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Wettelijk kader

• EU Environmental Noise Directive (END) (EC 

Directive 2002/49) 

• Onder geluidbelasting Lnight wordt verstaan: 

gemiddelde geluidbelasting over alle perioden van 

23.00 tot 07.00 uur van een jaar: 40 Lden-

contour. Niet piekbelasting

• Meest recente Actieplan Omgevingslawaai Schiphol

2014 voor de periode 2013 – 2018.

https://www.rijksoverheid.nl/.../actieplan-schiphol-2013-2018.pdf




Wettelijk kader (2)

• LVB: beheersing milieubelasting

• Volume: 63,46 dB (o) en 54,44 dB ‘s (n)

• Minimum vlieghoogte 3000 ft (n) 2000 ft (d)

• Alleen Polderbaan en Kaagbaan (in principe…..)

• Uitvliegroutes ontzien dichtbebouwde gebieden







Criteria gelijkwaardigheid

• 11.100 woningen binnen de 48 dBA Lnight

contour

• maximaal 49.500 ernstig slaapverstoorden

binnen de 40 dBA Lnight contour





Aanleiding onderzoek

• Veel klachten nachtelijk vliegverkeer

• Sluiting nachtelijke aanvliegroute

• Niet nakomen afspraak vermindering 
nachtvluchten 32.000->29.000







Onderzoek

• Wat voor soort vluchten doen Schiphol 
aan in de nachtperiode?

• Hoe vaak is sprake van een perfect 
aangevlogen glijvlucht?

• In hoeverre wordt over de strak 
aangegeven aanvliegroutes gevlogen?



Onderzoek (2)

• Hoe zijn de vliegpatronen naar niet 
preferente banen?

• Hoe zijn de geluidniveaus van 
vliegpassages in de nacht en hoe 
verhouden die zich tot de berekende 
waarden?



Analyse van het type vluchten
aantal soorten vluchten over de hele nachtperiode over het jaar



Analyse van het type vluchten
verdeling over de nachtperiode van de categorieën vluchten



Manier van aanvliegen
continue daalprofiel (CDA) of niet

Nadere analyse van 70 aselect gekozen 
landingen op de Polderbaan in gebruiksjaar 2016



Daalprofiel



Vliegbanen uit de steekproef





Voorbeeld gespreid aanvliegen op 
preferente landingsbaan (Polderbaan)  



Vlieghoogte en gemeten geluidsniveau 
bij meetpunt Limmen



Gemeten geluidspieken bij de meetpunten 
Castricum en Limmen tussen 8-9-2016 en 
30-10-2016





Conclusies onderzoek

• Fors deel is niet mainport gebonden 

• Niet altijd perfecte glijvlucht

• Gespreid aanvliegen gebeurt preferente en 
op niet preferente banen

• Geluidsniveau’s varieeren sterk

• Gemeten geluidsniveau’s > berekende 
niveau’s



Gezondheidsmonitor 2016 
Kennemerland, beleving van 

hinder en slaapverstoring 
vliegverkeer Schiphol

Indicatoren: 

- geluidhinder, geurhinder, 
stof/roet/rookhinder, slaapverstoring, 
bezorgdheid om gezondheid vliegverkeer

- Verschillen met 2008, 2012, 2016

- context



Milieu en gezondheid
relatie geluid en gezondheid

WHO guidelines for community noise, 
WHO night noise guidelines, 2009



Omvang steekproef
(teruggestuurde vragenlijsten)

Aantal deelnemers onderzoek per 

gemeente Frequentie

Beverwijk 1252

Bloemendaal 747

Haarlem 2944

Haarlemmerliede en Spaarnwoude
595

Haarlemmermeer 4249

Heemskerk 1044

Heemstede 771

Uitgeest 1093

Velsen 2433

Zandvoort
659

Totaal 15787



Geluidhinder Vliegverkeer

Ernstige geluidhinder minst in Zandvoort (afgerond 2%), in de 
gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude het meest 
(afgerond 27%); Uitgeest en Haarlemmermeer hadden 
relatief hoge percentages. Omgerekend betreft dit ruim 30.000 
mensen met ernstige geluidhinder door vliegverkeer in 
Kennemerland.



Geluidhinder Vliegverkeer

Hoog belaste gebieden.
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Figuur 3     Ernstige geluidhinder vliegverkeer - hoogbelaste gebieden





Slaapverstoring (alle bronnen)

Ernstige slaapverstoring door brommers en scooters 
5% van de respondenten het vaakst in Kennemerland, 
gevolgd door ernstige slaapverstoring door vliegverkeer 
(4%) en door buren (eveneens 4%). Ook Ernstige 
slaapverstoring door grondactiviteiten. 



Ernstige slaapverstoring vliegverkeer



Ernstige slaapverstoring vliegverkeer 
hoog belaste gebieden
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Figuur 5    Ernstige slaapverstoring  vliegverkeer - hoogbelaste gebieden





Vergelijking met eerdere monitors

• Daling 2012 treedt vooral op in hoog belaste 
gebieden, daarna gelijk

• Slaapverstoring  is ½ van de geluidhinder

• Ook ernstige slaapverstoring buiten 40 Lden
(laag aanvliegen)

Volwassenen 19-64 2008 2012 2016

Ernstige geluidhinder 9,8 8,3 8,6

Ernstige slaapverstoring 4,1 3,6 4,4



Ervaren geluidshinder 
door vliegverkeer Noord 

Kennemerland 



Ernstig Slaapverstoorden

* = buiten 40 
Lnight

contour

Inwoners
(afgerond)

ESV
(aantallen)

Precentage GGD-
onderzoek  %

Castricum 35.000 962 3 12

Heemskerk 39.000 49 0 4

Beverwijk 41.000 104 0 3

Uitgeest 13.000 1211 9 12

Velsen 68.000 14 0 3

Heiloo * 23.000 0 0 7

Bergen * 31.000 0 0 17

Alkmaar 108.000 ? 0 3



Conclusies

• Verstoring door vliegverkeer scoort hoog zoals ook burengerucht 
en lawaai van brommers

• De ernstige slaapverstoring is gelijk gebleven van 2008 tot 2012 
en licht gestegen in 2016 

• Aantal ernstig slaapverstoorden gemeten is aanzienlijk hoger dan 
het aantal ESV’s berekend in noordelijk gelegen kernen



Discussiepunten

• Nachtsluiting: volledig of gedeeltelijk?

• Nachtsluiting alleen voor vakantievluchten?

• Nachtsluiting vooral voor vertrekkend verkeer?
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Rapport gezondheidsmonitor Schiphol te downloaden op: 
https://www.ggdkennemerland.nl/professionals/onderzoek
/overig-onderzoek
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