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Welkom! 

Mijn naam is Benno Baksteen en mijn achtergrond is dat ik 40 jaar met liefde en passie vliegtuigen heb bestuurd, waarvan 36 jaar voor de KLM. Ik 

kijk daar met gepaste trots op terug, want luchtvaart verbindt mensen en culturen. En mensen die zich verbonden voelen zullen eerder 

samenwerken dan oorlog voeren. Dat was de droom van luchtvaartpioniers als Alberto Santos Dumont en Albert Plesman, die allebei de ellende 

van een oorlog persoonlijk hadden meegemaakt.

Natuurlijk heeft luchtvaart ook ongewenste effecten. Wie bij een vliegveld woont kan ernstige hinder ondervinden van vliegtuiggeluid. Daar 

hoeven we niet lang over te praten. Maar de interessante vraag is: wat helpt wel, en wat helpt niet om hinder te verminderen.

Het antwoord op die vraag begint met het maken van onderscheid tussen geluidbelasting en geluidhinder. Geluidbelasting is collectief en kan je 

meten of berekenen, optellen en aftrekken. Maar geluidhinder is individueel en kan je alleen ervaren.  We beginnen met geluidbelasting. 
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Dit is waar we mee beginnen als het gaat om geluidbelasting. Deze tabellen geven de maximale geluiddruk die verschillende types startende of 
landende vliegtuigen veroorzaken op verschillende hoogtes. Geluiddruk wordt gemeten in decibel,  maar het menselijk oor is voor sommige 
frequenties gevoeliger dan voor andere. De gemeten geluiddruk die daarvoor wordt gecorrigeerd noemen we het dB(A) niveau.

Vergeleken met de eerste generatie straalverkeersvliegtuigen zijn moderne vliegtuigen heel veel stiller. Bij aankomst blijft het geluidniveau, al 
dalend, tot een hoogte van ongeveer 1500 voet onder de 80 dB(A). Dat 1500 voet punt ligt bij een standaard glijpad naar de baan op ongeveer 9 
kilometer van het touch-down punt, dus  op minder dan 8 km van het hek van het vliegveld. Bij Schiphol staan binnen die 8 km zowel bij de 
Polderbaan als bij de Kaagbaan, zoals we straks zullen zien, nog maar weinig woningen. 

Bij de start komt het geluidniveau onder de 80 dB boven de 1500 tot 2500 voet, afhankelijk van het soort vliegtuig. Veruit de meeste vliegtuigen 
passeren dat punt ook binnen 8 km van de grens van het vliegveld. Zie de volgende pagina.

Bron van de tabellen: https://www.nats.aero/environment/noise-and-emissions/measuring-noise/lmax



Bron: CAA, Noise data for the first three years of Airbus A350 operations at Heathrow Airport, 2019
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Voor startende vliegtuigen ligt dat punt van minder 
dan 80 dB(A) nog dichter bij het vliegveld. Veruit de 
meeste vliegtuigen klimmen door de 2500 voet op 
gemiddeld 9 km van het begin van de take-off, dus op 
minder dan 6 km van het hek van het vliegveld.

Met een A340, de onderste streeplijn, ligt dat punt een 
paar km verder weg, omdat het een viermotorig 
vliegtuig is en die klimmen in verhouding iets 
langzamer dan tweemotorige. Dat is een gevolg van 
certificatie eisen. Maar nog steeds wordt die hoogte 
bereikt binnen enkele kilometers van het vliegveld.

80 dB(A) hoor je echt wel, en goed ook, maar het is 
wat volume betreft vergelijkbaar met andere geluiden 
in de moderne samenleving. Zie de volgende pagina.



Modern vliegtuig: <80 dB

Geluiden van 80 dB of minder zijn wat volume betreft vergelijkbaar met andere geluiden in de moderne samenleving. Maar hier komen we al gelijk het eerste probleem tegen. 
Vliegtuiggeluid wordt vaak als harder ervaren dan geluid van dezelfde sterkte uit andere bronnen.

