphol ligt. 
- Er wordt om handhavingspunten heen gevlogen. 
- Trek het stijgen en het landen uit elkaar. 
- Weinig informatief, wat moet je ermee. 
- Je woont hier nu eenmaal, dan had je hier niet moeten gaan wonen. 
- Er verandert toch niets aan. 
- Taak van de luchthaven om aan te geven dat ze over de limiet gaan, met excuus en 

oplossing. 
- Je zou verschillende periodes met elkaar willen vergelijken. 
- Belangrijk voor inzicht in historische ontwikkeling. 
- Vooral voor beleidsmakers nuttig. 
- Deze informatie leidt vooral tot draagvlakverbreding als ze gebruikt wordt om aan 

te geven waar geen nieuwbouw mogelijk is. 
- Het is vreemd, verwarrend dat er voor industrielawaai andere eisen gelden dan voor 

vliegtuiglawaai zoals het werken met handhavingspunten. 
 

Na de bespreking van alle typen informatie gaven 23 van de 148 participanten die de 
rangordelijst hebben ingevuld (= 16%) aan een hoog belang (1e of 2e plaats in rangor-
de) te hechten aan A (geluidscontouren) als wijze van informatie.  
 
Conclusies 
Aan de hand van de opmerkingen kan worden geconcludeerd dat de informatie over de 
geluidscontouren leidt tot een groot aantal kritische opmerkingen, met name over de 
validiteit en betrouwbaarheid (bronnen) van de gegevens. Veel participanten stellen 
expliciet: contouren met gemiddelde waarden geven niet aan waar de hinder werkelijk 
door wordt veroorzaakt zoals door frequenties van overvluchten en piekbelastingen 
door individuele vliegtuigen. Ook vindt men dat het eventuele gebruik van 24-uurs 
gemiddelden versluierend werkt. Door het gebruik van 24-uurs gemiddelden ontstaat 
bij hen de indruk, dat de informatieverstrekker suggereert dat het wel meevalt met de 
geluidsbelasting. Dit beeld wordt versterkt doordat het berekende contouren zijn en de 
contouren niet uitsluitend op gemeten waarden zijn gebaseerd. 
Anderzijds wordt de kaart veelal toch ook als informatief beschouwd. Hij maakt zicht-
baar wat de geluidbelasting is in de eigen woonlocatie of in locaties waar men zich 
eventueel zou willen vestigen. Ook maakt hij de positie van de gekozen handhavings-
punten duidelijk, en worden ze hiermee ter discussie gesteld: waarom buiten de woon-
bebouwing gekozen? Hij wordt nuttiger beschouwd als er ook veranderingen over de 
tijd (jaar) op worden aangegeven.  
Veel participanten vinden de kaart vooral nuttig voor beleidsmakers.  
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4.2 B: Totale hoeveelheid geluid in uw woonwijk 

De totale hoeveelheid geluid van alle vliegtuigpassages binnen een bepaalde periode 
kan voor iedere willekeurige plaats worden vastgesteld. Meestal gebeurt dit aan de 
hand van berekeningen, maar het kan ook gebeuren aan de hand van metingen. Met 
onderstaande voorbeelden kan worden getoond hoe de totale hoeveelheid geluid over 
de afgelopen jaren, maanden, weken of dagen op een bepaalde plaats heeft gevarieerd. 
In het algemeen zal het zo zijn dat de variatie toeneemt naarmate de periode korter is. 
De voorbeelden laten dus van dag tot dag een grotere spreiding zien dan van jaar tot 
jaar.  
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Evaluatie: 
In feite geldt voor deze informatie hetzelfde als voor de bij A genoemde: het is infor-
matie over overlast in het verleden. De overlast zelf wordt er niet minder op en dat de 
overlast niet elke dag of elke week hetzelfde is, dat kan men zelf ook wel horen. “Wat 
heb ik er aan om te zien wat ik gister heb gehoord, dat weet ik zo ook wel” is een veel 
gehoorde reactie. Participanten die al bij het eerste overzicht opmerkten dat zij met 
gemiddelde geluidbelastingwaarden niets kunnen, herhalen dat hier. 
Enkele participanten vinden de grafiekjes wel interessant, omdat ze visueel maken hoe 
de overlast zich heeft ontwikkeld, voor hen is het min of meer een bevestiging van wat 
men zelf al had beleefd. “dat vind ik wel zinvol, al was het maar omdat nu niemand 
meer tegen me kan zeggen dat ik overdrijf en dat de overlast niet zo erg is” . Meerdere 
participanten menen dat de Gemeente vooral attent moet zijn op deze informatie.  
Meermalen wordt opgemerkt dat ook deze informatie zonder een uitgebreide toelich-
ting geen waarde heeft. “Wat betekent gemiddelde belasting, hoe is het gemeten, met 
wat voor geluid kan ik het vergelijken, hoeveel lawaai had er mogen zijn?” zijn zo de 
vragen die worden opgeroepen.  
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Voorbeelden van reacties: 
In de groepsgesprekken zijn onder meer de volgende voorbeelden van reacties gege-
ven:  
- Is bevestiging van wat men ervaart (in veel locaties zo gereageerd). 
- Info vooral nuttig voor beleidsmakers (ook locale bestuurders) en handhavers. 
- Is achteraf, wil ook toekomstige gegevens. 
- Totale geluid zegt niets, wel nuttig als het piekwaarden / aantal vliegtuigen betreft. 
- Wil op deze wijze gezondheidsgegevens zien. 
- Het is hier nog nooit gemeten. 
- Het is alleen van belang als je het kunt vergelijken met de beloftes die vorig jaar 

zijn gedaan. 
- Het 24-uur plaatje ontbreekt. 
- Je zou er een actiegroep mee kunnen starten. 
- Normen ontbreken. Wil de maximale belasting zien Is bevestiging (in veel locaties 

zo gereageerd).  
- Je zou een alarmgrens aan moeten geven, zo van als je boven die drempel komt en 

geen maatregelen treft, dan ontstaat er schade. 
- Het gebruik van tabellen en statistieken is veel te moeilijk voor de meeste mensen. 
- Ben je ver heen als je dit gaat volgen. 
- Je denkt ver van mijn bed, ’t is hier geen Amstelveen, maar wij mogen het ook best 

weten. 
- Vooral de gemiddelden per dag over het afgelopen jaar zijn zinvol. 
- Hiervoor speelt het te weinig bij ons, je houdt het niet zo bij. 
- Dit is zoveel geluid en dat mag volgens mij niet over een woonwijk heen. 
- Elke grafiek die je neerlegt zonder legenda roept vragen op. 
- Hiermee kun je beloften van afname overlast gaan controleren. 
- Interessant omdat je kunt nagaan of je gevoeliger wordt of juist minder gevoelig als 

je vaker thuis bent. 
- Je kunt controleren of hinder en geluidsbelasting met elkaar overeen komen. 
- Leuk voor 1 keer. 
 
Na de bespreking van alle typen informatie gaven 22 van de 148 participanten die de 
rangordelijst hebben ingevuld (= 15%) aan een hoog belang (1e of 2e plaats in rangor-
de) te hechten aan B (totale hoeveelheid geluid per periode) als wijze van informatie.  
 
Conclusies: 
Uit de reacties komt naar voren dat men dit type informatie vooral ziet als het soort 
informatie dat bestemd is voor beleidsmakers en niet op de omwonenden is toegesne-
den. Dit type informatie zou zinvoller kunnen worden als het gecombineerd wordt met 
informatie over normen en normhandhaving en te treffen maatregelen om overlast te 
verminderen. Een deel van de mensen vindt ook de presentatie van de informatie moei-
lijk te begrijpen. Het vergt de nodige toelichting, omdat men niet gewend is aan het 
lezen van grafieken. Zoals ook met betrekking tot A geldt, kan men zich verder slecht 
een beeld vormen van hoe hard geluid van de aangegeven decibels is. Degenen die po-
sitief oordelen over deze vorm van informatie lijken daarin vooral een bevestiging te 
vinden van de ervaren overlast. Sommigen zien in de informatie een mogelijkheid om 
anderen te overtuigen van hun standpunt. 
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4.3 C: Geluid van elke vlucht afzonderlijk 

In berekeningen wordt per vliegtuigtype en vliegprocedure rekening gehouden met de 
daarbij horende gemiddelde geluidproductie. In werkelijkheid zal de ene vlucht wat 
minder geluid produceren dan gemiddeld en de andere meer, maar voor het bepalen 
van de totale hoeveelheid geluid over een bepaalde periode is dat geen bezwaar. Wan-
neer het er om gaat nauwkeurig vast te stellen hoeveel geluid elke vlucht afzonderlijk 
precies heeft geproduceerd, is het rekenmodel niet geschikt. Daarvoor moet het geluid 
worden gemeten. 
Op dit moment zijn er enkele tientallen meetposten rond Schiphol die het geluid conti-
nu meten en zo goed mogelijk proberen vast te stellen welk geluid bij welke vlucht 
hoort. De resultaten van de metingen (van elke meetpost afzonderlijk) kunnen op on-
derstaande manieren worden weergegeven. 
 

