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Publiekssamenvatting 

Relatie vliegverkeergeluid en geluidhinder rondom vliegveld 
Eindhoven 
Blootstelling - respons relatie 

De gemiddelde blootstelling aan geluid van vliegverkeer rond het 
vliegveld Eindhoven is tussen 2012 en 2014 toegenomen met ongeveer 
3 decibel. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM naar de relatie tussen 
blootstelling aan vliegtuiggeluid rond het vliegveld Eindhoven en de 
ervaren hinder onder de bevolking. De stijging is toe te schrijven aan de 
toegestane groei van het aantal vluchten van dit vliegveld.  
 
Het gebied waarin vliegtuigverkeer tot hinder kan leiden, kan groter zijn 
dan het gebied waarin de GGD de mate van hinder heeft onderzocht. Dit 
betekent dat het aantal ernstige gehinderden in werkelijkheid 
waarschijnlijk groter is.  
 
De geluidblootstelling is door het Nationaal Lucht- en 
Ruimtevaartlaboratorium (NLR) berekend tussen 2011 en 2014. De GGD 
Brabant-Zuidoost en het Bureau Gezondheid, Milieu & Veiligheid van de 
GGD’en Brabant/Zeeland hebben met vragenlijst in 2012 en 2014 de 
beleving van het vliegverkeer bij bewoners gemeten.  
 
Kernwoorden: geluid, vliegverkeer, lawaai, hinder, blootstelling-respons 
relatie, lokale luchthaven.  
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Synopsis 

Relation between aircraft sound and noise annoyance around 
airport Eindhoven 
Exposure - response relationship 

The exposure of the population in the region around the airport to noise 
from the total traffic increased between 2012 and 2014 with about 3 
decibel. This is one of the findings of a study by RIVM into the relation 
between exposure to aircraft noise around the airport Eindhoven and the 
extend of severe noise annoyance. The reason for this was the allowed 
and executed growth of airport Eindhoven (number of flights). 
 
The area in which air traffic in the region of airport Eindhoven can cause 
annoyance is larger than the research area of the perception study by 
the Municipal Health Authority (GGD). This means that the number of 
people severely annoyed by noise from aircraft is likely to be higher 
than estimated. 
 
The noise exposure (Lden and Ke) was modeled by the National 
Aerospace Laboratory (NLR) for2011 and 2014. With questionnaire 
studies the GGD Brabant-Southeast and Bureau Health, Environment & 
Safety GGD’en Brabant/Zeeland assessed the extend of severe noise 
annoyance in 2012 and 2014.  
 
Keywords: sound, aircraft, noise, annoyance, exposure-response 
relation.  
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Samenvatting 

Vliegveld Eindhoven is met een vergunde groei van 25.000 vluchten op 
weg naar ongeveer 43.000 vluchten per jaar in 2020.  Begin 2012 
bedroeg het aantal vluchten ongeveer 22.000, in 2014 was dit aantal 
ongeveer 29.000. Hoe de omwonenden aankijken tegen deze groei, het 
vliegveld en in welke mate ze gehinderd worden door vooral geluid van 
het vliegveld en het bijbehorende vliegverkeer is op verzoek van de 
omliggende gemeenten onderzocht door de GGD Brabant-Zuidoost. In 
2012 is een eerste belevingsonderzoek uitgevoerd onder ongeveer 
10.000 bewoners in de regio rond het vliegveld. Toen bleek dat de 
omvang van de ernstige hinder ongeveer 8% bedroeg. De mate van 
hinder nam toe naarmate mensen dichter bij het vliegveld woonden. In 
tussentijd is het aantal vluchten met ongeveer 10.000 toegenomen. Eind 
2014 is een soortgelijk onderzoek (tweede meting) uitgevoerd onder 
ongeveer 9.000 inwoners. De mate van ernstige hinder was toegenomen 
tot 11%.  
Dit briefrapport laat zien met welke geluidbelasting de omwonenden van 
vliegveld Eindhoven in de gebruiksjaren 2011 en 2014 te maken hebben 
gehad. Daarnaast wordt een verbinding gemaakt tussen de 
jaargemiddelde geluidbelasting waar deelnemers aan het 
leefomgevingsonderzoek mee te maken hebben en de hinder die zij op 
hun woonadres ondervinden. Dit verband wordt weergegeven in een 
blootstelling-respons relatie voor 2011 en 2014. 
Het National Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR) heeft de 
jaargemiddelde geluidbelasting in 2014 van het vliegverkeer 
gemodelleerd voor een gebied van 50 bij 50 kilometer rondom het 
vliegveld met een grid-grootte van 250 bij 250 meter. De berekeningen 
zijn voor hetzelfde gebied en op vergelijkbare wijze uitgevoerd als in 
2011 en daardoor onderling vergelijkbaar. Er zijn 6 
blootstellingsindicatoren doorgerekend: Lden (totaal, civiel, militair) en 
Ke (totaal, civiel, militair). Hinder is in de vragenlijstonderzoeken van de 
GGD uitgevraagd volgens een gestandaardiseerde methode voor hinder 
van geluid. Voor de blootstelling – respons relatie is gebruik gemaakt 
van de Lden voor totaal vliegverkeer en de mate (%) van ernstige hinder 
door totaal vliegverkeergeluid. 
Uit de resultaten blijkt dat de relatie tussen de blootstelling aan totaal 
geluid van vliegverkeer van vliegveld Eindhoven en het aandeel ernstig 
gehinderden in de onderzochte regio rond het vliegveld zich goed laat 
weergeven door een blootstelling – respons curve. Tussen 2012 en 2014 
is de blootstelling van de bevolking in het onderzoeksgebied aan geluid 
van het totale vliegverkeer toegenomen met ongeveer 3 dB. De 
blootstelling – respons relatie geeft het aandeel ernstig gehinderden 
weer bij een gegeven, totale, geluidblootstelling (in Lden). Met behulp 
van deze blootstelling-respons relatie kunnen schattingen van 
toekomstige aantallen ernstig gehinderden worden gemaakt indien 
blootstellingsschattingen en de bevolkingsontwikkeling in het gebied 
bekend zijn.  
Het gebied waarin vliegtuigverkeer in de regio rond vliegveld Eindhoven 
tot hinder kan leiden (invloedssfeer van de luchthaven) is groter dan het 
onderzoeksgebied van het belevingsonderzoek. Dat betekent dat de 



RIVM Briefrapport 2015-0108 

Pagina 10 van 48 

aantallen ernstige gehinderden in werkelijkheid waarschijnlijk groter 
zijn. 
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1 Inleiding 

Begin 2012 hebben de GGD Brabant-Zuidoost en Bureau Gezondheid, 
Milieu & Veiligheid GGD’en Brabant/Zeeland een 
milieubelevingsonderzoek uitgevoerd (Van Ballegooij-Gevers, 2012) 
onder de omwonenden van vliegveld Eindhoven. De studie laat zien hoe 
de omwonenden aankijken tegen het vliegveld en in welke mate ze 
gehinderd worden door vooral geluid van het vliegveld en het 
bijbehorende vliegverkeer. Aanleiding was een advies uit 2010 van de 
‘Alderstafel Eindhoven’ over de uitbreiding van het burgervliegverkeer 
op de luchthaven. Het belevingsonderzoek in 2012 gold als een eerste 
meting om de situatie gedurende de uitbreiding van het aantal vluchten 
in kaart te brengen. Eind 2014 is het milieubelevingsonderzoek herhaald 
(‘tweede meting’, Van Ballegooij-Gevers en Van Gestel, 2014) onder de 
omwonenden in hetzelfde studiegebied. Vergelijking van de resultaten 
van de twee studies levert een beeld op van de gevolgen voor de 
omwonenden van de uitbreiding van het aantal vluchten van vooral 
burgerluchtvaart en de tegelijkertijd geplande hinderbeperkende 
maatregelen. 
 
Het gebruikte studiegebied en de daarbinnen door de GGD gehanteerde 
geluidszones zijn gebaseerd op de blootstelling aan vliegverkeersgeluid 
in 2011 en prognoses over de ontwikkeling van geluid naar de toekomst 
toe. De werkelijke geluidbelasting waaraan omwonenden blootgesteld 
worden kan afwijken van deze prognoses. Voor een goede analyse van 
de leefomgevingskwaliteit, de hinder die omwonenden ervaren en de 
veranderingen die daarin zijn opgetreden sinds 2012 is het van belang 
om de werkelijke geluidbelasting in beeld te brengen. Het Nationaal 
Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR) heeft daartoe de 
geluidbelasting over het gebruiksjaar 2011 (eerste belevingsonderzoek 
begin 2012; van Ballegooij en van Gestel, 2012) en 2014 (tweede 
belevingsonderzoek eind 2014; van Ballegooij en van Gestel, 2015) 
uitgerekend op basis van de werkelijke verkeersgegevens (dat wil 
zeggen op basis van aantallen vliegbewegingen, baan- en routegebruik 
en vliegtuigtypes) van zowel het civiele als het militaire luchtverkeer van 
vliegveld Eindhoven. Begin 2012 bedroeg het aantal vluchten ongeveer 
22.000, in 2014 was dit aantal ongeveer 29.000. Het aantal vluchten 
mag uitgroeien tot ongeveer 43.000 per jaar in 2020. 
 
Dit rapport laat zien met welke geluidbelasting de omwonenden van 
vliegveld Eindhoven in de gebruiksjaren 2011 en 2014 te maken hebben 
gehad. Daarnaast wordt een verbinding gemaakt tussen de 
jaargemiddelde geluidbelasting waar deelnemers aan het 
leefomgevingsonderzoek mee te maken hebben en de hinder die zij op 
hun woonadres ondervinden. Dit verband wordt weergegeven in een 
blootstelling-respons relatie voor 2011 en 2014. 
  