NB: Ongeveer 3 dB vermindering is een halvering van de geluidsdruk, want de dB-schaal is logaritmisch en 10 dB vermindering betekent dus een afname van de geluiddruk met 90%. 
Maar om ook een halvering te ervaren is 10 dB vermindering nodig, want ons oor werkt ook logaritmisch. Dat is natuurlijk prettig, want daardoor kunnen we zowel hele zachte als hele harde 
geluiden goed horen. Maar het betekent wel dat de geluiddruk 90% lager moet worden om een halvering van de ervaring te bereiken. Een grote technische opgave, die overigens al meerdere 
keren tot een goed einde is gebracht. Wat natuurlijk verdere verbetering steeds lastiger maakt. 
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88 % minder ervaren geluid

Bron: www.bdl.aero/en/topics-and-positions/sustainability/aircraft-noise/
(NB: BDL is de Duitse luchtverkeersleidingsdienst)
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Omdat vliegtuiggeluid vaak als harder wordt ervaren dan geluid 
van dezelfde sterkte van andere bronnen, is speciaal voor de 
luchtvaart ook een andere maat ontwikkeld: de EPNdB, voluit 
Effective Perceived Noiselevel.

Maar ook volgens die maat is de afname groot: van 115 EPNdB in 
de beginjaren naar 85 nu. Omdat een afname per 10 dB wordt 
ervaren als een halvering, is de afname in de ervaren hoeveelheid 
geluid dus bijna 88%.*

* De geluidsdruk is dan met 99,9% afgenomen

Het volgende probleem is, dat dit niet helpt voor de ervaren 
geluidhinder. Dat komt, wordt vaak gezegd, doordat het drukker is 
geworden. Dus weliswaar zijn de vliegtuigen stiller, maar het zijn er 
veel meer. De belasting op een dag is daardoor groter. Dus is ook 
daarvoor een aparte maat ontwikkeld, de Lden.
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Wegen Spoorwegen Luchtwegen Voor alle geluiden geldt dat de belasting door een 

gebeurtenis weinig zegt over de belasting over een dag. 

Dus is ook daarvoor een maat gemaakt: de Lden. Dat is de 

totale belasting in een etmaal, gemiddeld over een jaar. Bij 

geluiden in de nacht (n), tussen 23:00 en 07:00, wordt 10 dB 

opgeteld en die tellen daardoor tien keer zo zwaar als 

geluiden overdag (d). Bij geluiden in de avond (e) , tussen 

19:00 en 23:00, wordt 5 dB opgeteld. 

De grafiek geeft de belasting voor Nederland door wegen, 

spoorwegen en luchtvaart, oplopend van licht naar zwaar. 

Het aandeel van luchtvaart blijkt gering te zijn. In het licht 

belaste gebied is dat ongeveer 3%, in de zwaarder belaste 

gebieden vrijwel niets tot helemaal niets.

Ook hiermee wordt het probleem van geluidbelasting door 

luchtvaart niet ontkend. Die belasting is er en daar moeten 

we wat mee. 

Maar eerst moet de volgende vraag worden beantwoord: is 

die belasting met de groei van de luchtvaart toegenomen 

en kan die groei daarmee de verklaring zijn voor de 

toename van de ervaren hinder.
Bron: CE, External Costs of Traffic in Europe, Delft, 2011
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In de luchtvaart veel gebruikte grenswaarden zijn meer dan 53 Lden en meer dan 58 

Lden en op dit kaartje zijn die gebieden voor Schiphol ingekleurd voor 1990 en voor 

2007. Ook de geluidbelasting is in die periode dus ondanks de groei sterk 

afgenomen. 

In 2008 is de ondergrens verschoven van 53 Lden naar 48 Lden, zie de kleine kaartjes, 

dus alleen de donkerblauwe gebieden zijn vergelijkbaar met de grotere kaartjes. 