Vluchten met meeste geluid in laatste 30 dagen 
1.  ma 08-08-2005 10:32 B747 (start) 89 dB(A) 
2.  wo 10-08-2005 14:11 B747 (start) 89 dB(A) 
3.  do 04-08-2005 11:01 B767 (start) 88 dB(A) 
4.  za 20-08-2005 06:10 B747 (start) 87 dB(A) 
5.  za 20-08-2005 09:38 A320 (start) 86 dB(A) 
6.  vr 19-08-2005 22:30 B737 (land.) 85 dB(A) 
7.  ma 15-08-2005 19:49 DC10 (start) 85 dB(A) 
8.  ma 01-09-2005 11:25 B747 (start) 84 dB(A) 
9.  zo 14-08-2005 07:15 B747 (start) 84 dB(A) 

…….. 
…….. 

Gemeten geluidniveaus van vluchten afgelopen dag 
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Evaluatie: 
Op zich geldt voor deze informatie hetzelfde als voor de twee hiervoor genoemde mo-
gelijkheden, namelijk dat het gaat over overlast in het verleden, maar toch kijken veel 
participanten hier wel iets anders tegen aan. Omdat het om afzonderlijke vliegtuigen 
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gaat en om gemeten lawaai wordt de informatie wel iets ‘hanteerbaarder’ voor in elk 
geval een deel van de participanten. Sommigen geven aan dat dit soort informatie han-
dig is op momenten dat men zou willen klagen. “Dan kan er niemand zeggen dat het 
niet zo is, want het staat zwart op wit”, zo redeneert een aantal participanten. Aan de 
andere kant geven velen aan dat zij toch niet zo snel klagen (al was het maar omdat dat 
toch niet helpt), maar het overzicht met de tijden er bij is wel duidelijk. Dat roept ove-
rigens direct weer de reactie op dat men er graag bij zou zien hoeveel lawaai zo’n 
vliegtuig dan had mogen maken, en als dat minder was, wat er dan gebeurd is. Dat laat-
ste is sowieso een item: velen willen graag weten of er ook wordt opgetreden tegen 
overtreders. De ‘puntenwolk’ (figuur rechts boven) waarin per dag/per uur de afzonder-
lijke vliegtuigen zijn ingetekend is voor velen wel zeer herkenbaar. Het duidelijke pa-
troon met clusters van vluchten afgewisseld met rustiger periodes en pieken op uren in 
de ochtend, middag en avond, zoals hier als voorbeeld gepresenteerd, kennen velen uit 
eigen ervaring. In die zin is de informatie opnieuw vooral bevestigend, maar op deze 
manier weergegeven is het wel voor velen duidelijker dan met diagrammen en grafie-
ken.  
Een ruime meerderheid van de participanten concludeert over deze informatie dat het 
interessant is om een keer te zien, maar dat het niet iets waar men nu echt op zit te 
wachten.  
 
Voorbeelden van reacties: 
- Bij wegverkeer wordt rekening gehouden met mensen. Er moet ook begrip zijn en 

een oplossing komen voor mensen die last hebben van laag vliegend verkeer. Wordt 
de ellende evenredig verdeeld? 

- Als het je gezondheid gaat schaden, heb je wel wat te overleggen. 
- Moet ik hier wel blijven wonen met kleine kinderen. 
- Je moet weten wat een dB is. 
- Wat is toegestaan qua decibels? 
- Bij welk geluid moet je oordoppen. 
- Wat is het verschil tussen 84 en 89 dB? 
- Het registratienummer onder de vleugel is weggehaald. Als je klaagt weten zij welk 

vliegtuig het is, maar men twijfelt aan de geloofwaardigheid van CROS, omdat men 
niet weet hoe de belangen door elkaar lopen. 

- Men wil informatie over welke maatschappij de overlast geeft, omdat men er niet 
meer mee wil vliegen (in veel locaties zo gereageerd). 

- Ik wil het à la minute weten. 
- Als je van plan bent actie te gaan voeren / te klagen, kun je hiermee vergelijken (in 

veel locaties zo gereageerd). 
- Men wil informatie over geluidsniveau, hoogte, type vliegtuig, leeftijd, motor om 

een partij aansprakelijk te kunnen stellen. 
- Het is een bevestiging van wat ze ervaren, terwijl het gaat om wat er mee gedaan 

wordt (in veel locaties zo gereageerd). 
- Het is een bevestiging vanuit machteloosheid. 
- Het geeft alleen de piekbelasting weer, omdat het om de vliegtuigen met de hoogste 

geluidsniveaus gaat. 
- Je kunt hier de extremen in terugvinden. 
- Belangrijk voor beleid. 
- Ik kan wel een incidentenbeoordeling geven, maar als je de feitelijke informatie 

hebt, dan krijg je een andere beoordeling. 
- Dit gaat tenminste over echt geluid. 
- Heeft vooral anekdotische waarde. 
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- Informatie toevoegen over sancties. Wat doen ze er mee, al die metingen kosten 
alleen maar geld. 

- Men wil ook informatie over waarom de overlast was, om te beoordelen of het te 
voorkomen was geweest, of dat je voor niets staat te klagen. 

- Als je er een ritme in vindt, kun je er op inspelen. Als het telkens dezelfde is, dan 
toch maar weer gaan klagen. 

- Plaatje links onder is duidelijker dan rechts onder. 
- Graag het aantal klachten per vlucht erbij. 
 
Na de bespreking van alle typen informatie gaven 12 van de 148 participanten die de 
rangordelijst hebben ingevuld (= 8%) aan een hoog belang (1e of 2e plaats in rangorde) 
te hechten aan C (geluidniveau per afzonderlijke vlucht) als wijze van informatie.  
 
Conclusies: 
Uit de eindevaluatie blijkt dat deze wijze van informatie slechts door een kleine groep 
sterk werd gewaardeerd. Mogelijk speelt in dit oordeel mee, dat de manier waarop de 
informatie gepresenteerd werd minder aansprak. Velen vonden de grafieken moeilijk 
en er was ook een duidelijk verschil in waardering voor de deelgrafieken. De grafiek 
met de gemeten geluidniveaus per vlucht leek nog het meest aan te slaan, maar men gaf 
ook aan dat men dan liever volledig geïnformeerd werd en niet alleen een selectie wil-
de zien van de vliegtuigen met de hoogste geluidsniveaus.  
Mensen zien in de gepresenteerde informatie een bevestiging van hun ervaringen. Rela-
tief veel participanten willen een vliegtuig (weer) kunnen identificeren om gericht te 
kunnen klagen. Daarnaast wil men informatie om te beoordelen of de overlast terecht 
was en over eventuele sancties. Bij anderen roept de hier gepresenteerde informatie 
vooral een gevoel van machteloosheid op. 
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4.4 D: Vliegroutes en baangebruik 

Informatie over de vliegroutes van de afgelopen dagen of uren kan worden weergege-
ven zoals in de figuur hieronder links (ontleend aan www.crosinfo.nl, waar deze infor-
matie al beschikbaar is). De groene lijnen zijn de gevlogen routes van startende vlieg-
tuigen en de oranje lijnen horen bij landende vliegtuigen. Op de rechter figuur is bij 
wijze van voorbeeld aangegeven waar vliegtuigen zich momenteel boven de regio rond 
Schiphol bevinden en welke banen voor starts (groen) en landingen (oranje) in gebruik 
zijn. 
 
 

  
 
 
Evaluatie: 
Het plaatje waarop de afgelegde route van dalende en stijgende vliegtuigen is weerge-
geven (er zijn er twee getoond waarop bij de ene zichtbaar is dat naar het noorden ge-
land en naar het zuiden opgestegen wordt, terwijl dat op het andere plaatje precies te-
gengesteld is), roept in elk geval veel reacties op. Participanten hebben de neiging di-
rect te kijken hoe over hun woonplaats wordt gevlogen en voor velen bevestigt dat, dat 
die woonplaats daadwerkelijk veel vliegverkeer te verwerken krijgt. Velen weten 
scherp aan te geven bij welke windrichting het ene of het andere plaatje is verbonden. 
Vooral voor participanten uit woonplaatsen waar op beide plaatjes veel vliegbewegin-
gen zichtbaar zijn, is deze informatie aanleiding tot enige boosheid. Die participanten 
vragen zich af of niet veel meer over dunbevolkt gebied kan worden gevlogen, of 
waarom bepaalde plaatsen op de kaart blijkbaar worden ontzien.  
Verbazend vinden veel participanten het dat het dalend vliegverkeer over zo’n breed 
gebied vliegt en overlast bezorgt. Velen vragen zich af of dit zo allemaal wel mag, en 
of er mogelijk ook kan worden weergegeven welke vluchten in overtreding zijn ge-
weest. Daarbij zouden enkele participanten ook graag willen zien op welke hoogte 
wordt gevlogen. Zij menen dat veel vliegtuigen onaanvaardbaar laag vliegen.  
Hoewel ook voor deze informatie geldt dat men meestal meent er niet veel mee te kun-
nen (omdat de overlast wel zichtbaar wordt, maar niet minder erg), zijn relatief velen er 
wel zodanig in geïnteresseerd dat zij aangeven via internet regelmatig te zullen gaan 
kijken. Men heeft dan het gevoel een beetje te kunnen inschatten of de overlast nog 
lang aanhoudt. Daarbij realiseert men zich dan niet meer dat het om plaatjes van giste-
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ren gaat en niet om vandaag. Een enkele participant wil zulke plaatjes over een zeer 
recente periode zoals het laatste (half) uur. 
Het ‘real time’ overzicht (plaatje rechts) gaat wel over vandaag, wordt ook wel leuk 
gevonden, maar spreekt niet tot de verbeelding om de simpele reden dat er maar enkele 
vliegtuigen zichtbaar zijn en er daardoor niet echt overlast zichtbaar wordt. In het 
plaatje met alle vluchten is dat nu juist wel zo, omdat de wirwar aan lijnen juist na-
drukkelijk overlast communiceert.  
 