RIVM Briefrapport 2015-0108 

Pagina 12 van 48 

 



RIVM Briefrapport 2015-0108 

Pagina 13 van 48 

2 Geluidberekeningen en koppeling aan woonadres 
onderzoekdeelnemers 

Het NLR heeft de jaargemiddelde geluidbelasting in 2014 van civiel en 
militair vliegverkeer gemodelleerd voor een gebied van 50 bij 50 
kilometer met een gridgrootte van 250 bij 250 meter (= een  gridcel). 
Op de gebruikte blootstellingsgegevens is de toelichting van het NLR (zie 
Bijlage 1 Berekening geluidbelasting NLR) van toepassing. De 
berekeningen zijn voor hetzelfde gebied en op vergelijkbare wijze 
uitgevoerd als in 2011 en daardoor onderling vergelijkbaar. Er zijn 6 
blootstellingsindicatoren doorgerekend: 
 

• Lden
1 totaal vliegbewegingen 

• Lden civiele vliegbewegingen 
• Lden militaire vliegbewegingen 
• Ke2 totaal vliegbewegingen 
• Ke civiele vliegbewegingen 
• Ke militaire vliegbewegingen 

 
In deze rapportage worden de resultaten voor Lden totaal weergegeven 
en gebruikt voor het afleiden van de blootstellings-respons relatie. De 
blootstelling van de deelnemers aan het belevingsonderzoek aan geluid 
van totaal vliegverkeer is vastgesteld door een koppeling te maken 
tussen het zwaartepunt van het 6-positie postcodegebied (pc6) waarin 
de respondent woont met de 250x250 meter gridcel van de 
geluidberekening waarin het zwaartepunt zich bevindt.  
 

2.1 Geluidblootstelling 
In Tabel 1 is de (rekenkundig) gemiddelde “populatie-gewogen” 
geluidbelasting in het onderzoeksgebied weergegeven. Deze gemiddelde 
geluidbelasting is afgeleid uit de geluidbelasting van de respondenten 
door hun geluidbelasting “terug te wegen” naar de totale populatie in 
het onderzoeksgebied van de GGD.  
 
Tabel 1 Gemiddelde “populatie-gewogen” geluidbelasting in Lden (dB) in het 
onderzoeksgebied, uitgesplitst naar bron en naar jaartal. 
Jaartal Totaal verkeer  Civiel verkeer Militair verkeer 
2011 36,0 30,7 34,2 
2014 39,0 32,3 37,6 
 
De gemiddelde geluidbelasting is in 2014 met ongeveer 3 dB 
toegenomen ten opzichte van die in 2011. De toename in 
geluidbelasting treedt in grotere mate op bij het militaire vliegverkeer 
dan bij het civiele vliegverkeer.  

 
1 Lden: De Lden (Engels: Level day-evening-night) is een jaargemiddelde maat om de geluidsbelasting door 
omgevingslawaai uit te drukken.  
2 Ke: ‘Kosten eenheid’, eenheid om de geluidsbelasting rond vliegvelden te meten. Gebaseerd op 
geluidproductie en aantal en tijdstip van starts en landingen. Tegenwoordig alleen nog in gebruik voor militaire 
vliegvelden. 



RIVM Briefrapport 2015-0108 

Pagina 14 van 48 

Figuur 1 en Figuur 2 tonen een ruimtelijke weergave van de blootstelling 
aan geluid van het totale vliegverkeer (civiel en militair) in de jaren 
2011 en 2014. Voor de figuren is een uitsnede gemaakt van de 
gridcellen die zich binnen het door de GGD vastgestelde gebied van het 
belevingsonderzoek bevinden. Dit is een kleiner gebied dan het gebied 
waarvoor het NLR de geluidberekeningen heeft doorgevoerd (zie 
hierboven). Het totale, door het NLR doorgerekende gebied bedraagt 
50x50 km. In Bijlage 3 zijn de kaarten van de blootstellingen aan geluid 
van het totale vliegverkeer in 2011 en 2014 opgenomen. 

 
Figuur 1: Geluidblootstelling Lden in het onderzoeksgebied van het 
belevingsonderzoek door het totaal aan vliegbewegingen (civiel en militair) in 
2011. NB: delen van Oirschot en Eindhoven die in deze figuur zijn weergegeven 
hoorden niet bij het onderzoeksgebied van het hinderbelevingsonderzoek in 
2011. 
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Figuur 2: Geluidblootstelling Lden in het onderzoeksgebied van het 
belevingsonderzoek door het totaal aan vliegbewegingen (civiel en militair) in 
2014. NB: delen van Eindhoven die in deze figuur zijn weergegeven hoorden 
niet bij het onderzoeksgebied van het hinderbelevingsonderzoek in 2014 
 
Vergelijking van Figuur 1 en Figuur 2 laat zien dat de blootstelling aan 
geluid is toegenomen tussen 2011 en 2014 maar geeft nog weinig 
inzicht in de omvang van de geluidtoename en de gebieden waar de 
grootste veranderingen zijn opgetreden. De eenheid van geluid – de 
decibel (dB(A)) – wordt uitgedrukt op een logaritmische schaal. Dit 
betekent dat de geluidintensiteit verdubbelt bij een toename van 3 
dB(A). In Figuur 3 is het verschil in geluidblootstelling tussen 2014 en 
2011 weergegeven voor het onderzoeksgebied. (De veranderingen in 
het volledige door het NLR doorgerekende gebied zijn opgenomen in 
Bijlage 3). De verandering in geluidblootstelling is niet gelijkmatig over 
het onderzoeksgebied gedeeld. Op enkele delen van de gemeenten 
Oirschot en Eersel na is de blootstelling aan geluid in het 
onderzoeksgebied toegenomen. Ten noordoosten van de zuidelijke punt 
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van de start- en landingsbaan – in de gemeenten Eersel en Oirschot – is 
de geluidbelasting met meer dan 6 dB(A) toegenomen. Hierbij dient wel 
opgemerkt te worden dat de veranderingen groter dan 3 dB(A) vooral 
plaatsvinden in gebieden met een jaargemiddelde geluidbelasting die 
ook in 2014 niet boven de 45 dB(A) Lden uitkomt. 

 
Figuur 3: Verschil in geluidblootstelling Lden in het onderzoeksgebied van het 
belevingsonderzoek tussen 2014 en 2011 voor het totaal aan vliegbewegingen 
(civiel en militair) 
 
In delen van het onderzoeksgebied is de blootstelling aan geluid 
toegenomen, terwijl er ook gebieden zijn waar de blootstelling is 
afgenomen. Om de blootstelling van de bevolking nader te onderzoeken 
is het aantal inwoners geteld dat in 2011 en 2014 op hun woonadres is 
blootgesteld aan vliegtuiggeluid. De resultaten staan weergegeven in 
Tabel 1. De tellingen zijn verricht met behulp van de Basisregistratie 
Adressen en Gebouwen (BAG) van 1 januari 2013. Aan de adressen met 
een woonfunctie is de gemiddelde woningbezetting gekoppeld. Het 
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) publiceert het aantal inwoners 
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per 6-cijferig postcodegebied. Dit aantal inwoners is gedeeld door het 
aantal adressen met een woonfunctie per pc6 en deze gemiddelde 
woningbezetting is toegekend aan elke woonadres locatie in het BAG. 
Op het moment van de analyse was de koppeling tussen de CBS 
bevolkingscijfers en het BAG van 1 januari 2014 nog niet gereed, 
daarnaast was geen BAG 2011 met bevolkingskoppeling aanwezig. Er is 
daarom gekozen om de tellingen alleen te baseren op het BAG van 1 
januari 2013. Dit betekent dat een eventuele toe- of afname van de 
bevolking in de periode tussen 2012 en 2014 niet is meegenomen, maar 
dat gerekend is met de bevolkingsomvang van 2013. Naar verwachting 
is de bevolkingsverandering in de periode van 2 jaar niet zo groot dat 
deze verandering het beeld in Tabel 2 noemenswaardig zal beïnvloeden. 
Het totaal aantal inwoners (256.600) in Tabel 2 wijkt af van de aantallen 
die door de GGD worden genoemd. Dit komt doordat het hier om de 
totale populatie gaat en de GGD onderzoek doet naar de bevolking van 
18 jaar en ouder. 
 
