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Observaties:
• Piek van aantal vliegbewegingen in 

voorjaar en zomer
• Vergelijk: 

• Januari & februari +/- 50 starts per dag 
• Mei t/m September +/- 70 starts per dag

• Ongebalanceerd baangebruik
• Onevenredig vaak starts bij mooi weer 

richting Eindhoven- Noord, vergelijk:
• Mei  (73%), juni (63%) en juli (57%)
• Januari (19%), December 11%)

• Zwaardere vliegtuigen dan volgens 
MER berekeningen
• gerekend is met B737/300 terwijl er 

gevlogen wordt met andere vlootmix 
(toelichting vanaf dia 6 door A.A.S. 
Sluyterman)

Kamervragen



Effect vaker starten richting NO (Baan 03)
Berekening op basis van Ke

MER contour Effect op contour bij vaker starts richting Noordoosten (03) 

Geringe overschrijding
door meer landende
vliegtuigen (langere
contour)

Toename aantal
gehinderde burgers 
(bredere contour over 
dichte bebouwing)



Hinderbeleving in voorjaar en zomer

• Hinderbeleving van vliegverkeer bij “terrasdagen” tijdens voorjaars- en 
zomer-periode is anders dan op regenachtige of bewolkte/kille dagen in de 
winter

• Om de werkelijke overlast objectief te vergelijken is het gewenst om de 
hoeveel dB buiten te meten (= ook wat je hoort als je in het voorjaar of 
zomer buiten op terras zit of het raam open hebt) versus de dB's binnen in 
een huis tijdens regenachtige dagen of de gure wintermaanden.

• In voorjaar en zomer zijn mensen vaak buiten en slapen met open ramen.

• Momenten van rust tijdens regenachtige of kille dagen, juist op momenten 
dat mensen NIET buiten kunnen zijn en veelal binnen doorbrengen en met 
ramen dicht slapen



Vaker af wisselen bij rustig en zonnig weer
(Binnen veilige normen)

*Van 22 – 28 februari 2019 was een periode van rustig en mooi
voorjaarsweer. Tijdens die dagen is vaker gewisseld bij geringe ZO wind.

Vaker afwisselen bij zonnige dagen
wordt positief ervaren door 
omwonenden!
(Compliment voor luchtverkeersleiding*!)

Verzoek: 
• Niet sturen op cijfermatige “jaargemiddelden”, 

maar op minste gehinderde burgers
• Meer periodes van rust in voorjaar en zomer

gewenst ten noorden van EA 



MER2012 Ke contouren gebaseerd op 
verkeerde vliegtuigen

• gerekend is met B737/300 terwijl er gevlogen wordt met B737/800

• geluidstabel van de 737/300 meer dan 20 jaar oud

• geluidstabel omvat niet de range die nodig is bij de gekozen 
landingsprocedure. Daardoor is de geluidsproductie tijdens de 
landing onbekend. 

• ook To70, die rapporten heeft geschreven voor de proefcasus, had 
ook al geconstateerd dat bij de MER2012 met verkeerde, niet 
relevante, tabellen is gerekend!

Door: A.A.S. Sluyterman



To70 contouren over 
NLR kaart
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Werkwijze beschrijving

• De kaarten van To70 blz 19 uit “Quickscan Eindhoven 
Airport 2020+” en van NLR2012 variant D8 (43000 
bewegingen, route 1b, CDA landingen) zijn ingeladen. 
Te zien op de volgende 2 slides

• De kaart van To70 is deels transparant gemaakt en 
gelegd over de NLR kaart. De kaarten zijn geschaald 
zodanig dat snelweg A2 over de hele kaart dekkend is.

• De geschaalde kaarten zijn ook nog apart 
weergegeven, omdat alles op een kaart wat druk is

• Conclusies aan het einde
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20 Ke contour 
overeenkomstig 
MER 2012
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20 Ke contour 
overeenkomstig 
blz 19 uit  
“Quickscan
Eindhoven 
Airport 2020+”  
van To70, na 
teruggang tot 
30000 
bewegingen en 
met alle 
vliegtuig-
vernieuwingen.
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Conclusies
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• De referentie situatie als beschreven door To70 geeft 
aanzienlijk grotere contouren te zien dan beloofd in de 
MER2012. Dat geldt ook voor het  35 Ke contour, welke 
2.7 km langer uit valt.