Voorbeelden van reacties: 
- Schrikt hier wel van. 
- Bevestiging dat alles van alle kant komt en hier centreert. 
- Verificatie als je jezelf mateloos hebt lopen irriteren. 
- Men wil informatie over welke maatschappij de overlast geeft, omdat men er niet 

meer mee wil vliegen. 
- Men heeft gelezen dat de kernen moeten worden vermeden. 
- Ik wil meer weten over de regels m.b.t. specifieke vliegroutes (bijvoorbeeld om 

fabriek heen vanwege veiligheid?), bochten en vlieghoogte. 
- Het radarbeeld heeft geen toegevoegde waarde, uit het raam kijken volstaat. 
- De pijn wordt verzacht over een groot gebied. 
- Het is geen zinvolle informatie, maar wel interessant (in veel locaties zo gerea-

geerd). 
- Je kunt je gelijk er mee halen en de klaaglijn bellen. 
- Wat doet Schiphol met deze informatie. 
- Wanneer is de geluidsnorm bereikt. 
- Interessant in combinatie met dB’s. 
- Denkt bij dit soort plaatjes eerder aan kerosineval dan aan geluid. 
- Meer vliegbewegingen bij hen dan ze gedacht hadden. 
- Draai maar boven zee. 
- Men wil deze informatie in 3D, ook bijvoorbeeld hoe hoog er wordt gevlogen. 
- Als je toch zo zou moeten leven, dan wordt je toch wel erg moe van jezelf. 
- Je moet in kunnen zoomen op locaties. 
- Informatie moet recenter zijn, kortere periodes (laatste half uur). 
- Wil deze informatie om te weten waar men aan toe is. 
Na de bespreking van alle typen informatie gaven 36 van de 148 participanten die de 
rangordelijst hebben ingevuld (= 24%) aan een hoog belang (1e of 2e plaats in rangor-
de) te hechten aan D (vliegroutes en baangebruik vorige dag) als wijze van informatie.   
Er is enige aanwijzing dat mensen in minder geluidbelaste locaties meer belang neigen 
te hechten aan D dan mensen uit relatief hoog belaste locaties. Deze minder geluidbe-
laste locaties lijken met name locaties te zijn die onder vliegroutes liggen die relatief 
minder worden gebruikt, maar als ze worden gebruikt leiden tot hoge piekbelastingen 
(bijvoorbeeld dagen met opstijgend verkeer in oostelijke richting vanaf de Buitenvel-
dertbaan).  
 
Conclusies: 
Deze vorm van informatie lijkt gewaardeerd te worden vanwege de inzichtelijkheid, de 
informatie is eenvoudig te interpreteren. De informatie komt bovendien overeen met de 
ervaringen van de participanten over hoe de vliegbewegingen bij hen in de buurt zijn. 
Het maakt bovendien inzichtelijk dat er ook anderen zijn die overlast ervaren. Voor 
sommigen is dat van belang. Het bevestigt hun ervaringen. Anderen zien ook moge-
lijkheden waardoor de overlast af zou kunnen nemen (draaien boven zee, niet over ker-
nen vliegen). Men geeft ook nu aan dat deze informatie uitgebreid zou moeten worden 
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zoals met gegevens die het hen mogelijk maakt om de vliegtuigen te identificeren, de 
hoogte van de vliegtuigen en dat de informatie betrekking heeft op recentere over-
vluchten dan van de afgelopen dag. Aan de andere kant zijn er ook mensen die geen 
behoefte hebben aan dit soort informatie. Deels roept deze informatie negatieve gevoe-
lens op, zowel angst, als machteloosheid, als zorgen over luchtverontreiniging. Ten 
slotte zijn er redelijk wat mensen die de informatie wel waarderen, omdat het interes-
sant is zonder dat ze er echte nieuwswaarde in zien. 
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4.5 E: Verwachting van baangebruik en geluid voor de komende dagen 

Op een bepaalde plaats zal het geluid van vliegtuigen van dag tot dag veel in sterkte 
kunnen verschillen, afhankelijk van welke banen er voor starts en landingen in gebruik 
zijn. Het baangebruik hangt nauw samen met de heersende windrichting en windsterk-
te. Met de weersverwachting is het mogelijk om aan te geven welke banen en vliegrou-
tes de komende dagen waarschijnlijk in gebruik zullen zijn en welke gevolgen dit heeft 
voor het vliegtuiggeluid in een bepaald gebied.  
De betrouwbaarheid van deze “geluidverwachting” is vergelijkbaar met de betrouw-
baarheid van de weersverwachting van windsnelheid en windrichting. Een kleine af-
wijking van de werkelijke windrichting ten opzichte van de verwachting kan doorslag-
gevend kan zijn voor een geheel ander baangebruik en dus ook een geheel andere ge-
luidsituatie. 
 
Geluidverwachting voor Amstelveen-Noord 
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Evaluatie: 
Van de gepresenteerde informatievoorbeelden was dit het eerste overzicht dat betrek-
king heeft op de toekomst. Dat alleen al is voor een deel van de participanten aanlei-
ding om te zeggen dat ze deze informatie interessant vinden. Sommigen menen ook dat 
ze met behulp van dit soort informatie in staat zijn de overlast voor zich zelf wat te 
beperken. Dan denkt men aan zaken als al dan niet het raam open zetten bij het slapen, 
na de nachtdienst in een stillere kamer (aan de andere kant van het huis) gaan slapen, 
een rustige avond uitzoeken voor een barbecue en dergelijke.  
Andere participanten worden door de informatie (en door de bovengenoemde reacties) 
juist boos. Zij merken op dat het toch niet zo kan zijn dat ze hun leven moeten laten 
bepalen door een bericht wanneer er meer en wanneer er minder lawaai wordt ver-
wacht. “als ik hier zo elke dag naar moet gaan kijken, dan krijg ik nog meer stress van 
die vliegtuigen, ik moet er niet aan denken dat ik ’s avonds al weet dat ik de volgende 
ochtend vroeg wakker wordt van de herrie, vreselijk is dat”, zo reageert men dan. An-
deren merken op dat het juist onverwacht geluid is wat ergerlijk is en onverwacht ge-
luid en piekgeluiden worden niet voorspeld. “trouwens wat heb ik er aan als ik zie dat 
het morgenochtend rustig is en toch komt dat ene vrachtvliegtuig met veel lawaai over, 
dan ben ik toch wakker”, zo wordt opgemerkt. 
 
Voorbeelden van reacties: 
- Leuk als je niets te doen hebt. 
- Bij de landingsbaan gaan kijken of het echt waar is, iets voor spotters. 
- Voor als je een barbecue of tuinfeest wilt geven. 
- Vooral van belang om te bepalen of, waar je gaat recreëren. 
- Je gaat je afspraken er niet op richten. 
- Je kunt er dus geen feest op plannen. 
- Je stelt je er een beetje op in, kunt maatregelen treffen (oordopjes, ramen dicht). 
- Als je het van tevoren weet, ga je je misschien nog meer ergeren. 
- Uitbreiden met iets dat aangeeft hoeveel overlast men verwacht. 
- Ik verhuis liever dan dat ik hier na kijk, als het je zo irriteert. 
- Gelaten over je heen laten komen. 
- Nog wat verder vereenvoudigen. 
- Te vaag. 
- Je kunt er het aantal klachten mee sturen, omdat het verklaarbaar wordt waarom er 

veel klachten zijn, en dan is het klagen minder waard. 
 
Na de bespreking van alle typen informatie gaven 39 van de 148 participanten die de 
rangordelijst hebben ingevuld (= 26%) aan een hoog belang (1e of 2e plaats in rangor-
de) te hechten aan E (verwachte baangebruik volgende dagen) als wijze van informatie. 
Hiermee is E het op één na meest geprefereerde type informatie.  
Verder is er een voorzichtige aanwijzing dat E het meest geschikt lijkt om een lichte 
vermindering van hinder te verwezenlijken. Deze aanwijzing is gebaseerd op de com-
binatie het kiezen van E als de belangrijkste of op 1 na belangrijkste informatievoor-
beeld en van de antwoorden ‘een beetje’ of ‘veel’ minder hinder op de vraag of men 
denkt dat door het krijgen van de informatie die men wenst de geluidhinder zou kunnen 
afnemen (vraag 8, zie bijlage 4).  
 