Tabel 2 Verdeling van de blootstelling aan geluid van vliegverkeer (civiel en 
militair) over de bevolking in het onderzoeksgebied in 2011 en 2014, afgerond 
op tientallen. Het totaal aantal inwoners is 256.600 (BAG, 2013) 

Geluidbloot
stelling 

Lden Totaal 

Inwoners 
2011 

% totale 
populatie 

 

Inwoners 
2014 

% totale 
populatie 

Absoluut 
verschil 
2014-
2011 

% 
verschil 
2014-
2011 

< 35 115.850 45,2 26.350 10,3 -89.500 -34,9 
35 – 40 101.780 39,7 156.910 61,1 55.130 21,4 
40 – 45 29.080 11,3 54.930 21,4 25.850 10,1 
45 – 50 9.140 3,6 17.050 6,6 7.910 3,0 
50 – 55 550 0,2 990 0,4 440 0,2 
55 – 60 180 0,1 310 0,1 130 0,0 
> 60 20 0,0 60 0,0 40 0,0 

 
Het aantal inwoners dat wordt blootgesteld aan geluidniveaus groter dan 
35 dB(A) Lden is toegenomen. De grootste toenames zijn zichtbaar in de 
blootstellingscategorieën 35-40 en 40-45 dB(A) Lden; het aantal 
personen dat aan deze mate van vliegtuiggeluid wordt blootgesteld is 
toegenomen met respectievelijk ongeveer 55.130 en ongeveer 25.850 
personen.  
Een verschuiving van het aantal blootgestelden aan een bepaald 
geluidniveau heeft invloed op het aantal mensen dat effecten kan 
ondervinden van blootstelling aan vliegtuiggeluid. Bekende effecten van 
blootstelling aan vliegtuiggeluid zijn: hinder, slaapverstoring, afname 
van de leerprestaties bij kinderen, verhoogde bloeddruk, hart en 
vaatziekten en voortijdige sterfte als gevolg van infarct. Hinder en 
slaapverstoring kunnen ook onder een Lden van 40 dB(A) optreden. De 
andere effecten kennen een drempelwaarde van 50 dB(A) of hoger. Dat 
betekent dat deze effecten pas kunnen optreden bij langdurige 
blootstelling aan niveaus hoger dan 50 dB(A) Lden. Bij deze 
blootstellingsverdeling zal het aantal mensen dat effecten kan ervaren 
toenemen en vooral voor wat betreft hinder en slaapverstoring. 
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2.2 Blootstelling – respons relatie 
Net als in 2012 is ook voor het belevingsonderzoek in 2014 een 
blootstelling-respons relatie (BR-relatie) gemaakt. De BR-relatie 
beschrijft het verwachte percentage ernstig gehinderden bij een zekere 
jaargemiddelde geluidblootstelling Lden. De BR-relatie is vastgesteld op 
basis van de antwoorden van de respondenten op de vraag naar ervaren 
hinder door vliegverkeer (totaal) van Vliegveld Eindhoven.  
Een bewoner wordt als ernstig geluidgehinderd beschouwd wanneer hij 
op een gestandaardiseerde hindervraag (ISO/TS 15666:2003) met een 
mogelijke antwoordrange van 0 tot en met 10 (niet gehinderd, extreem 
gehinderd) een score van 8 of meer scoort. Het aandeel bewoners dat 
ernstig gehinderd is per blootstellingsniveau wordt gebruikt voor het 
opstellen van de BR-relatie. Het gebruik van een hinderscore van 8 of 
hoger wijkt af van de door de GGD gebruikte methode. Voor het 
vaststellen van het percentage ernstig gehinderden wordt door de GGD 
een afkappunt van 72% gehanteerd. Dit betekent dat respondenten die 
een 7 invullen op de hinderschaal gedeeltelijk, namelijk 0,08, meetellen 
bij het berekenen van het percentage ernstig gehinderden. De 
analysemethode die hier gebruikt is om de BR-relatie vast te stellen – 
een logistische regressie – maakt gebruik van een uitkomst die alleen 1 
(ernstig gehinderd) of 0 (niet ernstig gehinderd) kan zijn. Uit de eerder 
uitgevoerde ‘Poweranalyse’ (zie Bijlage 2) komt naar voren dat gebruik 
van de BR-relatie kan leiden tot een onderschatting van het percentage 
ernstig gehinderden van maximaal 5% ten opzichte van de GGD 
berekeningen. In het tweede belevingsonderzoek (van Ballegooij en van 
Gestel, 2015) is onderzocht of er sprake was van selectieve non-
respons. Dit bleek het geval te zijn maar hiervoor kon niet worden 
gecorrigeerd. Voor de vergelijking van de twee onderzoeken heeft dit 
geen grote invloed omdat in het eerste onderzoek eveneens niet is 
gecorrigeerd voor selectieve non-respons en de verwachting bestaat dat 
de invloed hiervan voor beide onderzoeken even groot is. 
Voor de bepaling van de geluidblootstelling (Lden totaal) van de 
respondenten is gebruik gemaakt van het geometrische zwaartepunt 
van het pc6-gebied waar de respondent woont. Dit zwaartepunt is 
gekoppeld aan de gridcel van de door het NLR uitgevoerde 
geluidberekeningen. De statistische analyse bestaat uit een logistisch 
regressiemodel waarbij rekening wordt gehouden met de opzet van de 
studie (een gestratificeerde steekproef). Het resultaat staat 
weergegeven in Figuur 4. Het grijze vlak rond de BR-lijn geeft het 95% 
betrouwbaarheidsinterval weer. Dit zegt iets over de zekerheid waarmee 
de ligging van de lijn bepaald kon worden: wanneer men een dergelijk 
onderzoek 100 keer zou uitvoeren zou eenzelfde lijn 95 van de honderd 
keren binnen het grijze gebied liggen. Onder de 35 dB(A) en boven de 
50 dB(A) wordt het betrouwbaarheidsinterval breder, dit betekent dat de 
onzekerheid rond de lijn toeneemt. Dit komt omdat het aantal 
deelnemers aan het belevingsonderzoek dat aan deze mate van 
vliegtuiggeluid wordt blootgesteld relatief klein is en dit is van invloed op 
de betrouwbaarheid van de schatting. 
In Figuur 4 is ook het geschatte percentage ernstig gehinderden per 
geluidzone weergegeven. De GGD maakt gebruik van de geluidzones die 
in 2011 door de Milieudienst van de Regio Eindhoven (SRE) zijn 
gedefinieerd met de volgende kenmerken: 

 Zone 1: Het gebied binnen de bestaande 20 Ke contour per 2010 
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 Zone 2: Het gebied tussen zone 1 en de te verwachten 20 Ke 
contour in 2020 na uitvoering van de Business Case (toekomstige 
geluidsbelasting) 

 Zone 3: Het gebied tussen zone 2 en de oorspronkelijk geplande 
20 Ke contour wanneer Planalternatief 2 uit de MER studie uit 
2006 zou zijn uitgevoerd (in dit plan was de beschikbare 
geluidsruimte voor de luchthaven groter; dit plan is echter 
vervangen door de Business Case) 

 Zone 4: Het gebied buiten zone 3 
 Zone 5: Referentie gemeente (vrijwel niet belast met 

vliegverkeer van/naar vliegveld Eindhoven) 
Voor meer informatie zie van Ballegooij en van Gestel, 2015. 
 
De figuur toont de hinderpercentages per geluidzone met het 
bijbehorende 95% betrouwbaarheidsinterval (verticale as rond elk van 
de 5 punten). Als geluidblootstelling voor elke zone is de gemiddelde 
geluidbelasting van de deelnemers aan het onderzoek binnen de zone 
genomen. Het 95% betrouwbarheidsinterval van de gemiddelde 
blootstelling van de deelnemers binnen elke zone is weergegeven op de 
horizontale as rond elk punt. De geluidzones zijn voorafgaande aan het 
onderzoek in 2012 vastgesteld op basis van scenario’s over de aantallen 
vliegbewegingen van en naar de luchthaven. De grote overlap tussen de 
geluidranges van de 5 zones geeft aan dat de werkelijke blootstelling in 
2014 aan geluid van de bewoners afwijkt van de verwachtingen op basis 
van geluidcontouren welke zijn vastgesteld voorafgaand aan het eerste 
belevingsonderzoek in 2012.  
Figuur 4 toont ook dat er meer (lokale) factoren  (niet akoestische 
factoren ook wel persoons- en omgevingsfactoren genoemd) zijn die de 
ondervonden ernstige hinder bepalen dan de blootstelling aan geluid 
alleen. De BR-relatie beschrijft de ernstige hinder voor het hele 
onderzoeksgebied, maar de schatting voor geluidzone 3 ligt daarboven. 
Het onderzoek naar de invloed van niet-akoestische factoren die dit 
verschil kunnen verklaren valt buiten de scope van dit rapport. 
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Figuur 4: Blootstelling respons relatie van het verwachte percentage ernstig 
gehinderden bij blootstelling aan vliegverkeersgeluid (L den totaal) rond Vliegveld 
Eindhoven, en het verwachte aantal ernstig gehinderden per geluidzone 
 
In Figuur 5 is dezelfde BR-relatie weergegeven, maar nu gecombineerd 
met de geschatte percentages ernstig gehinderden voor de (deel-) 
gemeenten die onderdeel uitmaken van het onderzoeksgebied. Hiermee 
wordt inzicht verkregen in de variatie die op kan treden in de 
hinderbeleving op lokaal niveau. Schattingen op basis van de BR-relatie 
geven een betrouwbaar beeld van de percentages ernstig gehinderden 
voor het hele onderzoeksgebied, maar de figuur laat zien dat er binnen 
het gebied nog variatie op kan treden met afwijkingen van de curve tot 
ongeveer 10%, zowel naar boven als naar beneden. Dit is hetzelfde 
patroon dat zichtbaar is bij de geluidzones; hoe verder er wordt 
ingezoomd op lokaal niveau, hoe groter de afwijkingen kunnen zijn van 
het algemeen gemiddelde. Zo is in Oost- West- en Middelbeers, Vessem 
en Riethoven meer ernstige hinder gemeten in het onderzoek dan op 
basis van de geluidbelasting verwacht mag worden, terwijl de 
percentages ernstig gehinderden in Sint-Oedenrode, Veldhoven, en Son 
en Breugel lager zijn dan verwacht. 
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Figuur 5: Blootstelling respons relatie van het verwachte percentage ernstig 
gehinderden bij blootstelling aan vliegverkeersgeluid (Lden totaal) rond vliegveld 
Eindhoven, en het verwachte aantal ernstig gehinderden per (deel)gemeente 
 