Doordat de vliegtuigen gemiddeld nog steeds stiller werden is echter ondanks de 

toename van het aantal bewegingen de geluidbelasting ook tussen 2012 en 2018 

wederom met 3,6  dB(A) gedaald, dus ruim gehalveerd.

Bron: Simons et al, Comparative assessment of measured and modelled aircraft noise 

around Amsterdam Airport Schiphol, Elsevier, 10 maart 2022. 

Met in dat artikel ook deze interessante observatie: “Further note that, on average, the 

Lden for total noise is 10 dB(A) higher than the noise due to aircraft events alone, i.e., the 

contribution of background noise to the  Lden for total noise (background plus aircraft events) 

is dominant.”

Maar, zoals gezegd, de vermindering helpt niet tegen geluidhinder. 

Geen wonder, zeggen sommigen, want Nederland is vol en Schiphol ligt in het 

dichtstbevolkte deel van het dichtstbevolkte land van de wereld. Of toch in ieder 

geval het op Malta na dichtbevolkte land van Europa. Maar is dat ook zo? Is 

Nederland inderdaad dichtbevolkt?

Voor we die vraag beantwoorden eerst een zijstapje, want de gevolgen van die 

verlaging van de ondergrens met 5 dB zijn op zich ook interessant.
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De verlaging van de ondergrens van 53 dB naar 48 dB lijkt een beperkte ingreep, maar heeft doordat de dB-schaal logaritmisch is grote gevolgen. Want die 5 dB 

minder komt neer op een verlaging van de geluiddruk met ongeveer 70%  en dus op een explosie van het gebied waarvoor beperkingen gelden. Wie 

ontwikkelingen in de Randstad onmogelijk had willen maken had weinig beters kunnen verzinnen. Het zou interessant zijn om na te gaan hoe dit besluit tot 

stand is gekomen en welke afwegingen daarbij een rol hebben gespeeld. Maar goed, terug naar de vraag: is Nederland inderdaad dichtbevolkt? 



Nederland is Vol
10

De vraag aan de linkerkant, die werd gesteld bij de 

aankondiging van het programma, is natuurlijk legitiem, 

want het gaat bij elke activiteit altijd om afwegingen.

Bij de stelling in de kop ligt dat wat ingewikkelder. 

Nederland is wellicht vol, maar is Nederland ook 

dichtbevolkt? Veel mensen denken van wel, maar vanuit 

de cockpit van een vliegtuig zie je dat eigenlijk niet. 

Een planoloog zei een jaar of twintig geleden: Nederland 

is geen dichtbevolkt land, Nederland is een dunbevolkte 

stad. 

Dat zag ik wel. En tegenwoordig, met Google Maps, kan 

iedereen dat zien.



O’Hare
1.000.000

Schiphol
500.000

De dunbevolkte stad

Links Chicago, met vliegveld O’Hare, met 

een miljoen bewegingen per jaar, en rechts op 

dezelfde schaal de Randstad en Schiphol met 

pre-corona ongeveer 500.000 bewegingen per 

jaar.

De bebouwing is in Google Maps grijs, 

maar is hier rood gekleurd om het verschil 

beter zichtbaar te maken.

Bij het aanvliegen van de Kaagbaan, 

met de Polderbaan een van de twee hoofd-

landingsbanen, kom je de laatste 15 kilometer 

bijna geen huis meer tegen. Dat is een groot 

verschil met vrijwel alle andere grote 

vliegvelden in de wereld. 

Bron van deze en volgende kaarten: Google Maps, geraadpleegd op 5 november 2022 11
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Zie bijvoorbeeld deze satellietfoto van 

Los Angeles International, met vier 

parallelle landingsbanen …



15 km
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… en de kaart, met het 15 km punt ter vergelijking (want de schaal verschilt iets per kaartje)
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Londen Heathrow, met twee parallelle banen …



15 km

15

… en de kaart met het 15 km punt en de bebouwing.
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Schiphol met de Kaagbaan …



15 km
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… en de kaart met het 15 km punt en de bebouwing.



18Schiphol met de Polderbaan …



15 km
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… en de kaart met het 15 km punt en de bebouwing.



