
 

 

ORS-Onderzoeksvoorstel  Hinderbeperkende maatregel: ‘Vermijd onnodig laagvliegen’  

Wat is er aan de hand. 

De inwoners van de regio Leiden-Bollenstreek ondervinden ernstige geluidsoverlast door 

laagvliegende vliegtuigen die een landing op de Kaagbaan voorbereiden. Dit is voor de 

Stichting Oegstgeest Zonder Vlieghinder aanleiding geweest nader onderzoek te doen. 

Gebleken is, dat de toestellen frequent laag over de regio vliegen. Ook is gebleken dat de 

laagvliegende toestellen op een afstand van 15-20 km van Schiphol al laag vliegen. Het 

gevolg is, dat ruim 200.000 inwoners in de regio Leiden-Bollenstreek die onder de 

aanvliegroute wonen ernstige geluidsoverlast van laagvliegende vliegtuigen ondervinden. Een 

belangrijk deel van deze inwoners wordt blootgesteld aan hoeveelheden vliegtuiglawaai die volgens 

de Wereldgezondheidsorganisatie zo groot zijn (meer dan 45 dB(A) Lden1) dat er serieuze 

gezondheidsproblemen voor hen dreigen. 

Nagegaan is in hoeverre deze overlast vanwege de bedrijfsvoering op Schiphol onvermijdelijk 

is. Onze conclusie is, dat er spraken is van onnodige hinder.  Daarom stellen wij voor om 

een onderzoek te starten naar mogelijkheden om onnodig laag vliegen zo veel mogelijk te 

vermeiden. 

Langdurig laagvliegen = veel geluidsoverlast 

De oplossing van het gesignaleerde probleem is relatief simpel: laat de vliegtuigen niet zo 

langdurig, laag over de regio Leiden-Bollenstreek vliegen. Wij zijn er van overtuigd dat een 

deel van de ernstige geluidshinder die thans in onze regio wordt ervaren, op korte termijn 

substantieel kan worden teruggebracht. Vliegtechnisch kan landend vliegverkeer boven onze 

regio verantwoord op minimaal 1300 meter (ca 4.000ft) overkomen. Thans bedraagt de 

minimale hoogte 607 meter; empirisch onderzoek onzerzijds en van de LVNL heeft 

aangetoond dat tussen de 28 en 43% van de toestellen op een hoogte van 607 tot 800 meter 

(ca 2.000ft) overvliegt. Wanneer het bij een daling overvliegen op minimaal 1300 meter 

wordt gecombineerd met het vermijden van ‘level flight in het naderingsgebied’ richting 

Abbenes (anders gezegd: niet meer ‘horizontaal’, op hoog motorvermogen vliegen, maar 

continu dalend) zal sprake zijn van een aanzienlijke reductie van de geluidshinder.  
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De overlast die langdurig laagvliegen veroorzaakt en daarmee de noodzaak hier wat aan te 

doen is recent diverse malen publiekelijk onderkend. Het Tweede Kamerlid Dijkstra heeft 

hierover in een debat op 18 december jl vragen aan de minister gesteld. De heer Alders heeft 

in zijn brief van 30 januari 2019 aan minister Nieuwenhuis aangegeven dat ‘ook in het 

buitengebied situaties van ernstige hinder kunnen optreden, met name in situaties dat bij 

landend verkeer over grote afstand laag wordt aangevlogen’. Tijdens een bijeenkomst op 26 

februari 2019 in het kader van de recente Provinciale Statenverkiezingen in Zuid Holland, 

hebben alle aanwezige partijen aangegeven dat vermijdbare hinder niet aanvaardbaar is en 

dat daarom het over grote afstand laagvliegen van vliegtuigen moet stoppen. 

Dalend aanvliegen = minder geluids- en emissieoverlast  

Om daadwerkelijk tot vermindering van de geluidoverlast en emissie van landend 

vliegverkeer in onze regio te komen is het nodig dat continu dalend en op grotere hoogte 

aangevlogen wordt. 

Ons voorstel levert een enorme afname van pieklawaai op. In het "Good practice guide on 

noise exposureand potential health effects" report uit 2010 van de European Environment 

Agency wordt pieklawaai gerelateerd aan acute en langdurige stress of slaapproblemen. 

Het voorbeeld hieronder laat zien wat in 2018 het pieklawaai van een gemiddelde vlucht was 

op verschillende hoogtes boven Oegstgeest. Een vliegtuig dat dalend overkomt zal niet op 

609 meter, maar op minimaal 1300 meter over kunnen vliegen. Dat betekent dat het 

pieklawaai van een gemiddelde vlucht van ruim 67 dB terug zou gaan naar zo’n 61 dB. Het 

verschil is 6 decibel, dit komt neer op een reductie van het pieklawaai met meer dan de helft. 