• Het feit dat de To70 contouren in de referentie situatie 
veel grotere gebieden beslaan, betekent niet dat die 
grotere gebieden daarmee de nieuwe referentie 
worden; dat blijven de contouren uit de MER2012.

• Om aan de noordkant het MER2012 20 Ke contour niet 
te overschrijden, moet het aantal bewegingen terug 
naar 30000, ondanks alle vliegtuigvernieuwingen. 



Bijlages



Baangebruik 2018 (Webtrak, civiel + Militair)



Bron: www.samenopdehoogte.nl

http://www.samenopdehoogte.nl/


Baangebruik

Bron windroos: www.samenopdehoogte.nl

Baan 03

Baan 21

• Valt de actuele waarde binnen de 

blauwe halve cirkel, dan moet er 

naar het noordoosten worden 

gestart

• Valt de actuele waarde binnen de 

gele halve cirkel, dan wordt naar het 

zuidwesten gestart

• Valt windrichting- en sterkte binnen 

de groen lijn, dan is er keuzevrijheid. 

http://www.samenopdehoogte.nl/


Bron: 

Presentatie van de NLR bij Proefcasus



Contour plot behorende 
bij einde Tranche 2 van 
de MER variant D8, 
inhoudende 43000 
bewegingen, gebruik van 
baan 1b en CDA landing 
procedure. Om maximale 
gelijkenis te krijgen is bij 
starten uitgegaan van 
B737-800 NADP2-1500 
bij minimaal gewicht. De 
“laterale demping” is nu 
ingeschakeld t.b.v. 
maximale gelijkenis. 

Eigen 
berekeningen 



Eenvoudige afleiding landende vliegtuigen

Het enige wat we aan data nodig hebben is één getal uit de geluidstabel van een Boeing737. Dat ene getal is 68 dB. 
Dat is het absoluut minimale geluid dat het toestel maakt op 609.6 meter hoogte. Dit getal is te vinden op blz 107 
(vliegtuigcategorie of vliegtuigtype 097  (= B737-700)) van NLR CR 96650 L - Versie 13.3 (dit is de nu geldige versie) 
die van het internet te downloaden is. Op blz 106 is voor categorie 096 (=B737-800) exact dezelfde tabel te vinden, 
op blz 154 staat de geluidstabel voor categorie 469 (=B737-300).
Vervolgens kijken we in Webtrak, en te zien dat vanaf het punt dat de landende vliegtuigen de A50 bij Nijnsel 
kruisen, ze dit doen op een hoogte van ongeveer 610 meter. Deze hoogte correspondeert met een landingshoek 
van 30 tot het vliegveld. Deze hoek hoort bij de Continuous Descent Appoach (CDA) waar ook het NLR van uit gaat.
Op grond van 70% (uitgangspunt van de MER) van de helft van 43000 bewegingen kom je op een aantal van 15050 
dat dit spoor via Nijnsel volgt. Maar dan moeten we de straffactoren nog meetellen. Dat levert dan volgens het 
NLR MER rapport een aantal van 31533 gewogen bewegingen op. In dit getal zijn alleen de Boeing 737 (700 en 
800) en Airbus A310/321 aantallen meegenomen.
Met het 68 dB getal (voor L) en het aantal N van 31533 volgt uit de Kosten eenheden formule:
B = 20 log (N) + L*4/3 - 157 [Ke]
B = 90 + 90.7 - 157 = 23.7 Ke

Zo eenvoudig kan het zijn. De in noordwaartse richting stijgende toestellen zitten hier dan nog niet eens bij. 
Conclusie: het 20 Ke contour reikt dan tot aan de A50 bij Nijnsel, dus zonder de stijgers en zonder de militaire 
toestellen.