Los Angeles London Heathrow

Schiphol Kaagbaan Schiphol Polderbaan

20

En hier 

nog even 

alle vier 

samen 



45-50 dB(A) 50-55 dB(A) > 55 dB(A)

Londen (Heathrow)

Parijs
(Charles de Gaulle)

Frankfurt

Schiphol

Bron: F. Wubben en J. Busink, Night time restrictions at Amsterdam-Schiphol, an international comparison, Den Haag,2004
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Dat in de geluidzone van Schiphol vergeleken met andere 

grote vliegvelden relatief weinig mensen wonen zie je ook 

terug in de gemiddelde nachtelijke geluidbelasting.

Wat niet wil zeggen dat de mensen die er wel wonen geen 

last kunnen hebben, want natuurlijk hebben ze dat wel. 

Het probleem is alleen, kijkend naar de collectieve 

omvang, veel kleiner dan bij bijna alle andere grote 

vliegvelden.

Zo wonen rond Heathrow in het zwaarst belaste gebied 

meer dan drie keer zoveel mensen als rond Schiphol in het 

licht belaste gebied. 

Het beleid om de geluidbelasting te beperken is dus 

bijzonder effectief geweest. Maar het leidt niet tot minder 

hinder. Sterker, als het aantal klachten als maatstaf kan 

worden gebruikt is de ervaren hinder zelfs toegenomen.

De tabel geeft het aantal personen dat wordt blootgesteld aan nachtelijke geluidbelasting van drie verschillende niveaus
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Belaste woningen versus klachten

woningen klachten

714.000

6.000

60.000

14.000

Dit is de paradox van het geluidhinder 
debat. Het aantal belaste woningen 
verminderde tussen 1982 en 2004 met 
bijna 75%, maar het aantal klachten 
explodeerde. 

Voor een deel kwam dat doordat het 
aantal klachten een wapen werd in de 
discussie en het voor actievoerders dus 
belangrijk werd dat aantal zo hoog 
mogelijk te maken. Onder andere met 
computergestuurde meldingen.

Dat werkte voor de publieke discussie, 
maar heeft feitelijk de parameter ‘aantal 
klachten’ onbruikbaar gemaakt als 
maatstaf voor ervaren hinder.

Echter, ook andere onderzoeken, zoals 
de belevingsonderzoeken Geluidhinder 
van de GGD GHOR Nederland, geven aan 
dat de ervaren hinder is toegenomen. 
Ondanks die afname van de belasting.

De verklaring daarvoor blijkt tamelijk 
eenvoudig te zijn.

Bron: Schiphol Group, 2005; CROS, 2005
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Belasting

Hinder

Het beleid, niet alleen in Nederland maar over vrijwel de 

hele wereld, gaat er van uit dat beperking van de belasting 

leidt tot beperking van de hinder.

Die aanname is gebaseerd op deze grafiek uit 1997, die 

weer gebaseerd is op ruim 500 bepalingen van de hinder 

van transportgeluid. Zowel luchtvaart als niet-luchtvaart.

Volgens deze grafiek leidt een Ldn* van 60 dB bij 10% van 

de omwonenden tot ernstige hinder, en bij 75 Ldn is dat 

40%.

In de praktijk zie je dat verband dus niet. Niet zo vreemd, 

want als je de onderliggende datapunten plot en ze over 

de grafiek heen legt, krijg je het plaatje van de volgende 

pagina.

* In Nederland en in sommige andere landen wordt de 

Lden gebruikt, voor day – evening – night, met voor de 

avond een bijtelling per vlucht van 5 dB en voor de 

nacht met 10 dB. Veel andere landen werken met alleen 

dag en nacht, de Ldn. Waarbij een vlucht in de nacht 

overigens ook gelijk staat aan tien vluchten overdag, 

want ook bij die maat wordt bij een nachtvlucht voor de 

berekening 10 dB opgeteld.
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Weergave van ruim 500 bepalingen van hinder van transportgeluid. 