Het is interessant om na te gaan of de BR-relatie die is opgesteld na het 
belevingsonderzoek van 2012 overeenkomt met de BR-relatie uit het 
huidige belevingsonderzoek. Verschillen in de BR-relaties kunnen door 
verschillende oorzaken optreden. Het is mogelijk dat de uitvoering van 
de studie en/of de studie opzet zo verschilt dat een andere uitkomst 
verkregen wordt. In dit geval heeft de GGD in beide onderzoeken 
gebruik gemaakt van dezelfde studie opzet en zijn de respondenten 
zoveel mogelijk op dezelfde wijze benaderd. Het ligt dus niet in de lijn 
der verwachting dat hierdoor verschillen ontstaan. Een andere 
mogelijkheid is dat er veranderingen zijn opgetreden in één of meerdere 
niet-akoestische factoren die de ervaren hinder bepalen rond Vliegveld 
Eindhoven. Blootstelling aan geluid is een noodzakelijke voorwaarde 
voor het ondervinden van hinder, maar het is niet de enige factor die de 
mate van hinder bepaalt. Niet-akoestische factoren zijn bijvoorbeeld 
verandering in media-aandacht of politieke besluitvorming en kunnen 
mede van invloed zijn op de ondervonden hinder.  
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Figuur 6: Blootstelling respons relaties van het verwachte percentage ernstig 
gehinderden bij blootstelling aan vliegverkeersgeluid (Lden totaal) rond 
Vliegveld Eindhoven 
 
Figuur 6 toont de BR-relaties uit de belevingsonderzoeken van 2012 en 
2014 met de bijbehorende 95% betrouwbaarheidsintervallen. Tot een 
geluidblootstelling van 50 dB(A) Lden komen de BR-relaties goed overeen 
en is er – ondanks de smalle marge – overlap in de 
betrouwbaarheidsintervallen. Dit betekent dat de BR-relaties niet 
significant van elkaar afwijken. Vanaf 50 dB(A) gaan de lijnen uit elkaar 
lopen. De betrouwbaarheidsintervallen overlappen echter ook daar nog 
elkaar, wat betekent dat de BR-relaties ook bij deze 
geluidblootstellingen niet significant van elkaar afwijken. Opvallend 
daarbij is het brede 95% betrouwbaarheidsinterval rond de BR-relatie 
uit 2012, terwijl dit in 2014 veel minder het geval is. Dit komt  omdat bij 
voor  de BR-relatie uit 2012 boven de 50 dB(A) een lager percentage 
ernstig gehinderden is gebruikt dan voor de BR-relatie uit 2014. Vanaf 
ongeveer 58 dB(A) zijn ze verschillend van elkaar. 
Ter vergelijking is in Figuur 6 ook de BR-relatie opgenomen die in de 
omgeving van Schiphol is vastgesteld (Breugelmans et al., 2004). Deze 
relatie geeft aan dat rond de luchthaven Schiphol – bij dezelfde Lden 
geluidniveaus – minder ernstige hinder wordt ervaren dan rond 
Vliegveld Eindhoven. Een duidelijke oorzaak voor dit verschil is zonder 
nader onderzoek van de invloed van persoons- en omgevingskenmerken 
(niet-akoestische factoren) niet aan te wijzen. Wel is er een groot 
verschil tussen het type vliegtuigen dat gebruik maakt van de 
luchthavens. Militaire vliegtuigen veroorzaken meer hinder dan de 
burgerluchtvaart. Dit is ook door de GGD vastgesteld, maar ook eerder 
gevonden onder de omwonenden van de vliegbasis Geilenkirchen in 
Zuid-Limburg (van Poll et al., 2014). Daarnaast zijn de gegevens rond 
Schiphol gecorrigeerd voor de invloed van selectieve non-respons, 
terwijl het rond vliegveld Eindhoven alleen mogelijk was om voor 
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selectieve non-respons in kwalitatieve zin uitspraken te doen. Selectieve 
non-respons verklaart echter maar een deel van het verschil. 
In het onderzoek is het percentage gehinderden voor het hele 
onderzoeksgebied, de geluidzones en de afzonderlijke gemeenten 
geschat. Vergelijking van de afwijking van deze schattingen met een 
BR-relatie (gemaakt op basis van hetzelfde onderzoek) geeft in dit geval 
inzicht of er lokale variatie in het onderzoeksgebied optreedt die niet 
door de geluidbelasting kan worden verklaard. Daarnaast kan de BR-
relatie ook worden gebruikt voor scenarioberekeningen en prognoses 
over het verwachte aantal ernstig gehinderden bij een veranderend 
geluidlandschap. 
In het onderzoek is het percentage gehinderden voor het hele 
onderzoeksgebied, de geluidzones en de afzonderlijke gemeenten 
geschat. Vergelijking van de afwijking van deze schattingen met een 
BR-relatie (gemaakt op basis van hetzelfde onderzoek) geeft in dit geval 
inzicht of er lokale variatie in het onderzoeksgebied optreedt die niet 
door de geluidbelasting kan worden verklaard, dat wil zeggen de invloed 
van andere dan akoestische factoren bijvoorbeeld persoonskenmerken 
of andere omgevingskenmerken dan geluid. Daarnaast kan de BR-relatie 
ook worden gebruikt voor scenarioberekeningen en prognoses over het 
verwachte aantal ernstig gehinderden bij een veranderend 
geluidlandschap. Om deze berekeningen mogelijk te maken wordt hier 
een formule gegeven voor de BR-relatie uit 2014.  
 
Vergelijking 1 Blootstelling – respons relatie voor blootstelling (totaal, Lden) en 
ernstige hinder (%) aan vliegverkeergeluid rondom vliegveld Eindhoven 

 

%EH
1

1 e
∗ 100 

 

1,691215 160,6415 ∗ 		
L
10

0,0570900597 262,9206 ∗
L
10

∗ ln
L
10

0,0817279961  

 
%EH = percentage ernstig gehinderden, Lden = geluidblootstelling in 
dB(A) 
 

De formule is geldig in de geluidrange van 30 -  60 dB(A) Lden en is 
afgeleid via een fractioneel polynomiaal model in het statistische pakket 
STATA. 
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3 Conclusie 

 De relatie tussen de blootstelling aan totaal geluid van 
vliegverkeer van vliegveld Eindhoven en het aandeel ernstig 
gehinderden in de onderzochte regio rond het vliegveld laat zich 
goed weergeven door een blootstelling – respons relatie, vooral 
in de geluidzones 2-5. In gebieden waar minder respondenten 
wonen, vooral geluidzone 1, is er meer onzekerheid over het 
verwachte percentage ernstig gehinderden.  

 Tussen 2012 en 2014 is de blootstelling van de bevolking in het 
onderzoeksgebied aan geluid van het totale vliegverkeer 
toegenomen. Deze toename doet zich voor in de blootstelling aan 
geluidniveaus vanaf 35 d(B)A Lden totaal.  

 De blootstelling – respons relatie geeft het aandeel ernstig 
gehinderden weer bij een gegeven, totale, geluidblootstelling (in 
Lden). Met behulp van deze blootstelling-respons relatie kunnen 
schattingen van toekomstige aantallen ernstig gehinderden 
worden gemaakt indien blootstellingsschattingen op basis van het 
verwachte aantal vluchten en vliegroutes beschikbaar is, in 
combinatie met de bevolkingsontwikkeling in het gebied.  

 De resultaten in deze rapportage geven aan dat bij eenzelfde 
geluidblootstelling het percentage ernstig gehinderden rond 
Vliegveld Eindhoven groter is dan rond de luchthaven Schiphol. 
Een eenduidige verklaring voor dit verschil is zonder nader 
onderzoek niet voorhanden. Een deel van het verschil komt 
omdat hinder niet alleen door geluidniveaus wordt bepaald maar 
ook door niet-akoestische (persoons- en omgevings)factoren. 
Mogelijk dat deze in de regio rond Eindhoven tot meer hinder 
leiden dan in de regio rond Schiphol. Een ander deel van het 
verschil komt waarschijnlijk door de militaire vluchten rond 
Vliegveld Eindhoven, deze veroorzaken meer hinder. Daarnaast is 
niet gecorrigeerd voor non-respons. 

 Het gebied waarin vliegtuigverkeer in de regio rond Vliegveld 
Eindhoven tot hinder kan leiden (invloedssfeer van de 
luchthaven) is groter dan het onderzoeksgebied van het 
belevingsonderzoek. Dat betekent dat de aantallen ernstige 
gehinderden in werkelijkheid waarschijnlijk groter zijn. 
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Bijlage 1 Berekening geluidbelasting vliegveld Eindhoven 
door NLR 

Aan : GGD’en Brabant en Zeeland  

Opgestel
d door 

: Jos Dolderman, Henk 
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Afdeling : ATEP 
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: 149.4123 

 
Onderwerp : Uitgangspunten en aanpak berekening geluidbelasting 

vliegveld Eindhoven – 2014 actueel 
 
 
1. Inleiding 
Ten behoeve van de tweede meting van het milieubelevingsonderzoek 
vliegveld Eindhoven heeft het Nationaal Lucht- en 
Ruimtevaartlaboratorium (NLR) digitale geluidgegevens geleverd aan 
het bureau Gezondheid, Milieu en Veiligheid van de GGD’en Brabant en 
Zeeland. Aanvullend op eerdere berekeningen is recent ook de 
berekening uitgevoerd voor gerealiseerd verkeer in 2014. In deze notitie 
worden, op hoofdlijnen, de gehanteerde uitgangspunten en de gevolgde 
aanpak beschreven zoals die bij de berekeningen van deze 
geluidbelasting zijn toegepast. 
 
