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OPZET LEZING 

➤ thema : laagvliegers dwz. te laag 

vliegende toestellen die landen 

op vooral polder- of kaagbaan 

➤ bronnen:BAS en Sensornet 

➤ www.bezoekbas.nl 

➤ www.sensornet.nl 

➤ data afkomstig van Sensornet 

➤ analyse stappen:  

➤ geen bushalte maar ster 

analyse 

➤ Eerste foute conclusie 

➤ Bijstelling 

➤ Tweede definitieve conclusie 

http://www.bezoekbas.nl
http://www.bezoekbas.nl
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BEPALINGEN VOOR DE HOOGTE VAN 

VLIEGEN 
➤ Vliegtuigen moeten boven bebouwd gebied een minimale 

hoogte van 2000ft aanhouden. 

➤ daarbij mag maximaal 10% afwijken.Dat zijn dus vliegtuigen 

die dan onder de 2000ft zitten, dwz. lager dan 609 meter  

➤ en als er dwingende omstandigheden zijn door bijv. het weer 

dan is ook uitzondering mogelijk 



KLACHT 

 

VEEL VLIEGTUIGEN BOVEN SASSENHEIM ZITTEN VEEL TE LAAG, 

DWZ. BIJ DE 609 METER 

DIT TERWIJL ZE NOG VER VAN SCHIPHOL ZITTEN! 

  DOEL VAN DEZE ANALYSE IS NA TE GAAN 

OF DE LAAGVLIEGERS IN SASSENHEIM OOK AL  

OP ANDERE PLAATSEN LAAG VLIEGEN 

  



AANPAK 

➤ geen bushalte analyse 

 

➤ maar ster-analyse 



 

Geen bushalte situatie 



 

Ster analyse 



KLAARMAKEN DATA BESTANDEN 

➤ aanmaak van databestanden van verschillende plaatsen 

➤ aanmaken van variabelen als tijd (dag,uur,min en sec) 

➤ weergegevens toevoegen (windrichting uit KNMI schiphol) 

➤ dan selectie op dalers,dwz. wind uit noordelijke richting 

➤ dan selectie op hoogte: lager dan 609m , groter dan 400 m 

➤ matchen op maand,dag,uren, Radarinformatie 



WAT VINDEN WE IN ZO’N DATASET? 

➤ Hier enkele gegevens van de laagvliegers die dalend zijn in 

Sassenheim mp220 voor 2015. 

➤ We volgen hier de aanvankelijke analyse 

➤ In totaal gaat het hierbij om 2163 laagvliegers op 12031 dalers 

ofwel bijna 20% 

➤ hier volgen enkele gegevens over deze laagvliegers 





NU DE HAMVRAAG: 

➤ Zitten toestellen die in Sassenheim laag zitten al eerder op 

een te lage hoogte? 

➤ Via de ster analyse gaan we deze situatie na. 



MATCHING VAN DATA-SETS  

➤ voor iedere ster analyse wordt het eindpunt bijv. mp211 met 

de verschillende beginpunten gematched. 

➤ we gaan twee analyses bekijken 



Allereerst de situatie van het meest westelijke punt mp211 in Voorhout 

Laagvliegers  in Voorhout mp211 die voordien in andere 
plaatsen gesignaleerd zijn als te laag vliegend 

voorhout 

mp211 

N=675 



Meer naar het oosten  het meetpunt mp220 in Sassenheim 

Laagvliegers  in Sassenheim mp220 die voordien in andere 
plaatsen gesignaleerd zijn als te laag vliegend 



ZE AL VOORDIEN OP 
PLAATSEN ALS LEIDEN, 
OEGSTGEEST EN 
NOORDWIJK AL TE LAAG 
ZITTEN(20%-40%). 
 
DIT IS ONNODIG EN 
OORZAAK VAN EXTRA 
LAWAAI EN ANGST VOOR 
LAAGVLIEGENDE 
TOESTELLEN BOVEN 
STEDEN 

 
HIER LIGT EEN DIRECTE 
TAAK VOOR DE 
VLUCHTLEIDING VAN 
SCHIPHOL VOOR EEN 
BETERE AFHANDELING 



DAAROM VRAGEN 

WE MET URGENTIE 

DE 

LUCHTVERKEERSL

EIDING (LVNL) AAN 

HET PROBLEEM 

VAN DE 

LAAGVLIEGERS 

EXTRA AANDACHT 

TE BESTEDEN 

 
 
 

Einde  



 

Een twitteraar deed zich voor als MH17-nabestaande : hij 

hekelde de associatie-overeenkomst met de Oekraïne:  

”jammer dat jullie over de rug van mijn  overleden broer 

propaganda maken voor een handelsverdrag” waarvoor 

hij veel bijklank oogstte. 

 

Partij Denk zette doelbewust valse accounts op om de 

aanhang van de partij groter te laten lijken. 

 

In 2 jaar tijd zijn 80.000 berichten vanuit Rusland op 

Facebook geplaatst om de presidentsverkiezingen te 

beïnvloeden.40% van de amerikaanse bevolking heeft die 

berichten gezien 

 Fake nieuws 



 

Haarlems dagblad: 

De vereniging Oegstgeest Zonder Vlieghinder 

presenteerde onlangs een eigen onderzoek naar 

laagvliegers. Daaruit bleek dat ruim twintig procent 

van de vliegtuigen onder de grens van 600 meter 

(2000 voet) over de Leidse regio komt bij de landing 

op de Kaagbaan. 