Conclusies: 
Deze vorm van informatie wordt vooral gewaardeerd vanwege het relatief eenvoudige 
karakter en vanwege het voorspellend karakter. Het biedt geen bevestiging, maar een 
vooruitblik. Mensen die daar behoefte aan hebben, zien ook wel mogelijkheden om 
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rekening te houden met eventuele overlast (oordopjes, ramen dicht). Anderzijds zijn er 
ook veel mensen bij wie de irritatie juist op lijkt te lopen, omdat ze hun leven niet wil-
len laten dicteren door de geluidsoverlast, of juist omdat ze denken zich er dan nog 
meer aan te gaan ergeren. Een probleem bij deze vorm is de beperkte betrouwbaarheid 
van de informatie vanwege bijvoorbeeld de weersafhankelijkheid. 
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4.6 F: Verwachting vliegtuiggeluid voor de komende jaren 

Voor de afwikkeling van het vliegverkeer op Schiphol in de toekomst bestaan scena-
rio’s, waarin het vliegverkeer over banen en routes is verdeeld, op basis van de ver-
wachte behoefte aan vervoer naar verschillende bestemmingen. Met die scenario’s 
worden geluidberekeningen gedaan, omdat de luchthaven tijdig wil weten waar even-
tuele knelpunten liggen tussen de behoefte aan vervoer en de geluidruimte en hoe die 
knelpunten kunnen worden opgelost. In de geluidberekeningen met toekomstscenario’s 
wordt ook rekening gehouden met bijvoorbeeld veranderingen in vliegprocedures en 
vlootsamenstelling (door ingebruikname van nieuwe toestellen). 

De toekomstscenario’s kunnen in principe worden gebruikt om op iedere plaats een 
prognose te geven van de daar te verwachten geluidbelasting (gemiddeld over een jaar) 
in de toekomst of van het aantal vliegtuigen per jaar met een geluidniveau boven een 
bepaalde waarde. Hieronder zijn voor twee willekeurige plaatsen voorbeelden gegeven. 
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Evaluatie: 
Deze informatie wordt op zich wel belangwekkend gevonden, maar men weet ook 
weer niet of de prognose wel zo betrouwbaar is. Men weet meestal niet goed aan te 
geven of men de prognose liever ziet in geluidbelasting of in aantallen vliegtuigen. 
Ook vindt men het moeilijk te interpreteren hoe minder lawaaiige vliegtuigen blijkbaar 
toch kunnen leiden tot meer lawaai. Sommige participanten merken op dat zij deze in-
formatie voor hun eigen woonplaats alleen willen hebben als de overlast minder gaat 
worden. Als dat niet zo is dan leidt de informatie alleen maar tot stress, terwijl men het 
gevoel heeft dat er aan de overlast toch niets gebeurt.  
Deze informatie is, in combinatie met de informatie van voorbeeld A, volgens velen 
nuttig als iemand verhuisplannen heeft. “dan ga je in elk geval niet naar een plek waar 
de herrie nog erger wordt, dat kan je hier mooi zien” . Velen menen dat dit typisch 
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informatie is die bij gemeentes ter inzage hoort te liggen. Die moeten ook actie onder-
nemen als het onleefbaar wordt in de gemeente.  
 
Voorbeelden van reacties: 
- Van belang voor toekomstige bewoners. 
- Als de prognose slecht is, moet je als een speer je huis verkopen. 
- Meer managementinformatie, dit is om te sturen en dat kunnen wij niet (in veel lo-

caties zo gereageerd). 
- Er staat niet bij wat de aanvaardbare lijn is, wat de afspraken daarover zijn en wat 

de marges daarbij zijn. 
- Geluid met het aantal vliegbewegingen combineren. 
- Geluid is maar één facet, de emissie is iets dat je niet ziet maar veel erger is. 
- Een prognose blijft een prognose, kan over 5 jaar geheel anders zijn. Het kan over 

een paar jaar veel erger zijn. 
- Wel geïnteresseerd als je in verweer wilt komen. 
- Deprimerend. 
- Je hebt geen keus, je hebt hier je werk, je kleinkinderen. Ik had nooit gedacht dat ik 

zo zou gaan denken. 
- Wat is dB, je zou het verschil moeten kunnen horen. 
- Met de extra toelichting is het een vrij helder plaatje. 
- Prognoses voor het totale aantal vliegbewegingen vanaf/naar Schiphol bijsluiten en 

niet alleen die met een geluidsbelasting boven de 60 dB. 
- Van wie zijn die prognoses afkomstig? 
 
Na de bespreking van alle typen informatie gaven 50 van de 148 participanten die de 
rangordelijst hebben ingevuld (= 34%) aan een hoog belang (1e of 2e plaats in rangor-
de) te hechten aan F (verwachting komende jaren) als wijze van informatie. Hiermee 
scoort F het hoogst van alle typen informatie.  
Verder is er een voorzichtige aanwijzing dat F na E (verwachting baangebruik) het 
meest geschikt lijkt om een lichte vermindering van hinder te verwezenlijken. Deze 
aanwijzing is gebaseerd op de combinatie het kiezen van F als de belangrijkste of op 1 
na belangrijkste informatievoorbeeld en van de antwoorden ‘een beetje’ of ‘veel’ min-
der hinder op de vraag of men denkt dat door het krijgen van de informatie die men 
wenst de geluidhinder zou kunnen afnemen (vraag 8, zie bijlage 4). 
 
Conclusies: 
Mensen waren over het algemeen redelijk positief over deze informatie, omdat het over 
de prognoses voor komende jaren ging. Het belang van dit soort informatie geldt voor-
al beslissingen rond de aankoop en verkoop van een huis. Men zou bij verhuisplannen 
over dit soort informatie willen beschikken. Ook nu wil men volledig geïnformeerd 
worden, en niet alleen de prognoses voor vliegbewegingen vanaf een bepaald geluids-
belastingniveau. Men mist verder de informatie over de gemaakte afspraken en de 
marges, normen of grenswaarden daarbij. Voor het overige is het vooral informatie die 
bestemd is voor beleidsmakers.  
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4.7 G: Geluid in handhavingspunten  

De totale hoeveelheid geluid die het vliegverkeer gedurende een jaar in de omgeving 
van Schiphol veroorzaakt wordt vergeleken met de grenzen die de overheid daaraan 
stelt. Met andere woorden, de jaarlijkse hoeveelheid geluid moet passen binnen de wet-
telijk toegestane “geluidruimte”. De geluidruimte is in 35 punten rond de luchthaven, 
de handhavingspunten, vastgelegd door middel van grenswaarden. De grenswaarde in 
een punt geeft aan hoeveel de totale jaarlijkse hoeveelheid geluid daar maximaal mag 
zijn. 
Het systeem van de handhaving kan worden geïllustreerd met denkbeeldige emmers in 
elk van de 35 handhavingspunten. Aangezien de grenswaarden in de handhavingspun-
ten verschillen, is ook de grootte van de emmers verschillend: hoe hoger de grenswaar-
de, hoe groter de emmer. Aan het begin van een “geluidjaar” (dat loopt van 1 novem-
ber tot en met 31 oktober) zijn alle emmers leeg. Elk vliegtuig dat over of langs een 
emmer vliegt, zorgt voor een druppel in die emmer. De druppel is groter naarmate het 
vliegtuig meer geluid veroorzaakt, maar ook het tijdstip waarop het vliegtuig passeert 
telt mee. Hetzelfde geluidniveau van een passerend vliegtuig levert ’s nachts een grote-
re druppel dan overdag. Aan het eind van het jaar, op 31 oktober, mogen de emmers 
vol zijn, maar mag geen van de emmers zijn overgelopen. De overheid ziet hierop toe. 
Op 1 november worden alle emmers leeggegooid en begint het hele verhaal weer op-
nieuw.  
Hoe elke emmer in de loop van een jaar gevuld raakt wordt berekend. Het rekenmodel 
maakt deel uit van het handhavingssysteem. De berekeningen gaan uit van de werkelijk 
gevlogen routes van alle vliegtuigen (zoals met radar vastgelegd), rekening houdend 
met bijvoorbeeld het vliegtuigtype en het type start- of landingsprocedure van iedere 
vlucht. 
Het is de taak van de luchthaven om het vliegverkeer zo te sturen, dat op 31 oktober 
geen van de emmers is overgelopen. Hiervoor wordt de inhoud van de emmers goed in 
de gaten gehouden, zodat er tijdig kan worden bijgestuurd. Informatie over de inhoud 
van de emmers is dus op elk moment beschikbaar, maar niet op eenvoudige wijze toe-
gankelijk. Op de onderstaande manier zou de informatie kunnen worden gepresenteerd. 
 
Plaats: Amstelveen-Noord 

Dichtstbijzijnde handhavingspunt: 23 

De punten tonen hoe de emmer maandelijks door het 
vliegtuiggeluid is gevuld. De rechte lijn toont de geluid-
ruimte van het gehele jaar, evenredig verdeeld over 12 

maanden. Wordt deze lijn overschreden, dan zal de lucht-
haven gaan bijsturen, zodat na 12 maanden de geluid-