De berekeningen zijn uitgevoerd in de dosismaten Kosteneenheden (Ke) 
en Lden. Voor Lden berekeningen voor militair verkeer is tijdens de 
berekeningen voor de milieueffectrapportage (MER) een voorbehoud 
gemaakt. Dit voorbehoud is ook op berekeningen voor bovenstaande 
scenario’s van toepassingen (zie punt 7 van deze notitie). 
 
De luchthaven Eindhoven is een militaire luchthaven met civiel 
medegebruik en wordt daarom gekenmerkt door twee soorten gebruik. 
Zowel militaire als civiele luchtvaart maakt gebruikt van de luchthaven. 
Dit tweeledige gebruik komt ook tot uiting op het moment dat de 
geluidbelasting rond de luchthaven berekend wordt. Informatie over het 
civiele gebruik wordt aangeleverd door Eindhoven Airport N.V. en het 
Commando Luchtstrijdkrachten (CLSK) levert de informatie over de 
militaire vluchten. 
 
Het verwerken van de vluchtinformatie tot gegevens voor een 
berekening (Ke of Lden) bestaat hierdoor uit twee aparte trajecten. Voor 
elk van deze trajecten is in het vervolg van deze notitie op hoofdlijnen 
beschreven hoe de vluchtgegevens verwerkt zijn tot invoer voor de 
berekening. Daarnaast wordt in deze notitie algemene informatie over 
de berekeningen, over general aviation (recreatief verkeer) en over de 
resultaten gegeven. 
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2. Algemeen 
Vluchtgegevens 
De vluchtinformatie voor het civiele verkeer is aangeleverd door 
Eindhoven Airport N.V. en is afkomstig uit het registratiesysteem FLITZ. 
De gegevens voor 2014 zijn ook gebruikt voor de rapportage van de 
jaarlijkse geluidbelasting die het NLR opstelt in opdracht van het CLSK. 
 
De vluchtgegevens van het militaire vliegverkeer die voor de standaard 
jaarberekeningen (Ke) worden gebruikt bevatten geen informatie over 
het tijdstip van de vlucht. Wel is in deze vluchtgegevens het aantal 
vluchten inclusief Ke etmaalweegfactor opgenomen. De gemiddelde Ke 
etmaalweegfactor is echter niet eenduidig om te zetten naar een 
gemiddelde Lden etmaalweegfactor. Voor de nu uitgevoerde Lden 
berekeningen zijn daarom nieuwe gegevens gebruikt waarin wel het 
tijdstip van de vlucht was meegenomen. Dit was noodzakelijk om de 
juiste etmaalweegfactor toe te kunnen kennen aan elke individuele 
vlucht. 
 
Rekengebied 
De berekeningen zijn uitgevoerd voor een gebied van 50x50 km rond de 
luchthaven. Dit gebied is groter dan het gebied voor een standaard 
jaarberekening; dit om voldoende dekking te krijgen voor het gebied 
waarin de respondenten voor het GGD onderzoek wonen. Binnen het 
gekozen gebied is een raster gedefinieerd van 250x250 meter; voor elk 
rasterpunt is een berekening uitgevoerd. 
 
Geluid- en prestatiegegevens algemeen 
Bij het berekenen van de geluidbelasting ten gevolge van het 
vliegverkeer wordt gebruik gemaakt van gemodelleerde geluid- en 
prestatiegegevens. Deze gegevens zijn op genomen in een rapport 
onder de naam “Appendices van de voorschriften voor de berekening 
van de geluidbelasting”, kortweg Appendices.3 
 
Omdat niet voor elk vliegtuigtype de geluid- en prestatiegegevens in de 
Appendices zijn opgenomen, worden vliegtuigen gegroepeerd. Elke 
groep, vliegtuigcategorie genoemd, bevat vliegtuigen waarvan 
verondersteld wordt dat de geluid- en prestatiegegevens overeenkomen. 
 
De Appendices ondergaan regelmatig een wijziging. Voor een goede 
vergelijking van de resultaten in het GGD onderzoek is het van belang 
dat voor alle berekeningen dezelfde appendicesgegevens worden 
gebruikt. Daardoor wordt bijvoorbeeld een Airbus A320 zowel bij de Ke 
berekening als bij de Lden berekening ingedeeld in dezelfde 
vliegtuigcategorie en worden in de berekening ook dezelfde geluid- en 
prestatiegegevens toegepast. 
 
Geluid- en prestatiegegevens civiel verkeer 
Voor Ke berekeningen is voorgeschreven dat versie 10 van de 
appendices gebruikt wordt. Voor Lden berekeningen voor regionale 
luchthavens dient echter versie 13 gebruikt te worden. Zoals hierboven 

 
3 NLR rapport CR-96650-L 
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beschreven is het noodzakelijk om uit te gaan van dezelfde versie van 
de appendices; er moet een keuze gemaakt worden. 
 
NLR heeft er voor gekozen om voor het civiele verkeer versie 13 van de 
appendices te gebruiken: 

 Versie 13 bevat alle benodigde geluid- en prestatiegegevens voor 
zowel Ke als Lden berekeningen; 

 Versie 13 bevat de nieuwste indeling van vliegtuigen in 
categorieën 

 
Geluid- en prestatiegegevens militair verkeer 
Voor militair verkeer worden normaal gesproken uitsluitend Ke 
berekeningen uitgevoerd. Dat betekent automatisch dat versie 10 van 
de appendices toegepast wordt. Voor militair verkeer bevatten de 
prestatiegegevens in appendices versie 10 echter niet de voor Lden 
berekeningen noodzakelijke snelheidsgegevens. 
 
Om de Lden berekeningen mogelijk te maken voor het militaire verkeer 
is appendices versie 10 gebruikt, waar nodig aangevuld met 
vliegsnelheden in de prestatieprofielen. Deze keuze is in lijn met de 
uitgangspunten die gekozen zijn tijdens de MER. 
 
Gemodelleerde routes 
Bij de berekeningen is gebruik gemaakt van gemodelleerde routes. Deze 
routes bestaan uit een nominale route en een linker en rechter 
spreidingsgrens. Het definiëren van spreidingsgrenzen in noodzakelijk 
omdat vliegtuigen in de praktijk nooit exact de voorgeschreven 
(nominale) route volgen. Er wordt verondersteld dat de vliegbaan van 
een vliegtuig, dat een bepaalde route volgt, binnen het spreidingsgebied 
van die route ligt. Hierbij wordt een bepaalde verdeling van het verkeer 
binnen het spreidingsgebied toegepast. Voor de Ke en Lden 
berekeningen is dezelfde set van gemodelleerde routes gebruikt. 
 
Gemodelleerde routes bepalen in belangrijke mate waar de berekende 
geluidbelasting neerslaat. Naar mate de afstand tot de luchthaven groter 
wordt, is het steeds moeilijker te voorspellen wat de positie van het 
vliegtuig is. De betrouwbaarheid van gemodelleerde routes wordt 
daardoor kleiner bij een grotere afstand tot de luchthaven. 
 
Deze afnemende betrouwbaarheid over de veronderstelde positie van 
het vliegtuig op grotere afstand van de luchthaven betekent ook dat de 
betrouwbaarheid van de berekende geluidbelasting afneemt naar mate 
het immissiepunt verder van de luchthaven ligt. 
 
3. Berekening civiel verkeer 
De vluchtgegevens van het civiele verkeer zijn omgezet naar 
invoergegevens voor de geluidberekening. Bij het verwerken van de 
registratiegegevens naar invoergegevens moeten keuzes gemaakt 
worden. Hierbij is zoveel als mogelijk de jaarberekening gevolgd. In 
deze paragraaf worden enkele (afwijkende) keuzes toegelicht. 
 
Naderingsprofielen 
Alle naderingen van het civiele verkeer worden verondersteld de 
luchthaven te naderen vanaf een initiële vlieghoogte van 2000ft. Voor 
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enkele vliegtuigcategorieën (069, 077 en 469) is, voor alle scenario’s, 
bovendien uitgegaan van een nadering met reduced flaps. Dat betekent 
dat van vliegtuigen in deze categorieën (o.a. B737 en Airbus 
A319/A320) aangenomen wordt dat zij deze procedure (2000ft nadering 
met reduced flaps) vliegen. 
 
Hinderbeperkende maatregelen 
Voor 2014 is voor de starts vanaf baan 21 richting het westen m.i.v. 26 
juni 2014 een gewijzigde startroute doorgerekend. In eerste instantie 
geldt de nieuwe route alleen voor starts uitgevoerd door Transavia; 
vanaf 13 november voor alle verkeer. 
Voor naderingen zijn in 2014 geen Continuous Descent Approaches 
(CDA) toegepast. Dit wijkt daarmee af van de verwachting tijdens het 
opstellen van de eerdere berekeningen dat CDA’s wel gevlogen zouden 
gaan worden in 2014. 
 
4. Berekening militair verkeer 
Voor het berekenen van de Ke en Lden geluidbelasting voor het militaire 
verkeer is door het CLSK informatie verstrekt over het geregistreerde 
verkeer voor 2014. 
 
Ook het geregistreerde militaire verkeer wordt ‘vertaald’ naar invoer 
voor de berekening. Voor de vertaling van vliegtuigtypes naar 
categorieën, is de methode toegepast die standaard is bij de jaarlijkse 
Ke berekeningen in het kader van de handhaving. 
 
