
Vliegtuiggeluid en hinder
Meten en rekenen

Oscar Breugelmans

1 november 2021



| 2



Helderheid over meten en rekenen

n Duidelijke afspraken over hoe je vliegtuiggeluid en hinder meet en 
berekent. Zodat iedereen dezelfde taal spreekt.

n Iedereen begrijpt over welke gegevens het gaat. Zodat je geen appels met 
peren vergelijkt.

n De metingen en berekeningen van vliegtuiggeluid en hinder behoren een 
betrouwbaar en natuurgetrouw beeld te geven. Zodat de resultaten van de 
metingen en berekeningen goed weergeven wat je precies hoort als er 
vliegtuigen overvliegen.
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7 aanbevelingen

n Meetstrategie en nationale database
n Signaalfunctie
n Modelontwikkeling
n Publiekscommunicatie
n Hinder en gezondheid
n Citizen science
n Wetenschappelijke aansturing

(RIVM, NLR, KNMI)
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https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2019-0201.pdf

Programmatische Aanpak Meten 
Vliegtuiggeluid (PAMV)

https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2019-0201.pdf


Nationale meetstrategie en database

n Rekenmodellen valideren
n Omwonenden betrouwbare informatie geven

n Metingen spelen geen rol bij de handhaving
n Wens om metingen een prominentere rol te geven in het luchtvaartbeleid

n Volgende stap: uitwerking op regionaal niveau (= per luchthaven)
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Signaalfunctie 
en verbetering geluidmodellen
n Gebruik de geluidmetingen om te signaleren of de resultaten van 

geluidberekeningen van de gewenste kwaliteit zijn

– Vergelijk meetgegevens met berekeningen van het Doc29 geluidmodel
– Pas de (input)gegevens van het geluidmodel aan als niet voldoende in lijn 

met metingen
– Bepaal toepassingsbereik van zowel berekeningen als metingen
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Hinder en gezondheid

n Systematisch monitoren van geluidhinder en slaapverstoring
n Zijn er – naast Lden en Lnight andere geluidindicatoren die beter aansluiten 

op de manier waarop omwonenden effecten van vliegtuiggeluid ervaren

– GGD gezondheidsmonitor
– (dagboek) onderzoek naar ontbreken van stille periodes (respijt) 
– Onderzoek bij mensen die extra gevoelig zijn voor geluid
– Blootstelling – respons relaties | 8



www.rivm.nl/media/smap

http://www.rivm.nl/media/smap


Citizen science

n Ondersteuning voor lopende citizen science meetinitiatieven
n Aanvullend meetprogramma voor specifieke groepen

n Moet leiden tot:
– Bruikbare meetgegevens 
– Vergroten van het begrip 
– Verbetering relatie tussen burgers en overheden. 
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