ruimte (100%) niet wordt overschreden. 
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Evaluatie: 
Dit voorbeeld blijkt voor velen veel te ingewikkeld. Er is erg veel uitleg nodig en dan 
nog kunnen relatief veel participanten het verhaal niet helemaal volgen. “ze kunnen 
beter volstaan met een berichtje elke maand met hoe de situaties en welke gevolgen dat 
heeft, dan zoiets want daar kijkt niemand naar, veel te moeilijk”. 
Voor meerdere participanten is het verhaal over de handhavingspunten aanleiding om 
(opnieuw) op te merken dat er van het hele systeem niets klopt en dat alles alleen maar 
bedoeld is om Schiphol te bevoordelen. Volgens hen is duidelijk dat de punten ver-
keerd staan, dat er met wat simpele trucs (net iets buiten een meetpunt blijven bijvoor-
beeld) gemanipuleerd wordt terwijl de overlast in de woonplaatsen niet minder wordt. 
Ook de uitleg dat de geluidbelasting wordt berekend waarbij rekening wordt gehouden 
met de tijden is voor enkelen aanleiding om te stellen dat het op de manier oncontro-
leerbaar wordt. Overigens begrijpen velen wel dat een vliegtuig in de nacht een grotere 
belasting vormt dan overdag. Het wantrouwen is echter bij velen zo groot dat zij dit 
soort overzichten niet meer vertrouwt. Men weet ook niet goed wie dan deze gegevens 
bijhoudt, en of die instantie wel betrouwbaar is. Al met al vinden velen wel dat hun 
woonplaats ook een handhavingspunt zou moeten hebben, maar dat staat los van de 
vraag of men het systeem begrijpt en vertrouwt. 
Wat men duidelijk mist in deze informatie is wat de consequenties zijn als de grenzen 
zijn bereikt. “Maar dat gaan ze natuurlijk niet zeggen want het komt er natuurlijk ge-
woon op neer dat dan de regels voor Schiphol weer worden aangepast, dus wij hebben 
er uiteindelijk niets aan”. 
De suggestie dat er, op het moment dat de geluidsruimte bij het ene handhavingspunt 
vol is, meer wordt gevlogen over een ander punt roept zeer tegenstrijdige reacties op. 
Sommigen zien hier wel de redelijkheid van in, (“als ze daar genoeg hebben gehad, 
dan mag de overlast wel een tijdje 
 elders heen”), maar anderen menen dat dit inhoudt dat plaatsen waar het eigenlijk re-
latief rustig is, op die manier tegen het einde van het jaar alsnog de overlast te verwer-
ken krijgen. 
Veel participanten vragen zich verder af wie nu eigenlijk bepaalt wat de geluidsruimte 
is voor een bepaalde plaats. Men gaat er min of meer van uit dat Schiphol daar wel een 
stevige vinger in de pap zal hebben en dat de geluidsruimte natuurlijk uiteindelijk zo-
danig wordt vastgesteld dat Schiphol er alle kanten mee uit kan. 
 
Voorbeelden van reacties: 
- We kunnen hier niets mee, we zijn geen medewerker en ook geen directeur. 
- Je wilt niet horen dat een ander ermee wordt opgezadeld. 
- Je kunt een paar dagen pijn verdragen, maar het moet niet te lang duren. 
- Eigenlijk is er geen geluid, maar we gaan ons steeds meer ergeren. 
- Het is erg moeilijk materie. 
- In hoeverre staat Schiphol in zijn recht? 
- Beboeten in plaats van de overlast verplaatsen. 
- Informatie over sancties ontbreken (in veel locaties zo gereageerd).  
- Een deelprobleem is de vaststelling van de norm. 
- Dit heeft pas zin als er voor deze locatie een bovengrens gaat gelden. 
- Geluidsoverlast in een stiltegebied komt ‘harder’ aan. 
- Voor bewoners heeft het geen zin om dit te weten. Je krijgt alleen maar een mistige 

discussie, waarin er plotseling weer ruimte wordt gevonden als het geluid op is. 
- Wel interessant om te weten, maar niet in deze staafjes. 
- Ik heb geen zin om Schiphol informatie te geven over wat nog mogelijk is in de 

groene gebieden. 
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- De meeste handhavingspunten in het westen van Noord- en Zuid-Holland, bij hen 
in de buurt maar 1. 

- Men wil meer meetpunten. 
- Geeft bevestiging van de overlast. 
- Misschien uit nieuwsgierigheid. 
- Moet toelichting bij. 
- Geruststellend dat de lasten gedeeld worden. 
- Er is voor volgend jaar ontheffing aangevraagd en die informatie moet ook ver-

werkt worden en beschikbaar komen. 
 
Na de bespreking van alle typen informatie gaven 45 van de 148 participanten die de 
rangordelijst hebben ingevuld (= 30%) aan een hoog belang (1e of 2e plaats in rangor-
de) te hechten aan G (geluidhandhavingspunten) als wijze van informatie. Hiermee is 
G, ondanks zijn hoge moeilijkheidsgraad het op één na meest geprefereerde type in-
formatie.  
 
Conclusies: 
Deze informatie bleek voor veel mensen weliswaar interessant, maar pas na een zeer 
uitgebreide toelichting. De informatie was moeilijk voor veel mensen. Het is moeilijk 
te duiden waarom mensen deze informatie toch hoog waarderen. Het vaststellen van 
normen als basis voor gewenste sancties, maar ook anderzijds het idee dat de lasten 
gedeeld worden, lijken een rol te spelen. Mogelijk speelt ook de opgedane kennis een 
rol. 
 



 

 

TNO rapport 2005-011 |  
Door omwonenden gewenste informatie over vliegtuiggeluid 

 31 

 

4.8 H: Geluidhinder als gevolg van geluidbelasting 

De geluidbelasting door vliegtuigen levert hinder op. Hoeveel hinder iemand onder-
vindt als gevolg van een bepaalde belasting is van persoon tot persoon sterk verschil-
lend. Bovendien spelen bij hinder ook veel meer factoren een rol dan alleen de geluid-
belasting. Zo is bekend dat er na een verandering in de situatie, zoals na het in gebruik 
nemen van de Polderbaan, de gemiddeld ondervonden hinder in bepaalde gebieden veel 
groter is dan in andere gebieden die dezelfde, maar al jaren lang min of meer constante, 
geluidbelasting hebben. 
Hinder wordt gemeten door middel van enquêtes. Door personen in dezelfde buurt te 
vragen naar de hinder die zij ondervinden, ontstaat een beeld van de gemiddelde hin-
der, die aan een bepaalde geluidbelasting kan worden gekoppeld. De onderstaande fi-
guur links geeft aan hoeveel mensen er gemiddeld gehinderd zullen zijn als gevolg van 
de geluidbelasting door luchtvaart (blauw), wegverkeer (rood) en spoorlijnen (groen). 
De gekleurde lijnen zijn een Europees gemiddelde. 
De rechter figuur geeft aan hoeveel mensen er in verschillende delen van – in dit geval 
bij wijze van voorbeeld – de provincie Utrecht gehinderd zijn door het geluid van 
vliegtuigen, vergeleken met het landelijk gemiddelde. 
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Evaluatie: 
Wellicht mede omdat dit voorbeeld van informatie als laatste is gepresenteerd en er bij 
de participanten een verzadigingspunt leek te zijn bereikt, waren de reacties op dit in-
formatievoorbeeld beperkt. Toch zeggen vrij veel participanten dat zij een dergelijk 
onderzoek in hun eigen woonplaats wel zouden willen hebben, maar anderzijds komt 
naar voren dat men eigenlijk niet goed kan overzien wat het voorbeeld nu eigenlijk 
precies betekent. Op zich begrijpt men wel dat vliegtuiggeluid als erger wordt ervaren 
dan geluid van een spoorweg of van autoverkeer, maar hoe dat is vastgesteld ziet men 
niet terug. Men kan ook niet inschatten wat er vervolgens met zo’n onderzoek wordt 
gedaan, en men ziet al helemaal niet hoe de eigen geluidhinder er door wordt vermin-
derd. Maar de gedachte dat zo’n onderzoek leert hoeveel andere mensen in de eigen 
woonplaats overlast ondervinden spreekt wel aan, maar nogmaals, zonder te weten wat 
men daar dan vervolgens mee kan.  
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Voorbeelden van reacties: 
- Het is wel erg moeilijk uit te leggen. 
- Wel behoefte aan dit soort onderzoek. 
- Dit zegt niets (in veel locaties zo gereageerd). 
- Wat je wilt is dat het minder wordt. (in veel locaties zo gereageerd). 
- Levert niets op en is zonde van het geld. 
 
Na de bespreking van alle typen informatie gaven 18 van de 148 participanten die de 
rangordelijst hebben ingevuld (= 12%) aan een hoog belang (1e of 2e plaats in rangor-
de) te hechten aan H (geluidhinder) als wijze van informatie. Overigens in Amstelveen 
Midden is H niet besproken en bij de prioritering niet gebruikt zodat de scoring wel-
licht nog iets hoger zou kunnen zijn.  
 
Conclusies: 
Ofschoon gegevens over verwachte hinder in de eigen woonlocatie nuttig worden ge-
acht, hebben veel participanten niet duidelijk voor ogen wat er met deze informatie 
gedaan kan worden. Nadere uitleg over mogelijke toepassingen is vereist. Door de uit-
komsten van onderzoek naar hinder te koppelen aan geluidbelastinggegevens (zoals 
gemiddelde Lden waarden), kan wellicht beter inzichtelijk worden gemaakt wat een 
bepaalde hoeveelheid decibellen betekent. 
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4.9 Overige gewenste informatie 

Na de bespreking van bovengenoemde wijzen van informatie gaven in totaal 12 parti-
cipanten (8%) nog diverse andere wijzen van informatievoorziening of informatie die 
ze misten en aan waar ze een hoog belang aan hechten. Deze hadden betrekking op: 
• frequenties van overvluchten; 
• veiligheid; 
• luchtverontreiniging; 
• gezondheid; 
• inzicht in beleidsconsequenties (effecten van handhaving). 
 

4.10 Rangordening van waardering 

In tabel 2 zijn de informatievoorbeelden geplaatst in de volgorde van belang die door 
de participanten tezamen genomen is aangegeven (zie bijlage 3) (in percentages parti-
cipanten die de typen als het belangrijkste of op 1 na belangrijkste vonden).  
  