Hinderbeperkende maatregelen 
Ook van het militaire verkeer wordt verondersteld dat een deel van de 
starts gebruik maakt van een gewijzigde startroute vanaf baan 21. Voor 
de militaire vluchten is verondersteld dat de geoptimaliseerde route 
vanaf 13 november 2014 wordt gebruikt. 
5. Berekening general aviation verkeer 
Naast het militaire en civiele gebruik van de luchthaven Eindhoven, 
vinden ook vluchten plaats onder de noemer ‘General Aviation’ (GA). 
Het gaat in dat geval om burger medegebruik in de categorie 
recreatieve luchtvaart. Hierbij moet gedacht worden aan vliegtuigen 
lichter dan 6.000 kg. Het betrof ± 3.300 bewegingen in 2014. 
 
Dit verkeer is gedeeltelijk meegenomen in de Ke berekeningen. Het deel 
van dit verkeer dat vliegt onder VFR condities (zichtomstandigheden), 
valt (wettelijk) buiten de Ke geluidbelasting. 
Bij de Lden berekeningen is wel al het GA verkeer meegenomen en 
opgenomen in het resultaat voor militair verkeer en niet in het resultaat 
voor civiel verkeer (omdat het formeel onder het defensie-deel van de 
luchthaven valt). 
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6. Overzicht van geleverde resultaten 
 
Gebruiksjaar 2014 – actueel verkeer 

Beschrijving Verkeer Filenaam Berekeningsnr. Geleverd 
op 

Ke resultaten Civiel result_Ke_2014_actueel_civiel_list.txt 20150305085517 9-mrt-
2015 

 Militair result_Ke_2014_actueel_militair_list.txt 20150303073120 9-mrt-
2015 

 Totaal result_Ke_2014_actueel_totaal_list.txt 20150305090558 9-mrt-
2015 

     
Lden 
resultaten 

Civiel result_Lden_2014_actueel_civiel_list.txt 20150305130605 9-mrt-
2015 

 Militair result_Lden_2014_actueel_militair_list.t
xt 

20150303202256 9-mrt-
2015 

 Totaal result_Lden_2014_actueel_totaal_list.txt 20150306073115 9-mrt-
2015 

 
7. Voorbehoud Lden berekeningen militair verkeer 
Luchthaven Eindhoven is een militaire luchthaven met civiel 
medegebruik. Voor het berekenen van de Lden-geluidbelasting voor de 
luchthaven Eindhoven is het van belang te onderkennen dat voor het 
militaire verkeer tot op heden in Nederland nog geen gevalideerde Lden-
berekeningen zijn uitgevoerd. Hiermee wordt bedoeld dat er nog geen 
berekeningsvoorschrift is voor ‘militaire Lden berekeningen’ en dat de 
geluid- en prestatiegegevens nog niet volledig en nog niet gevalideerd 
zijn. 
 
Dit betekent echter niet dat het geheel onmogelijk is om voor militair 
verkeer Lden-berekeningen uit te voeren. Het NLR voert in opdracht van 
het CLSK onderzoek uit naar de wijze waarop Lden-berekeningen voor 
militair verkeer moeten worden uitgevoerd. Dit onderzoek richt zich op 
een aantal aspecten, waaronder de modellering van de routespreiding, 
de modellering van de geluid- en prestatiegegevens en de 
berekeningsmethodiek. 
 
Op basis van de huidige stand van zaken van het onderzoek kan reeds 
het volgende geconcludeerd worden: 

• De modellering van de routespreiding (nu: blokspreiding met 
uniforme verdeling) zal voor Lden-berekeningen aangepast 
moeten worden. 

• De bestaande geluid- en prestatieprofielen zullen aangepast 
moeten worden. 

• De definitieve berekeningswijze kan verschillen van de huidige 
voorschriften zoals deze binnen RBML zijn vastgelegd. 

 
Bovenstaande betekent dat de Lden-berekeningen voor de luchthaven 
Eindhoven die in het kader van de milieueffectrapportage en voor dit 
hinderbelevingsonderzoek zijn gemaakt, gekenmerkt worden door een 
hoge mate van onbetrouwbaarheid. Aangezien op dit moment niet 
bekend is welke wijzigingen t.a.v. bovengenoemde punten zullen 
optreden wanneer het rekenvoorschrift en de invoergegevens formeel 
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worden vastgelegd, is ook niet aan te geven in hoeverre het resultaat 
van een toekomstige Lden-berekening voor Eindhoven af zal wijken van 
een berekening die voor de MER, of voor dit hinderbelevingsonderzoek, 
is uitgevoerd. 
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Bijlage 2
 
Poweranalyse Belevingsonderzoek Eindhoven 

0.  Samenvatting 
De ‘Poweranalyse’ is in 2014 in opdracht van Bureau Gezondheid, Milieu 
& Veiligheid van de GGD’en Brabant/Zeeland uitgevoerd om antwoord te 
kunnen geven op de vraag of er op het moment van de 2e meting 
voldoende verschil in de mate van ernstige geluidhinder is tussen het 1e 
en het 2e meetmoment om een tweede meting zinvol te laten zijn. 
De startdatum van het belevingsonderzoek werd tijdens de uitvoering 
van deze ‘poweranalyse vervroegd, van januari 2015 naar oktober 2014. 
De berekeningen zijn gebaseerd op de situatie met als startdatum 2015. 
Op basis van ‘expert judgment’ is een inschatting gemaakt over de 
omvang van het verschil wanneer de meting in oktober 2014 zou 
plaatsvinden. 
 
Op basis van berekende, historische, geluidblootstelling4 (2011) en 
omvang van ernstige geluidhinder in het onderzoeksgebied rond de 
luchthaven zoals gemeten tijdens de 1e meting is een blootstelling-
respons relatie afgeleid (zie Figuur A).  
 

 
Figuur A: Percentage ernstige hinder door vliegverkeer (totaal) per geluidzone 
en de blootstelling-responsrelatie voor Eindhoven (2011) en die voor Schiphol 
(2002), inclusief 95% betrouwbaarheidsintervallen 
 
Met behulp van deze blootstelling-respons relatie zijn met de berekende, 
prospectieve, geluidblootstelling voor 2014 (zonder en met hinder- 
beperkende maatregelen) schattingen voor de omvang van de ernstige 
hinder in 2014 gemaakt. Deze schattingen zijn, samengevat en per 
geluidzone, weergegeven in Tabel A. 
  

 
4 Op de gebruikte blootstellingsgevens is de toelichting van het NLR 147.3147 van toepassing. 
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Tabel A. Percentage ernstige hinder door vliegtuiggeluid (totaal), vastgesteld onder 
respondenten in 2011 (inclusief 95% betrouwbaarheidsinterval) en gemodelleerd op 
basis van de geluidbelasting in 2011 en 2014, voor het gehele onderzoeksgebied en 
uitgesplitst naar geluidzone. 
Gebied Veronde

rsteld 
aantal 
respond
enten 

% Ernstige hinder gemodelleerd op basis van 
geluidbelasting en blootstelling-responsrelatie 
Eindhoven 
2011 2014 

Zonder 
hinderbeperkende 
maatregelen 

2014 
Inclusief hinder 
beperkende 
maatregelen 

Procent Procent Power⃰ Procent Power⃰ 
In gehele 
onderzoeks
- 
gebied 

9.531 8,1 
[7,6-8,7] 

11,2 
[10,6-
11,8] 

1,00 11,1 
[10,5-
11,7] 

1,00 

Geluidzone 
I 

106 64,5 
[54,3-
73,2] 

65,6 
[56,2-
75,0] 

0,05 65,8 
[56,2-
75,0] 

0,06 

II 1.883 34,9 
[32,7-
37,1] 

41,5 
[39,2-
43,7] 

0,99 39,5 
[37,3-
41,8] 

0,83 

III 1.676 20,0 
[18,1-
22,0] 

26,7 
[24,6-
28,9] 

1,00 26,8 
[24,7-
29,0] 

1,00 

IV 5.419 6,6 
[6,0-7,3] 

9,6 
[8,8-
10,4] 

1,00 9,5 
[8,7-
10,3] 

1,00 

V 497 1,7 
[0,7-3,1] 

2,9 
[1,5-4,7] 

0,24 2,9 
[1,5-
4,7] 

0,24 

⃰Een ‘Power’ van 0,9 betekent dat in 9 van de 10 onderzoeken een verschil wél en in 1 
onderzoek niet wordt aangetoond, ook al is er een daadwerkelijk verschil. Een power van 0,8 
of groter is doorgaans voldoende. 
 
Uit Tabel a valt af te leiden dat de ‘power’ van een onderzoek, dat op 
een vergelijkbare manier wordt uitgevoerd als het onderzoek in 2011, 
voldoende is om de verwachte toename in het percentage ernstige 
hinder door vliegtuiggeluid in het gehele onderzoeksgebied vast te 
stellen.  
Voor de afzonderlijke geluidzones kan ook worden opgemerkt dat er een 
verschil (toename) in percentage ernstige hinder is te verwachten. Het 
is echter niet waarschijnlijk dat een statistisch significante toename voor 
alle afzonderlijke geluidzones kan worden vastgesteld, ook al treedt de 
verhoging daadwerkelijk op. De omvang van de onderzoeksgroepen in 
zone I en zone V was in 2011 relatief klein, waardoor het percentage 
ernstige hinder in deze zones met een relatief grote onzekerheid is 
vastgesteld. 
 
Conclusie: het is aannemelijk dat met een vervolgonderzoek in het 
najaar van 2014 (met een vergelijkbare opzet als in 2011) een verschil 
in ernstige hinder door vliegtuiggeluid tussen 2011 en 2014 kan worden 
vastgesteld. Het is waarschijnlijk dat dit ook voor de geluidzone II, III 
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en IV afzonderlijk kan. Het is onwaarschijnlijk dat het onderzoek 
verschillen in ernstige hinder tussen 2011 en 2014 in de zones I en V 
kan vaststellen, omdat het aantal deelnemers in deze zones te klein is 
om het geschatte verschil in ernstige hinder met voldoende 
zeggingskracht als betekenisvol aan te merken. 
 