Bron: Fidell & Piersons, Community response to environmental noise, New York, 1997
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De lijn in de grafiek is gebaseerd op ruim 500 datapoints. Als 

je die punten apart plot in de grafiek en je beperkt die plot ook 

nog eens tot het voor luchtvaart relevante gebied, van 55 tot 

75 dB, dan zie je een puntenwolk. Daar valt helemaal geen 

keurige dosis-effect lijn in te trekken.

Wat deze grafiek zegt, is dat er eigenlijk niet zo’n sterk 

verband zit tussen belasting en hinder. Je zou zelfs kunnen 

zeggen: in het relevante gebied is er vrijwel geen verband. 

Terwijl het hele beleid daar wel op is gebaseerd. Je kunt 

voorspellen dat dat niet gaat werken en dat is ook precies wat 

we de afgelopen dertig jaar hebben gezien.
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Bron: ICAO, 2019 Environmental Report, pagina 91

Inmiddels zijn we 25 jaar verder, maar ook 

met de toevoeging van alle sindsdien 

gehouden onderzoeken is de plot nog 

steeds een puntenwolk. Het verband tussen 

geluidbelasting en geluidhinder blijft zwak 

in het relevante gebied.

Deze grafiek bevat overigens alleen 

luchtvaartdata, maar het beeld blijft 

hetzelfde. Geen wonder dus dat ICAO, de 

International Civil Aviation Organization, 

een onderdeel van de Verenigde Naties 

waarbij vrijwel alle nationale luchtvaart-

overheden zijn aangesloten, verzucht:

“After more than fifty years of meager 

success in predicting community reaction to 

transportation noise, it is time for a new 

approach” (pagina 89)

Indeed, kan je alleen maar zeggen.

Gelukkig zijn er ook nieuwe inzichten. 



A

B
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Bron: ICAO, 2019 Environmental Report, pagina 92

Want als je de plots van één vliegveld bekijkt valt daar 

wel degelijk een lijn door te trekken. Alleen verschillen 

die lijnen nogal per vliegveld. 

Zie bijvoorbeeld deze lijnen voor vliegveld A en voor 

vliegveld B.

Ook hieruit blijkt dat de niet-akoestische factoren een 

veel grotere invloed hebben op de hinderbeleving dan de 

geluidbelasting zelf.

Want bij vliegveld A ervaart bij 54 Ldn vrijwel niemand 

ernstige hinder, bij vliegveld B is dat al 25% van de 

betrokkenen. Bij 64 Ldn is dat bij vliegveld A nog geen 

10%, bij vliegveld B 50%.

Maar er is nog een probleem. Het proces is niet 

omkeerbaar. De grafiek werkt voor toenemende 

geluidbelasting: meer belasting leidt tot meer hinder.

Maar de grafiek werkt niet voor afnemende belasting. 

Wie eenmaal hinder ervaart, verliest die hinder niet als de 

geluidbelasting afneemt. 

De indicaties daarvan zagen we 20 jaar geleden al, en het 

wordt bevestigd door een recent onderzoek van de GGD 

GHOR Nederland.



“ondanks een afname in aantal vluchten werd 
gemiddeld in 2020 toch meer hinder ervaren 
door vliegverkeer dan in 2016.” 

(pagina 4)

27

Ook andere observaties in het rapport bevestigen de grote 

invloed van niet-akoestische factoren en daarmee van het 

individuele karakter van geluidhinder, dus van het belang 

om daar in het beleid ook aandacht aan te gaan besteden:

“Geluidhinder wordt door de WHO omschreven als een 
verzamelterm voor allerlei negatieve gevoelens, zoals 
ergernis, ontevredenheid, boosheid, teleurstelling, zich 
teruggetrokken voelen, hulpeloosheid, neerslachtigheid, 
ongerustheid, verwarring, het zich uitgeput voelen en 
agitatie (WHO, 2011). 