Tabel 2:  Rangordening van waardering van de typen informatie 

Rangnr. % Type informatie 

1 34 F   verwachting vliegtuiggeluid voor de komende jaren 

2 30 G  geluid in handhavingspunten 

3 26 E   verwachting baangebruik en geluid voor de komende dagen 

4 24 D  vliegroutes en baangebruik 

5 16 A  geluidscontouren 

6 15 B   totale hoeveelheid geluid in uw woonwijk 

7 12 H   geluidhinder als gevolg van geluidbelasting 

8 8 C   geluid van elke vlucht afzonderlijk 

9 8 I    overig 
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5 CONCLUSIES EN DISCUSSIE 

In het algemeen kan worden geconcludeerd dat de typen informatie die lange (F) of 
korte termijn (E) verwachtingen bevatten het belangrijkst worden gevonden. De andere 
informatievoorbeelden bevatten in veel gevallen wel interessante gegevens maar ze 
hebben betrekking op het verleden waardoor men er vaak niet veel meer mee kan doen 
dan er in een bevestiging in vinden dat de hinder die is ondervonden terecht is geweest. 
Verder blijkt dat er bij veel participanten een grote behoefte bestaat aan vergelijking 
van deze informatie uit het verleden met grenswaarden, regels, normen en de handha-
ving ervan. Dit verklaart waarschijnlijk, ofschoon men de informatie wel moeilijk vond 
te begrijpen, de hoge positie in de rangordening voor de monitoring van het geluid op 
de handhavingspunten.  
Voor een deel van de participanten zou goede informatie kunnen leiden tot enige ver-
mindering van de geluidhinder. De informatievoorbeelden F en E die beiden verwach-
tingen aangeven, lijken het meest geschikt om dit te realiseren. Anderzijds zijn er ook 
aanwijzingen dat met name E (verwachting van baangegebruik en geluid voor de ko-
mende dagen) bij een deel van de bewoners (en naar het lijkt vooral in locaties waar de 
ervaren hinder relatief hoog is) ook averechts kan werken en zou kunnen leiden tot nog 
meer hinder en irritatie, in het bijzonder als voor hun gunstige voorspellingen niet uit-
komen.      
Met betrekking tot het geluid van het vliegverkeer rond Schiphol kunnen er op basis 
van de groepsgesprekken vereisten worden genoemd waar de informatie aan zou moe-
ten voldoen om meer effectief te zijn. 
Algemene criteria waar de informatie met betrekking tot het vliegverkeer aan moet 
voldoen zijn: 
• Vanzelfsprekend moet de informatie begrijpelijk zijn en relevant voor de hinderbe-

leving. Informatie die vooral technisch van aard is (abstracte cijfers die alleen ex-
perts wat zeggen) wordt, zo is de indruk, vaak vanuit een politieke of belangen in-
valshoek aangestuurd.  

• De bron en zender van de informatie moeten geloofwaardig zijn. De groepsge-
sprekken geven de indruk dat de geloofwaardigheid van ‘Schiphol’ en de overheden 
(zowel de centrale als de lagere overheden) laag. Het gevoel bestaat dat met de cij-
fers (zoals geluidberekeningen) gemanipuleerd wordt. Dit leidt tot de aanbeveling 
een onafhankelijke instantie in het leven te roepen of te gebruiken die zowel het be-
rekenen en meten van de geluidgegevens als het communiceren van de informatie 
voor zijn rekening neemt. 

• De informatie moet duidelijkheid geven over (vlieg)regels, normen en sancties die 
worden toegepast bij overtreding. De participanten van het onderzoek gaven aan op 
dit moment hierover vrijwel niet te zijn geïnformeerd. Veel participanten denken 
dat piloten de ‘regels’ overtreden door over gebieden te vliegen waar ze niet mogen 
komen, te laag te vliegen, of bochten af te snijden, terwijl regels die dit moeten 
voorkomen voor het landend vliegverkeer overdag niet bestaan. In de ogen van de 
participanten wordt het vliegverkeer niet (voldoende strikt) aan (vlieg)regels en 
normen getoetst en wordt er niet of onvoldoende gesanctioneerd. In dit verband 
wordt aanbevolen duidelijke regels en normen te stellen die ook relevant zijn voor 
de hinderbeleving en die begrijpelijk zijn en hierover goed te communiceren. Dui-
delijkheid wordt gevraagd over bijvoorbeeld de regels die gelden (c.q. niet gelden) 
voor de vliegbewegingen en vliegroutes (landen, stijgen, vermijden van locaties), 
veiligheidsvoorschriften en milieuregels. Bij overtredingen wordt gevraagd naar 
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maatschappijnaam en vluchtnummers (als hulpmiddel bij het melden van een klacht 
is de suggestie gedaan op de (vleugels van de) vliegtuigen weer nummers te zetten). 

    
Ontleend aan de voorbeelden die bij de groepsgesprekken zijn gepresenteerd zijn speci-
fieke eisen die gesteld moeten worden aan de informatie over het geluid van het vlieg-
verkeer: 
• Mensen horen het geluid van individuele vliegtuigen, maar hebben geen idee hoe-

veel decibels deze vliegtuigen dan veroorzaken en tot welke ‘gemiddelde’ waarden 
die leiden. Aanbevolen wordt uitleg te geven dat uitgebreid onderzoek aantoont dat 
de gehanteerde blootstellingsmaten (zoals Lden) wel degelijk een zo goed als moge-
lijke indicatie geven van de geluidhinder in een blootgestelde populatie. Informatie-
voorbeeld H geeft het verband tussen blootstelling en hinder weer, maar deze in-
formatie bleek, geïsoleerd beschouwd, weinig tot de verbeelding te spreken. Een 
optie van presentatie zou kunnen zijn de gemiddelde Lden waarden in de informa-
tievoorbeelden A (de kaart met geluidscontouren), B (de totale hoeveelheid geluid 
in de woonwijk in het afgelopen jaar) en F (de verwachting van het vliegtuiggeluid 
voor de komende jaren) te vervangen door het percentage ernstig gehinderden.  

• Veel mensen hebben grote twijfels over de kwaliteit van berekeningen van de ge-
luidbelasting en hechten meer vertrouwen aan metingen. De uitkomsten van meet-
systemen hoeven voor de meeste mensen niet al te zeer gedetailleerd te zijn (zoals 
het geluidniveau per vliegtuig in de afgelopen periode), maar ze zijn volgens de 
participanten van het onderzoek vooral nodig voor de handhaving en om beleids-
makers te laten zien ‘wat de werkelijkheid is’. Aanbevolen wordt, afhankelijk van 
de doelgroep, een gelaagde uitleg te geven over hoe de berekeningen plaatsvinden, 
inclusief informatie over validatiegegevens. 

• Er is bij de reacties op de gepresenteerde informatievoorbeelden een aantal speci-
fieke aspecten naar voren gekomen:   
- Voor veel mensen blijkt niet zozeer het ‘normale’ geluid van een individueel 

vliegtuig de hinder te bepalen, maar de hoge frequentie van overvluchten (in de 
orde van om de 2 minuten, en dat uren achter elkaar); 

- Het is gebleken dat het landen van vliegtuigen anders wordt ervaren dan het op-
stijgen. Deels heeft dit te maken met verschillende typen geluid die daarbij sa-
menhangen, maar ook wordt dit veroorzaakt door de routes die de vliegtuigen 
volgen, de hoogte waarop ze vliegen, hoogteveranderingen (in glijvlucht, of 
trapsgewijs) en plotselinge koersveranderingen;  

- Uit de groepsgesprekken bleek dat participanten bij verhuizing naar hun huidige 
woonplaats niet wisten hoe hoog de geluidbelasting (c.q. overlast) door de vlieg-
tuigen was. Er blijkt dus een ‘markt’ te zijn voor informatieverstrekking hier-
over bij aankoop of huur van woningen; 

- Informatie over geluidbelasting wordt zinvoller ervaren als daarbij maximaal 
toelaatbare grenswaarden (bijvoorbeeld voor nieuwbouwwoningen) worden 
aangegeven, of daarmee gedane beloften kunnen worden gecontroleerd; 

- Als mensen een klacht indienen kan informatie ondersteuning bieden, des te 
meer als de informatie zeer recent is (bijvoorbeeld vanaf het laatste half uur). 
Positievere reacties dan nu veelal het geval, zijn te verwachten op de klachten-
behandeling als de klachtenontvanger van dezelfde informatie gebruik maakt en 
aangeeft om welk specifiek vliegtuig het gaat en wat met de klacht en informatie 
wordt gedaan (bijvoorbeeld op het gebied van handhaving of sancties). 

Aanbevolen wordt na te gaan of bovengenoemde aspecten ook te monitoren en te 
presenteren zijn. 
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• In het algemeen wordt, met name in de gebieden met een lagere geluidbelasting, het 
geluid van vliegtuigen hinderlijker gevonden in de perioden van het jaar waarbij 
men veel buiten verblijft. Tegelijkertijd vinden ’s zomers ook meer (char-
ter)vluchten plaats dan buiten het seizoen, ook in de nachtperiode. Bovendien lijken 
bij mooi weer, door de dan vaak oostelijke windrichting, bepaalde gebieden nog 
‘hindergevoeliger’ te zijn omdat er juist dan meer overheen gevlogen wordt. Aan-
bevolen wordt bij de informatieverschaffing hier rekening mee te houden en speci-
fiek voor  condities of omstandigheden met mooi weer, geluidbelastingen apart in 
beeld te brengen. 