Advies: als het wenselijk is om de tweede meting in oktober 2014 uit te 
voeren dan zijn er met het oog op het vaststellen van veranderingen in 
het percentage ernstige hinder, geen dringende statistische redenen om 
grote veranderingen in de opzet van het onderzoek aan te brengen. 
 
1. Inleiding 
Doel van de ‘Poweranalyse’ is om informatie aan te leveren over het 
verwachte percentage ernstige hinder in 2014 rondom de luchthaven 
Eindhoven. Deze informatie kan vervolgens worden gebruikt in de 
afweging of en wanneer het opportuun is een eventueel 
vervolgonderzoek rondom de luchthaven uit te voeren. 

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de gegevens van het 
gezondheidsonderzoek rondom de luchthaven Eindhoven dat door de 
GGD is uitgevoerd. Daarnaast heeft het NLR5 de jaargemiddelde 
geluidbelasting (Lden) in 2011 en de verwachte geluidbelasting in 2014 
van civiel en militair vliegverkeer gemodelleerd voor een gebied van 50 
bij 50 km op een gridgrootte van 250 bij 250 m. 

Op basis van de gegevens van de GGD en de geluidbelasting in het 
zwaartepunt van de 6-positie-postcode in 2011 is een blootstelling-
respons relatie afgeleid tussen de gezamenlijke geluidbelasting van 
civiel en militair vliegverkeer en het percentage ernstige hinder. Deze 
relatie is vervolgens toegepast op de verwachte geluidbelasting in 2014, 
zodat het in dat jaar te verwachten percentage ernstige hinder kan 
worden geschat en kan worden vergeleken met dat uit 2011. 

2. Resultaten 
In Figuur 1 is het percentage ernstige hinder door vliegverkeer per 
stratum weergegeven. Strata zijn een belangrijk onderdeel van het 
ontwerp van een onderzoek. In het voorliggende onderzoek zijn het 
geografische gebieden die bij de start van het onderzoek als 
gelijksoortig zijn beschouwd. Uit de strata zijn steekproeven van 
deelnemers getrokken. De weergave van het percentage ernstig 
gehinderden) per stratum is een van de meest rudimentaire presentatie 
van de onderzoeksresultaten. 

In Figuur 1 is ook de blootstelling-respons relatie tussen de 
geluidbelasting en het percentage ernstige hinder weergegeven. Deze is 
met een zogeheten logistisch model beschreven en is statistisch afgeleid 
uit de geluidbelasting in het zwaartepunt van de 6-positie-postcode in 
2011 en de individuele gegevens van de respondenten. Bij de 
berekening van de percentages en de blootstelling-responsrelatie is 
rekening gehouden met het ontwerp van het onderzoek (gestratificeerde 
steekproef). Er is alleen gekeken naar de samenhang met de 
gezamenlijke geluidbelasting van civiel en militair vliegverkeer.  De 
 
5 Op de gebruikte blootstellingsgevens is de toelichting van het NLR 147.3147 van toepassing. 
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onderlinge samenhang tussen de afzonderlijke geluidbelasting is zeer 
hoog (correlatiecoëfficiënt 0,92) waardoor de effecten van beide vormen 
van vliegverkeer moeilijk van elkaar zijn te onderscheiden. 

Uit Figuur 1 blijkt dat de percentages per stratum en de blootstelling-
respons relatie, zoals kan worden verwacht, redelijk goed met elkaar 
overeenkomen. Waar afwijkingen optreden is dit mede het gevolg van 
het geringe aantal respondenten per stratum. Dit wordt weerspiegeld in 
de grootte van het 95% betrouwbaarheidsinterval van de percentages 
per stratum. Ook het 95% betrouwbaarheidsinterval van de 
blootstelling-responsrelatie neemt bij hogere geluidbelasting toe, mede 
door de geringe omvang van de steekproefgroottes bij de hogere 
geluidniveaus. 

Uit het figuur blijkt ook dat zelfs onder de 40 dB Lden nog sprake is van 
een oplopend percentage ernstige hinder bij een toename van de 
geluidbelasting. 

Figuur 1: Percentage ernstige hinder door vliegverkeer per stratum en de 
afgeleide blootstelling-responsrelatie op basis van de geluidbelasting door civiel 
en militair vliegverkeer in 2011, inclusief 95% betrouwbaarheidsintervallen 
 

In Figuur 2 wordt dezelfde blootstelling-responsrelatie weergeven, 
echter nu aangevuld met het percentage ernstige hinder per geluidzone 
(in totaal 5: zie rapportage) en met de blootstelling-responsrelatie die 
voor het jaar 2002 rondom de luchthaven Schiphol is afgeleid. 

De verschillen tussen de percentage per geluidzone en de blootstelling-
responsrelatie zijn kleiner dan in Figuur 1 door het grotere aantal 
respondenten dat in een geluidzone is bevraagd. 
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In Figuur 2 komt duidelijk tot uiting dat de blootstelling-responsrelatie 
gevonden voor de luchthaven Eindhoven hoger ligt dan die in 2002 is 
Schiphol is vastgesteld.  

Figuur 2: Percentage ernstige hinder door vliegverkeer (totaal) per geluidzone 
en de blootstelling-responsrelatie voor Eindhoven (2011) inclusief 95% 
betrouwbaarheidsintervallen en die voor Schiphol (2002), exclusief 95% 
betrouwbaarheidsinterval. 
 
In Tabel 1 is de (rekenkundig) gemiddelde “populatie-gewogen” 
geluidbelasting in het onderzoeksgebied weergegeven. Deze gemiddelde 
geluidbelasting is afgeleid uit de geluidbelasting van de respondenten 
door hun geluidbelasting “terug te wegen” naar de totale populatie in 
het onderzoeksgebied van de GGD. Het gemiddelde is daarmee 
gebaseerd op de geluidbelasting van alle woonadressen. 

Tabel 1: Gemiddelde “populatie-gewogen” geluidbelasting in Lden (dB) in het 
onderzoeksgebied, uitgesplitst naar bron en naar jaartal. 
Jaartal Gezamenlijk 

verkeer
  

Civiel 
verkeer 

Militair 
verkeer 

2011 36,2 31,0 34,4 
2014 (voorspelling) 38,2 32,9 36,4 
2014 inclusief hinder beperkende 
maatregelen (voorspelling) 

38,2 32,6 36,4 

De gemiddelde waarden in deze tabel wijken iets af van de gemiddelde waarden in Tabel 1 
in de hoofdtekst. De oorzaak hiervoor is dat de waarden in deze tabel zijn berekend op 
basis van geschatte inwoneraantallen en niet op basis van feitelijke inwoneraantallen zoals 
in Tabel 1 in de hoofdtekst en dat voor de gegevens van 2014 is uitgegaan van voorspelde 
waarden en niet van feitelijke blootstelling zoals ten behoeve van de gegevens in Tabel 1 in 
de hoofdtekst. 
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De verwachting is dat de geluidbelasting in 2014 gemiddeld met 2 dB 
toeneemt ten opzichte van die in 2011. Deze toename treedt ongeveer 
in gelijk mate bij het civiele als het militaire verkeer op. De 
geluidbelasting van het militair verkeer is gemiddeld 3,4 dB hoger dan 
dat van het civiele verkeer. De hinder beperkende maatregelen leiden 
tot een verwachte vermindering van 0,3 dB in 2014 in de geluidbelasting 
van het civiele vliegverkeer. Deze vermindering leidt nauwelijks tot een 
vermindering van de gezamenlijke geluidbelasting door de grotere 
bijdrage van het militaire vliegverkeer. 
 
Op basis van de afgeleide blootstelling-responsrelatie (Figuur 1 en 2) en 
de geluidbelasting in2011 en 2014 (Tabel 1) is het verwachte 
gemiddelde percentage ernstige hinder door vliegverkeer in het 
onderzoeksgebied gemodelleerd. Het resultaat is in Tabel 2 
weergegeven. De resultaten onder de respondenten van de vragenlijst 
zijn eveneens vermeld. De bevindingen zijn uitgesplitst naar geluidzone. 
 
Tabel 2: Percentage ernstige hinder door vliegtuiggeluid, vastgesteld onder 
respondenten in 2011 (inclusief 95% betrouwbaarheidsinterval) en gemodelleerd 
op basis van de geluidbelasting in 2011 en 2014, voor het gehele 
onderzoeksgebied en uitgesplitst naar geluidzone. 
Gebied Onder 

respondenten 
met 

vragenlijst 
vastgesteld 

(2011) 

Gemodelleerd op basis van 
geluidbelasting en 

blootstelling-responsrelatie 
Eindhoven 

2011 2014 2014 
inclusief 
hinder 

beperkende 
maatregelen 

In gehele 
onderzoeksgebied 
(n=9.531) 

8,0% 
[7,4%—
8,7%] 

8,1% 11,2% 11,1% 

Geluidzone:     
I 69,2% 

[57,8%-
78,7%] 

64,5% 65,6% 65,8% 

II 38,0% 
[35,4%-
40,6%] 

34,9% 41,5% 39,5% 

III 21,2% 
[18,7%-
24,0%] 

20,0% 26,7% 26,8% 

IV 6,4% 
[5,7%-7,2%] 

6,6% 9,6% 9,5% 

V 1,8% 
[0,9%-3,7%] 

1,7% 2,9% 2,9% 
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Op basis van gegevens uit het onderzoek van de GGD is door het RIVM 
voor het gehele onderzoeksgebied een percentage ernstige hinder door 
vliegverkeer van 8,0% vastgesteld6. Het 95% betrouwbaarheidsinterval 
varieert tussen de 7,4 en 8,7 procent: dit wijkt plus minus 0,7% van het 
gemiddelde percentage af. Wanneer we het percentage ernstige hinder 
modelleren op basis van de geluidbelasting en de blootstelling-
responsrelatie vinden we voor hetzelfde gebied en het zelfde jaar een 
vergelijkbaar percentage (8,1%). De verwachting is dat dit percentage 
in 2014 ongeveer 11,2% zal bedragen. Als in 2015 een qua opzet 
vergelijkbaar onderzoek door de GGD zal worden uitgevoerd, dan is de 
verwachting dat de 11,2% ook met een 95% betrouwbaarheidsinterval 
van plus minus 0,7% van het gemiddelde percentage zal worden 
vastgesteld. De ondergrens van het 95% betrouwbaarheidsinterval 
bedraagt dan naar verwachting 10,5%. Dit is duidelijk hoger dan de 
bovengrens van het 95% betrouwbaarheidsinterval uit 2011 (8,7%). 
 