De vereniging had zich daarbij gebaseerd op de 

cijfers van Sensornet. Op die site kan iedereen 

vliegtuigen volgen en zien hoe de geluidmeters op de 

grond uitslaan. ,,Maar wat zien we? Dat zijn de 

gegevens over hoogte, snelheid en positie die door 

de transponder uit het vliegtuig worden uitgezonden. 

Maar die uitgezonden vlieghoogte is altijd 

gerelateerd aan de standaard luchtdruk. Maar de 

luchtdruk verschilt per hoogte en per dag en wordt 

daarom aan boord en bij de luchtverkeersleiding 

altijd gecorrigeerd’’, legt luchtvaartdeskundige Timo 

Luiting uit. 



Uit NoordHollands dagblad: 

 

LVNL 

De luchtverkeersleiding laat in een 

reactie weten dit beeld (geschetst door 

OZV) niet te kennen. ,,In onze beleving 

komt een afwijking van de vlieghoogte 

weinig voor. In de dagelijkse operatie 

ziet een luchtverkeersleider op het 

radarscherm naast de daadwerkelijk 

vlieghoogte, ook de ingestelde hoogte 

door de piloot. Als een 

luchtverkeersleider constateert dat een 

vliegtuig lager vliegt dan 2000 voet, 

wordt meteen opdracht gegeven om 

hoger te vliegen.’’ 

 



Kritiek :   Resultaten van Vereniging OZV zijn Fake-nieuws? 

 

- Het verhaal klopt niet 

- We herkennen ons er niet in 

- Er is speciaal toezicht vanuit de toren dat het vliegtuig niet 

onder de 610 m vliegt. 

- Hoogte gegevens van Sensornet zijn niet te vertrouwen 

- Geen korrektie voor luchtdruk 

 

    FAKE NIEUWS 



Sensornet komt met de mededeling dat de gegevens  

ontleend worden aan de Transponder informatie en  

dat zij niet kunnen garanderen dat de hoogtemeting 

daarbij al is aangepast! 

 

 

 

 

 

 

Leuk, zouden alle mensen die vinden dat vliegtuigen  

laag overkomen, zich hebben vergist??? 

 

Wat klopt er dan wel en wat niet? 

 

Laten we even kijken bij Sensornet. 



Het blijkt dat het derde meetpunt nu Schinveld is geworden 



Voor de trend analyse waar ik straks iets hoop te melden hebben we deze 

data niet meegenomen. Ik vermoed dat het een verkeerde grafiek is maar straks

zijn ook de data echt uit Schinveld afkomstig. 

Nu terug naar ons probleem van de analyse die fake zou zijn. 





 

Hoe lossen we het op? 

Stel dat je twee meetposten , die van Nomos,  

het netwerk van Schiphol en die van Sensornet hebt. 

 

Stel dat ze dichtbij elkaar staan dan kun je zien wat 

 de afwijking in hoogte is tussen beide  Meetposten. 

 

Gelukkig zijn er zulke plaatsen te vinden waardoor we  

de hoogtes met elkaar kunnen vergelijken,  

bijv mp391 en nm42, of mp141 met nm4 

Aan de hand van deze vergelijking kunnen regressiemodellen 

opgesteld worden voor verbeterde schatting van hoogtes. 
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Fig	5.Hoogte	mp141	correctie,Leiden		
2016

predh141

Het effect van de schatting is dat de hoogtes nu een uitbijter 

vertonen in het  

eerste korrekte interval van 610-650 meter 



 

Dit blijkt voor de verschillende  

meetpunten een terugkerend  

patroon te zijn. 

 

Conclusie: men houdt zich vrijwel aan de 

wettelijke minimale hoogte van 610 

meter. 

De kritek was dus terecht. 

 

Maar het doet niets af aan het feit dat 

men over een grote afstand van Schiphol 

laagvliegt boven bewoond gebied. 

 

Om een ander beeld te gebruiken: 

iedereen houdt zich aan de maximum 

snelheid van 50 km in de bebouwde kom , 

maar men jakkert wel allemaal met 48, 49 

km door de plaats! 









Einde 

 

 

Ga naar laatste nieuws oct 

2017 



NIET VERTOONDE DIA’S 

➤ Voorbeeld van een boxplot 

➤ Grafiek lawaaiduur (SELd.B.A) per maand in 2015, mp220 

➤ Ster-analyse mp214 

➤ Ster-analyse mp216 



Laagvliegers  in Sassenheim mp216 die voordien in andere 
plaatsen gesignaleerd zijn als te laag vliegend 

Tenslotte meer noordelijk mp216 



het meest oostelijke meetpunt mp214 in Sassenheim 

DE KAAG 
422 

78% 

Laagvliegers  in Sassenheim mp214 die 
voordien in andere plaatsen gesignaleerd 
zijn als te laag vliegend 



Boxplot van leeftijd van Nederlanders  
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Uitbijters tussen 8 en 11 uur in de ochtend 

en in de middag van 2 tot 4 uur 

Deze liggen boven de 70 db! 