• Veel bewoners rond Schiphol worden niet door vliegtuigen gehinderd, of, zo blijkt 
uit de groepsgesprekken, zitten niet op informatie te wachten om (nog meer) gehin-
derd te worden. Aanbevolen wordt daarom de informatie passief beschikbaar te 
stellen. Het Internet is hier bij uitstek geschikt voor en is ook door de participanten 
het meest genoemd als gewenst medium voor informatieverschaffing. 

• Veel mensen zijn niet vertrouwd met het omgaan met cijfers, lezen van grafieken en 
toelichtingen vol met technologische beschouwingen. De informatie moet daarom 
‘vertaald’ worden in eenduidige beelden. Aanbevolen wordt hier communicatie-
experts (die zelf inhoudelijk niet op de hoogte zijn van de geluidsmaterie), in nauwe 
samenwerking met geluids(hinder)experts, aan het werk te zetten om informatie-
pakketten te maken waarin de informatie zo begrijpelijk mogelijk is aangegeven en 
in beeld gebracht. Onder meer in informatierubrieken (faq-sites) waar ingegaan 
wordt op ‘frequently asked questions’ moet deze ‘vertaalde’ informatie worden toe-
gepast. 
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6 BIJLAGEN 
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Bijlage 1 

WERVING PARTICIPANTEN 
 

 
 
STEEKPROEFGEGEVENS 
 
Locatie:    
1 - Voorhout 2215 
2 - Oegstgeest 2343 
3 - Nieuwveen 2441 
4 - Leimuiden 2451 
5 - Heemskerk 2441 
6 - Castricum 1902  
7 - Westzaan 1551 
8 - Krommenie 1561 
9 - Amsterdam Slotermeer 1063 / 1064 
10 - Badhoevedorp 1171 
11 - Nieuw-Vennep 2152 
12 - Hoofddorp 2135 / 2136 
13 - Muiderberg 1399 
14 - Weesp 1383  
15 - Hilversum 1216 
16 - Kortenhoef 1241 
17 - Amsterdam Zuidoost 1103 / 1115 
18 - Amstelveen Noordwest 1181 
19 - Uithoorn 1422 
20 - Amstelveen Zuid 1188 
 
Leeftijd:..........jaar (tussen 30 en 70 jaar) 
Hoogst genoten opleiding kostwinner: _______________________________                         
Beroep Kostwinner: ______________________________________________ 

CONTROLEBLOK  
(Itr. na afloop van interview invullen) 

                                         
VOLGNUMMER: 

 

NAAM RESPONDENT:                        TELEFOONNUMMER: (          ) 

ADRES:                                            PLAATS: 

HANDTEKENING: 

INTERVIEWER:                                  DATUM: 

HANDTEKENING: 

 

GECONTROLEERD [   ] DOOR:                                           DATUM: 
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1a. ITR: In opdracht van TNO doen wij een onderzoek naar negatieve, dus minder 
goede aspecten in uw leefomgeving zoals u die ervaart. Mag ik u een paar vra-
gen stellen?  
Woont u hier in [woonplaats/ woonwijk noemen]? 

 
(ITR. Indien ‘Nee’; gesprek beëindigen) 

 
1b. Hoe lang woont u hier? 
 1 - Minder dan 2 jaar 

2 - Tussen de 2 en 5 jaar 
 3 - Langer dan 5 jaar 
 
2. Zijn er wel eens dagen dat u hinder ervaart in uw woonomgeving van: 
 

 Veel hinder Hinder Beetje hinder Geen hinder 
Zwervers     
Hangjongeren     
     
Hondepoep     
Slecht beheer woonomgeving     
Slecht onderhoud plantsoen     
     
Geluidshinder buren     
Geluidshinder autoverkeer     
Geluidshinder vliegverkeer     
Geluidshinder snelweg     
     
Slecht openbaar vervoer     
Weinig parkeergelegenheid     

 
 
(ITR: Indien men niet ‘Veel hinder’ of ‘Hinder’ aangeeft bij ‘Geluidhinder 
vliegverkeer’; gesprek beëindigen.)  

 
3. Mag ik u uitnodigen voor een groepsgesprek met andere bewoners uit [woon-

plaats / woonwijk noemen] om meer uitgebreid te praten over negatieve, maar 
ook positieve aspecten van uw woonomgeving?  

 
(ITR: Indien ‘Ja’, specifieke afspraak maken over datum en tijdstip.)  
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Bijlage 2 

LEIDRAAD GESPREKKEN  
 
Introductie 
- Uitleg onderzoek in opdracht van onderzoeksbureau TNO (anonimiteit, meekijken) 
- Voorstellen  
 
Discussie 
Uitleg:  Gemeenschappelijke noemer van de bijeenkomst hier is het geluid van vlieg-

tuigen en de problematiek die hiermee samenhangt, vooral de geluidshinder. 
Daarover gaan we het hier verder hebben. 

 
In groep:  
- Had u dat verwacht?  
 
Per persoon:  
- Waardoor, bij welke omstandigheden ervaart u hinder door geluid van de vliegtui-

gen van Schiphol? 
 
In groep:  
- Ideeën om hinder te verminderen  
 
Aankaarten, al of niet genoemd, de mogelijke rol van informatieverschaffing om ac-
ceptatie van Schiphol te verbeteren en daardoor wellicht de hinder te verminderen. 
 
In groep: 
- Welke informatie over het geluid van vliegtuigen krijgt u nu, met name over het 

geluid van de vliegtuigen? 
- Hoe komt u aan uw informatie; via krant, internet, etc.? 
- Bent u daar tevreden over, m.a.w. krijgt u de informatie die u wilt hebben? 
- Zoekt u zelf actief naar informatie? 
- Zo ja, hoe vaak? 
- Zo ja, wanneer en waarom? 
- Welke informatie zou u willen hebben of verbeterd willen zien? 
 
Samenvatten 
 
Aangeven dat ondermeer door TNO met betrekking tot het vliegverkeer veel onderzoek 
wordt verricht: geluidsmetingen, enquêtes e.d.. 
De veronderstelling is dat als meer en betere informatie wordt gegeven over het vlieg-
verkeer, de bewoners minder snel geïrriteerd worden door het geluid van vliegtuigen.. 
Wij willen u een aantal voorbeelden geven van soorten informatie die in principe ver-
strekt zou kunnen worden. 
Overhandig LIJST VAN SOORTEN INFORMATIE 
Aan het einde van de presentatie vult u de lijst in waarop u kan aangeven welke infor-
matie u het meest belangrijk vindt. 
 
Presentatie VOORBEELDEN 
 
INVULLEN LIJST 
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Op deze lijst kunt u aangeven welke soorten informatie u van belang vindt (inclusief de 
door uzelf ingevulde informatiewens) door er een kruisje bij te zetten. Vervolgens geeft 
u in de laatste kolom de vijf allerbelangrijkste aan, in volgorde van belangrijkheid: 
1 = meest belangrijk, 5 = minst belangrijke van de vijf. 
 
Per persoon: 
- Denkt u dat beter informatie, meer aansluitend op wat u wilt weten, helpt bij het 

accepteren van Schiphol? 
- Denkt u dat dit ook de hinder kan verminderen? 
 
In groep: 
- Zijn er (naast betere informatie) andere oplossingen om de hinder te verminderen? 
- Wat moeten Schiphol of de overheden doen? 
- Zijn er zaken met betrekking tot Schiphol die hier niet aan de orde zijn geweest, 

maar die u wel belangrijk vindt met het oog op de geluidshinder? 
 
Tot slot vragen wij u nog een korte VRAGENLIJST in te vullen. 
 
Voordat u dit doet bedanken wij u alvast voor uw medewerking en bij inlevering ont-
vangt u nog een kleine attentie (+ huishoudelijke mededelingen over vervoer naar huis, 
etc.). 
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Bijlage 3 

VRAGENLIJST PRIORITERING 
 
INFORMATIE OVER VLIEGTUIGGELUID - VOORBEELDEN 
 
Hier volgt een lijst met informatie die gegeven zou kunnen worden of door u wenselijk 
wordt geacht. U kunt de lijst aanvullen met informatie die er niet opstaat, maar die u 
wel graag zou willen hebben.  
 
Wij willen weten welke informatie u het meest belangrijk vindt. U kunt dit aangeven 
door eerst een kruisje te zetten bij de soorten informatie die u van belang vindt (inclu-
sief de door uzelf ingevulde informatiewens) en vervolgens in de laatste kolom de vijf 
allerbelangrijkste te aan te geven in volgorde van belangrijkheid:  
1 = meest belangrijk, 5 = minst belangrijke van de vijf. 
 