Het is dan ook aannemelijk dat met een nieuw onderzoek in januari 
2015 het verwachte verschil in het percentage ernstige hinder in het 
gehele onderzoeksgebied tussen 2011 en 2014 kan worden vastgesteld.  
 
Op basis van deskundigenoordeel(‘expert judgement’) schatten we in 
dat dit verschil ook kan worden vastgesteld wanneer de tweede meting 
in het najaar van 2014 wordt uitgevoerd. 
 
In Tabel 3 is het bovenstaande op een meer formele manier uitgewerkt 
door middel van een zogeheten ‘powerberekening’. Hierbij zijn de 
gemodelleerde percentages uit Tabel 2 op basis van de actuele 
geluidbelasting in 2011 en de verwachte geluidbelasting in 2014 als 
uitgangspunt genomen en is verondersteld dat per 
onderzoeksgebied/geluidzone hetzelfde aantal personen in een komend 
onderzoek zal hebben gerespondeerd. 
  

 
6 In het GGD onderzoek wordt een percentage van 8,4% genoemd, een verschil van 5% met de hier 
gehanteerde 8%. Dit klopt. Het RIVM hanteert voor de berekening van de blootstelling-responsrelatie een 
andere definitie van ernstige hinder dan te doen gebruikelijk (namelijk alleen de antwoordcategorie 8,9 en 10 
van een schaal van 0-10; gebruikelijk is 72% van de schaal aan te houden. Antwoordcategorie 7 telt dan –in 
gering mate- mee (namelijk voor 0,08 en scores 8, 9 en 10 tellen voor 1 ). Dit leidt tot een, ietwat lager, 
percentage van 8,0% dan uit het belevingsonderzoek wordt afgeleid. Vanwege de uniformiteit is in dit 
document overal dezelfde methodiek toegepast. De verwachting is dat de verschillen in gehanteerde definitie 
niet van wezenlijke invloed op de resultaten van de powerberekeningen zullen zijn. 
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Tabel 3: Percentage ernstige hinder door vliegtuiggeluid, vastgesteld onder 
respondenten in 2011 (inclusief 95% betrouwbaarheidsinterval) en gemodelleerd 
op basis van de geluidbelasting in 2011 en 2014, voor het gehele 
onderzoeksgebied en uitgesplitst naar geluidzone. 
Gebied Veronder-

steld 
aantal 
responden-
ten 

Gemodelleerd op basis van 
geluidbelasting en blootstelling-
responsrelatie Eindhoven 
2011 2014 2014 

Inclusief hinder 
beperkende 
maatregelen 

Procent Procent Power Procent Power 
In gehele 
onderzoeks- 
gebied 

9.531 8,1 
[7,6-
8,7] 

11,2 
[10,6-
11,8] 

1,00 11,1 
[10,5-
11,7] 

1,00 

Geluidzone 
I 

106 64,5 
[54,3-
73,2] 

65,6 
[56,2-
75,0] 

0,05 65,8 
[56,2-
75,0] 

0,06 

II 1.883 34,9 
[32,7-
37,1] 

41,5 
[39,2-
43,7] 

0,99 39,5 
[37,3-
41,8] 

0,83 

III 1.676 20,0 
[18,1-
22,0] 

26,7 
[24,6-
28,9] 

1,00 26,8 
[24,7-
29,0] 

1,00 

IV 5.419 6,6 
[6,0-
7,3] 

9,6 
[8,8-
10,4] 

1,00 9,5 
[8,7-
10,3] 

1,00 

V 497 1,7 
[0,7-
3,1] 

2,9 
[1,5-
4,7] 

0,24 2,9 
[1,5-
4,7] 

0,24 

 
In Tabel 3 is per gebied en jaartal een 95% betrouwbaarheidsinterval 
geschat. Daarnaast is berekend met welke “power” een onderzoek in 
2014 een statistisch significant verschil tussen de (verwachte) 
percentages ernstige hinder in 2014 en 2011 kan aantonen. Ook al 
treedt er een daadwerkelijk verhoging in het percentage ernstige hinder 
in bijvoorbeeld het gehele onderzoeksgebied op (toename van 8,1 met 
3,1 naar11,2 procent) dan betekent dit niet dat dit verschil in iedere 
steekproef ook statistisch significant zal worden aangetoond. Een power 
van 0,9 betekent dat  9 van de 10 onderzoeken dit wel doen en 1 
onderzoek niet, ook al is er een daadwerkelijk verschil. Welke power 
vereist is, hangt af van de mate waarin men het zeker wil weten. 
Gebruikelijk is om een minimale power van 0,8 aan te houden. 

Uit de resultaten van Tabel 3 komt naar voren dat de power van een 
onderzoek, dat op een vergelijkbare manier als in 2011 plaats vond, 
voldoende is om de verwachte toename in het percentage ernstige 
hinder door vliegtuiggeluid in het gehele gebied vast te stellen. Dit 
geldt, op basis van deskundigenoordeel (‘expert judgement’), ook voor 
de situatie waarin het onderzoek in het najaar van 2014 wordt 
uitgevoerd 
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Het is echter niet waarschijnlijk dat een statistisch significante toename 
voor alle afzonderlijke geluidzones kan worden vastgesteld, ook al treedt 
de verhoging daadwerkelijk op. De omvang van de onderzoeksgroepen 
in zone I en zone IV was in 2011 relatief klein, waardoor het percentage 
ernstige hinder in deze zones met een relatief grote onzekerheid is 
vastgesteld. Een aanzienlijke uitbreiding van de steekproef in deze 
zones in een eventueel toekomstig onderzoek zal niet leiden tot een 
grote verhoging van de power voor deze zones. Voor de overige zones is 
de power voldoende. 
 
Opgemerkt moet worden dat de getallen in Tabel 3 een hoge mate van 
exactheid over de resultaten van een toekomstig onderzoek suggereren. 
Dit is niet het geval. De powerberekeningen zelf zijn zeer exact, echter 
er zijn andere aspecten die mede de uitkomst van het onderzoek 
beïnvloeden. Om twee belangrijke aspecten te noemen: hoe 
representatief was de groep respondenten in 2011 voor het gebied, en 
hoe representatief zullen de respondenten in een toekomstig onderzoek 
zijn? Hoe goed is de voorspelling van de geluidbelasting in 2014? Deze 
twee aspecten zullen mede het daadwerkelijk verschil in het percentage 
ernstige hinder tussen 2011 en 2014 bepalen. Verder geldt dat we 
relatief eenvoudige powerberekeningen hebben uitgevoerd, omdat het 
erg tijdrovend en complex (en zo niet onmogelijk) is om bij de 
berekeningen rekening te houden met de stratificatie van een 
(toekomstig) onderzoek. Als laatste is de voorspelling gebaseerd op een 
blootstelling-responsrelatie over alle deelnemers aan het onderzoek. 
Desondanks kunnen er in kleinere groepen van deelnemers, zoals 
postcodegebieden of geluidzones, daadwerkelijke afwijkingen van deze 
relatie zijn. 
  



RIVM Briefrapport 2015-0108 

Pagina 44 van 48 

Bijlage 3 Kaartbeelden geluidblootstelling 

In deze bijlage kaartbeelden voor de beide jaren (2011 en 2014) in Lden 
en Ke voor vliegverkeer totaal, civiel en militair en verschilkaart Lden 
totaal 2014 – 2011 voor het rekengebied (dit is groter dan het 
onderzoeksgebied). 
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Figuur A1: Geluidblootstelling Lden door het totaal aan vliegbewegingen (civiel 
en militair) in 2011 

 
Figuur A2: Geluidblootstelling Lden door het totaal aan vliegbewegingen (civiel 
en militair) in 2014 
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Figuur A3: Verschil in geluidblootstelling Lden tussen 2014 en 2011 voor het 
totaal aan vliegbewegingen (civiel en militair)  

 
Figuur A4: Geluidblootstelling Lden als gevolg van de civiele vliegbewegingen 
in 2014 
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Figuur A5: Geluidblootstelling Lden als gevolg van de militaire vliegbewegingen 
in 2014 

 
Figuur A6: Geluidblootstelling in Ke door het totaal aan vliegbewegingen 
(civiel en militair) in 2014 
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Figuur A7: Geluidblootstelling in Ke als gevolg van de civiele vliegbewegingen 
in 2014 

 
Figuur A8: Geluidblootstelling in Ke als gevolg van de militaire 
vliegbewegingen in 2014 
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