Wat voor de een hinderlijk is, hoeft dat voor een ander niet te 
zijn. Geluidhinder wordt namelijk niet alleen bepaald door 
daadwerkelijke blootstelling, maar ook door situationele, 
contextuele en persoonsgebonden factoren, zoals 
persoonlijke gevoeligheid voor geluid, verwachtingen over 
komende veranderingen, angstreacties en de houding ten 
opzichte van een hinderbron.” 

(quote uit GGD GHOR rapport, pagina  8)

NB: die afname was dus een halvering van het aantal vluchten en daarmee dus ook een halvering  van de geluidbelasting.



• Beleid effectief voor geluidbelasting (politiek)
• geluidbelasting lager dan bij andere grote vliegvelden

• geluidbelasting lager dan door andere infrastructuur

• Beleid niet effectief voor geluidhinder (individu)
• weinig verband tussen belasting en hinder

• wie zich ergert blijft hinder houden

• zelfs halvering helpt niet
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Het beleid is dus effectief als het gaat om het 

beperken van geluidbelasting, een collectieve 

en politieke maat, maar niet voor het 

verminderen van geluidhinder, een individuele 

ervaring.

We hebben te maken met een complex 

probleem* en een complex probleem heeft 

geen eenvoudige oplossing. 

* Zie voor een uitstekende beschrijving van 

complexe problemen het eerste deel van deze 

publicatie: https://www.cbs.nl/nl-

nl/achtergrond/2018/20/toepassingsmogelijkheden

-van-complexiteitstheorie-bij-het-cbs

https://www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2018/20/toepassingsmogelijkheden-van-complexiteitstheorie-bij-het-cbs
https://www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2018/20/toepassingsmogelijkheden-van-complexiteitstheorie-bij-het-cbs
https://www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2018/20/toepassingsmogelijkheden-van-complexiteitstheorie-bij-het-cbs


Geluidbelasting

Geluidhinder Welvaart

• Afwegingen bijna Altijd onvermijdelijk

Politiek
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Oplossingen zijn vrijwel nooit mogelijk, er 

kunnen alleen afwegingen worden 

gemaakt. 

Het maken van afwegingen is typisch een 

taak voor de politiek, maar dan moeten de 

verschillende aspecten wel worden 

meegenomen.



Geluidbelasting

Geluidhinder Welvaart

• Afwegingen bijna Altijd onvermijdelijk

Politiek

Wet geluidbelasting: 
grenzen zijn absoluut

geen afwegingen
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Wanneer de overheid die afweging uit de 

weg gaat en slechts één aspect vastlegt in 

een wet, gaat het onvermijdelijk mis. Hoe 

goed de bedoeling ook is.

De politiek zet zichzelf daarmee immers 

buiten spel. Alle andere aspecten 

verdwijnen uit beeld, en van voor de 

samenleving noodzakelijke afwegingen kan 

geen sprake meer zijn.



Helpt niet voor klimaat, stikstof en fijnstof

Helpt niet voor geluidhinder

Veroorzaakt grote maatschappelijke kosten

Conclusie: geen of slechte kosten-baten analyse
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Dat brengt ons bij het plan van het kabinet om 

Schiphol met 12% te laten krimpen. Eerder bleek al 

dat die krimp niet zal helpen of irrelevant is voor drie 

van de vier gestelde doelen.

Maar de belangrijkste motivatie voor de krimp was 

beperking van de geluidhinder. En zoals we zagen 

werkt krimp ook daarvoor niet of zelfs averechts. Dat 

geldt voor een krimp met zelfs 50%, dus zeker voor 

een krimp met 12%. 

De maatschappelijke schade van het wegvallen van 

verbindingen en werkgelegenheid zal echter groot 

zijn.

Kortom, als er al sprake is geweest van een afweging, 

dan is die buitengewoon slecht uitgevoerd.



Vraag 1:

Vraag 2:

Vraag 3:
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Los daarvan kan je over die focus op geluidbelasting 

ook nog drie interessante vragen stellen.