Soort informatie  van  
belang 

cijfer 
1 - 5 

A Geluidscontouren of geluidzones in 
de omgeving van schiphol, die het 
totale geluid weergeven, veroorzaakt 
door alle vluchten van en naar 
Schiphol, over een bepaalde periode 
in het verleden 

Oostzaan
Landsmeer

Bloemen-
daal

Santpoort
Spaarn-
dam

HAARLEM

HEEM-
STEDE Vijf-

huizen

Schalk-
wi jk

Sinne-
vel t

Aerden-
hout

Zwanen-
burg

AMSTERDAM

Noord

Tuindorp
Oostzaan

Molenwijk
Kadoe len

Nieuwendam

Osdorp
Sloten

Geuzen-
veld
Slo termeer

Water graafs-
meer Diemen

Broek in
Waterland

Ben nebroek

Zwaans-
hoek

HOOFD-
DORP

Hillegom

Lisse

Nieuw-
Vennep

Leimuiden

Rijssenhout
Aalsmeer

Kudel-
staart

UithoornDe
Kwakel

Nieuwveen

Mijdrecht

Buiten-
veldert

AMSTEL-
VEEN

Ouderkerk
a/d A. A’dam 

Zuid-Oost

Duivendrecht

Weesp
Bij lmer

Abcoude

Vree-
land

Nigte-
vecht

Vinkeveen

Breukelen
Zevenhoven

OegstgeestRijnsburg

KATWIJK
a.zee

Noordwijk
        a.zee

     -binnen

Vo orhout

Roelofaarends-
veenWarmond

Langeraar

Noord-
wijker-

hout

Badhoeve-
dorp

A’damse
Bos

Nes a/d A.

Zuid

Bos en
Lommer

IJburg

Ransdorp

Sassen-
heim Abbenes

Halfweg

Baambrugge

WilnisRijpweter ing

-Noord

-Zuid
Vonde l-

Kwartier

Muiden
Muiderberg

Naarden

Hilversumse
          MeentAnkeveen

Nederhorst
den Berg

Overmeer

HILVER-
SUM

Nieuw-
Loosdrecht

Kortenhoef

Loenen

Zandvoort

a/d R.

De Zilk

3

45 dB(A)

50 dB(A)

45 dB(A)

35 Ke

35 Ke

 

  

geluidbelasting afgelopen maanden

30

35

40

45

50

55

60
2003/2004
2004/2005

  

 

per jaar  
per maand  

per week  

B het totale geluid in uw woonwijk, 
veroorzaakt door alle vluchten van 
en naar Schiphol, binnen een perio-
de (jaar/ maand/week/dag) in het 
verleden 

per dag  

 

50

55

60

65

70

75

80

85

90

0 4 8 12 16 20 24
tijd [uur]  

 

per maand  
per week  

C het geluid in uw woonwijk, als ge-
volg van elke vlucht afzonderlijk, in 
het verleden 

per dag  
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D vliegroutes en baangebruik, actu-
eel en van de afgelopen dagen 

 

  

E verwachting voor de komende da-
gen van het baangebruik van 
Schiphol en de daarmee samen-
hangende verwachting van het 
vliegtuiggeluid in uw woonwijk  

 
 ma di wo 

nacht + + - 

ochtend - - - + 

middag - - - + 

avond + - - + 
  

  

F verwachting van het geluid door 
vliegverkeer in uw woonwijk voor 
de komende jaren 

 

30

35

40

45

50

55

60

2004 2005 2006 2008 2010 2015

[d
B

(A
)]

 

  

G het geluid in de handhavingspun-
ten, vergeleken met de maximale 
hoeveelheid geluid die in die pun-
ten is toegestaan 
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H Kans op effecten (zoals hinder, 
slaapverstoring) bij een bepaalde 
belasting van vliegtuiggeluid en 
effecten die mensen in uw woon-
wijk ondervinden (gemeten met 
enquêtes) 0
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Bijlage 4  

ALGEMENE VRAGENLIJST 
 
1. In welke mate vindt u het geluid van vliegtuigen van en naar Schiphol hinderlijk? 
 
 Rapportcijfer:   …..       [ 0 = helemaal niet hinderlijk, 10 = heel erg hinderlijk] 
 
2. Zijn er geluidsbronnen waar u meer hinder van ondervindt dan van de  vliegtui-

gen? [meerdere antwoorden mogelijk] 
 

 Wegverkeer 
 railverkeer 
 geluid uit buurwoningen  
 geluid van mensen/kinderen op straat 
 anders, namelijk …………………… 

 
3. Heeft u wel eens een klacht ingediend over het geluid van Schiphol?  

 ja 
 nee 

 
4. Hoe tevreden bent u in het algemeen over uw directe woonomgeving? 
 Rapportcijfer:   ….. [ 0 = helemaal niet tevreden, 10 = zeer tevreden ] 
 
5. Als u het geluid van vliegtuigen buiten beschouwing laat, hoe tevreden bent u dan 

 over uw directe woonomgeving?  
 Rapportcijfer:   ….. [ 0 = helemaal niet tevreden, 10 = zeer tevreden ] 
 
6. Heeft u wel eens over het geluid van Schiphol informatie gezocht?  

 ja 
 nee 

 
7. Als er informatie over het geluid van Schiphol die u graag zou willen hebben ver-

krijgbaar/beschikbaar is, hoe vaak zou u er dan gebruik van maken? 
 dagelijks 
 wekelijks 
 een keer per maand 
 een keer per jaar 

 
8. Denkt u dat door het krijgen van de informatie die u wenst de geluidhinder die u 

ondervindt zou kunnen afnemen? 
 nee 
 een beetje 
 veel 

 
9. Kunt u aangeven welke wijze van informatieverschaffing u het liefst heeft 

 (maximaal 2 antwoordcategorieën aankruisen)  
 radio (vergelijkbaar met verkeersinformatie) 
 TV (bijvoorbeeld teletekst) 
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 internet (nu: zie www.crosinfo.nl; www.schiphol.nl/nomos; 
www.geluidsnet.nl) 

 telefoon 
 krant 
 huis aan huis blad  

 
10. Wat is uw leeftijdscategorie: 

 25 - 45 jaar 
 46 - 64 jaar 
 65 jaar of ouder  

 
11. Bent u: 

 man 
 vrouw 

 
12. Wat is uw postcode:  ……………. 
 
 
RUIMTE VOOR NADERE OPMERKINGEN: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HARTELIJK DANK VOOR UW MEDEWERKING   
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Bijlage 5 

WOONLOCATIES MET KENMERKEN VAN DE PARTICIPANTEN 
 

Woonlocatie  Nr. Lden 
2004 

Lden 
LVB 
grens 

Aan-
talResp

. 

Vrouw Leeftijd
25-45 

Leeftijd
46-64 

Leeftijd 
≥ 65 

Woon-
duur 

Kinderen 
thuis 

Werkzaam 
elders 

Nieuwveen / Lange-
raar 

1 53 55 8 3 3 3 2 1 ≤ 2 jr 

7 ≥ 5 jr 

2 5 

Leimuiden 2 53 55 9 4 2 5 2 9 ≥ 5 jr 4 5 

Uithoorn W 3 53 54 8 4 6 1 1 1 ≤ 2 jr 

3 2-5 jr 

4 ≥ 5 jr 

7 7 

Nieuw-Vennep 
Noord 

4 53 53 8 4 5 3 0 2 ≤ 2 jr 

3 2-5 jr 

3 ≥ 5 jr 

6 4 

Krommenie Noord 5 52 55 7 4 4 2 0 2 2-5 jr 

5 ≥ 5 jr 

3 5 

Westzaan 6 52 54 6 4 0 5 2 1 2-5 jr 

5 ≥ 5 jr 

2 4 

Amstelveen Zuid 7 52 54 7 4 5 2 0 1 2-5 jr 

6 ≥ 5 jr 

5 5 

Sassenheim 8 52 53 7 5 3 4 0 1 2-5 jr 

6 ≥ 5 jr 

5 5 

A’dam ZO / Dui-
vendrecht 

9 52/51 52/51 7  5 2 4 1 7 ≥ 5 jr 4 3 

Amstelveen Midden 10 (50) - 7 3 2 5 0 7 ≥ 5 jr 3 6 

Amstelveen NW 11 48 53 9  5 4 4 1 2 ≤ 2 jr 

7 ≥ 5 jr 

4 6 

Muiderberg 12 48 50 8 5 2 6 0 1 2-5 jr 

7 ≥ 5 jr 

3 6 

Heemskerk 13 48 49 8 3 4 3 1 1 2-5 jr 

7 ≥ 5 jr 

5 4 

Badhoevedorp 

(Osdorp) 

14  

(47) 

 

(52) 

7 3 2 5 0 7 ≥ 5 jr 2 3 
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Woonlocatie  Nr. Lden 

2004 
Lden 
LVB 
grens 

Aan-
talResp

. 

Vrouw Leeftijd
25-45 

Leeftijd
46-64 

Leeftijd 
≥ 65 

Woon-
duur 

Kinderen 
thuis 

Werkzaam 
elders 

A’dam Geuzen-
veld/Slotermeer 

15 47 49 8 3 3 3 2 1 2-5 jr 2 6 

Castricum 16 47 48 9 

 

6 3 4 2 1 ≤ 2 jr 

1  2-5jr 

7 ≥ 5 jr 

6 4 

Kortenhoef  

(’s Gravenland) 

17  

(47) 

 

(48) 

6  2 1 5 0 1 2-5 jr 

5 ≥ 5 jr 

4 1 

Hilversum 18 47 47 8 

 

3 3 4 1 1 2-5 jr 

7 ≥ 5 jr 

2 6 

Weesp 19 46 46 9 

 

3 3 6 0 1 2-5 jr 

8 ≥ 5 jr 

7 3 

Oegstgeest N 

(Oegstgeest Z) 

20  

(44) 

 

(52) 

5 1 3 2 0 5 ≥ 5 jr 3 3 
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