Waarom worden mensen in Uitgeest, ruim 13.000 

inwoners, via maximaal gebruik van de Polderbaan 

ook maximaal belast, en mensen in Amstelveen en 

Buitenveldert, samen ruim 110.000 inwoners, juist 

minimaal via minimaal gebruik van de Buitenveldert 

baan.

Zeker, het geeft de laagste geluidbelasting, de 

politiek relevante maat. Maar zou je dat baangebruik 

ook niet kunnen afwisselen en zo de individuele 

belasting verdelen? Zou dat niet tot per saldo minder 

hinder kunnen leiden? 

En waarom zou je niet mogen bouwen op plekken 

waar al mensen naar tevredenheid wonen? Zie 

bijvoorbeeld Amstelveen en Buitenveldert.

Nauw verwant daarmee: waarom zou je geen beleid 

maken gericht op degenen die juist weinig of geen 

hinder ervaren en het daardoor geen probleem 

vinden om bij een vliegveld te wonen? Zie 

bijvoorbeeld plan Kronenburg in Amstelveen.



Casus 
Kronenburg

33

Het plan Kronenburg is een interessante 

illustratie. Kronenburg is een braakliggend 

industrieterrein, midden in Amstelveen, 

onder de aanvliegroute van de 

Buitenveldert baan. De gemeente wil dat 

terrein ontwikkelen, onder andere voor de 

huisvesting van 3000 studenten. Vanwege 

de geluidbelasting mag dat niet. 

Maar om het plan heen wonen al veel 

mensen. En als voor die mensen de 

individuele hinder acceptabel is, waarom 

zouden anderen daar dan niet ook kunnen 

wonen. Het aantal belaste mensen neemt 

dan natuurlijk toe, maar voor de 

individuele hinderbeleving van de 110.000 

mensen die er al wonen maakt het niet uit 

of ze met 3000 meer of minder zijn.



•
•

•
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•
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•

Geluidbelasting:

Geluidhinder:
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Het lijkt dus verstandig om het beleid te verbreden en ook 

geluidhinder en welvaart erbij te betrekken.

Dat begint met het onder ogen zien dat luchtvaart op zichzelf 

infrastructuur is en dat de omvang daarmee het gevolg is van de 

behoefte van de samenleving aan mobiliteit. Daarbij moet de 

geluidbelasting zo laag mogelijk zijn, maar op dat gebied is het beleid 

bijzonder succesvol geweest. 

Of je alle mobiliteit wenselijk vindt, en zo nee, welke dan niet, is een 

andere zaak en daar is zeker discussie over mogelijk. Ook dat zijn 

politieke afwegingen, maar dan moet de discussie dus gaan over de 

voor- en nadelen van beperking van mobiliteit voor de samenleving en 

pas daarna over welke modaliteit vervolgens het beste is. 

Het beperken van geluidhinder is ongetwijfeld vanwege het 

individuele karakter het lastigste. Beleid op dat gebied is wellicht 

daardoor tot nu toe feitelijk buiten beeld gebleven, terwijl juist op dat 

vlak het meeste mogelijk lijkt. 

Ook hier spelen afwegingen weer een grote rol. In plaats van als 

overheid te suggereren dat je individuen vrijwaart van geluidhinder, 

een onmogelijke opdracht, kun je de leefomgeving aantrekkelijker 

maken. Bijvoorbeeld door bibliotheken, culturele instellingen en 

zwembaden te ondersteunen die anders zouden moeten sluiten. 

Wellicht kun je ook individuele financiële voordelen toevoegen. 

De afweging om ergens wel of niet te gaan wonen kan dan aan het 

individu worden gelaten, in plaats van die als overheid naar je toe te 

trekken. 

Kortom, minder hinder lijkt mogelijk, maar vraagt om beleid dat veel 

breder is dan nu. Krimp van Schiphol helpt daarbij niet. Waarschijnlijk 

werkt het zelfs averechts.
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minder hinder met beter beleid

Dank U !

Trots op Luchtvaart

www.notthebigbadwolf.com
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