Geoaltitude (m) Gemiddelde – Sound     Pieklawaai van een gemiddelde vlucht (dB) 

Pressure (Pa)   

500-600    0.0557     68.9 

600-700    0.0460     67.2 

700-800    0.0341     64.6 

800-900    0.0312     63.9 

900-1000    0.0303     63.6 

1000-1100   0.0319     64.1 

1100-1200   0.0263     62.4 

1200-1300   0.0233     61.3 

1300-1400   0.0226     61.1 

Bron: OpenSky network (hoogtes) en Sensornet (geluid) 



Wij bepleiten in deze dat de implementatie op korte termijn van een tweetal, elkaar 

aanvullende maatregelen wordt onderzocht. Dit betreft: 

1. Dalend aanvliegen mogelijk door verbeterde aanlevering 

Het  vermoeden bestaat dat door de werkdruk de TMA-luchtverkeersleiders vliegtuigen 

vaak al op grote afstand van de luchthaven op 2000 ft zetten. 

De oorzaak kan gevonden worden in het feit dat de vliegtuigen door de aangrenzende 

sector-controllers (ACC) met geringe nauwkeurigheid (+/- 2 min t.o.v. de planning) worden 

overgedragen. In combinatie met de grote aantallen leidt dit tot werkdruk bij de 

TMA-controller. Hij/zij zal deze werkdruk reduceren door vliegtuigen zo snel mogelijk tot de 

minimale hoogte te laten zakken, zodat hij/zij alleen nog maar horizontaal hoeft te vectoren.  

Dit kan makkelijk anders. Een grotere bewustwording bij de TMA-controllers over het effect dat 

dit heeft op de omgeving, in combinatie met aanlever-nauwkeurigheid verhogende middelen 

(procedures en/of tooling) bieden mogelijk uitkomst.  Uit onderzoek van de LVNL, bekend 

gemaakt op 15 juli 2006, bleek zelfs dat men met de inzet van SARA, een systeem dat de 

LVNL zelf heeft ontwikkeld, terug kan naar aanlevering op +/- 30 seconden nauwkeurig. 

Het vergroten van de nauwkeurigheid waarmee sector-controllers vliegtuigen overdragen aan 

de TMA levert – als het gaat om het terugdringen van de geluidsoverlast veroorzaakt door 

langdurig laagvliegende vliegtuigen op korte termijn resultaat. De TMA verkeersleiders zullen 

minder werkdruk ervaren en dus minder vaak de noodzaak voelen om vliegtuigen al heel vroeg 

voor de landing op slechts 2000 ft te zetten. Het kan nu al. Er hoeft niets voor te worden 

aangepast in technische zin. En de veiligheid blijft ook gegarandeerd.  

NB. De door deze oplossing gecreëerde ruimte tussen vluchten moet volledig ten goede komen aan 

lawaaireductie en niet gebruikt worden om meer vluchten per uur te laten landen. In dat geval zal er 

namelijk geen sprake zijn van een hinderbeperkende maatregel, maar van het tegenovergestelde 

daarvan. 

2. Dalend aanvliegen mogelijk door toepassing Fixed Profile Descend 

Voor een oplossing voor de korte tot middellange termijn pleiten wij voor een onderzoek naar het 

inzetten van zogenaamd Fixed Profile Descends (toegelicht in video van het KDC over Interval 

Management2). Fixed Profile Descends is een continue daling vanaf TMA entry (FL100) onder 

een vaste hoek van 2 graden. Hierdoor worden level flight segmenten vermeden, kan hoger 

worden aangevlogen en kan in combinatie met Interval Management de piekuur capaciteit 

behouden blijven.  
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Voor Fixed Profile Descends zijn vaste naderingsroutes (VNR) nodig welke reeds een 

Europese verplichting kennen vanaf 2024. Daarnaast is ook hier een nauwkeurigere 

aanlevering op de IAF noodzakelijk. Dit kan op korte termijn voor de off-piekuren een 

fundamentele oplossing bieden. 

Voor behoud van piekuur capaciteit, kan op middellange termijn Interval Management een 

oplossing bieden. Daartoe zullen technische systemen, zowel aan boord van het vliegtuig 

alsmede op de grond bij de verkeersleiding moeten worden aangepast. Hierdoor kan een 

duurzamere oplossing geboden worden zonder dat dit ten kosten gaat van de capaciteit. 

Eigenlijk vallen de door ons bepleite onderzoeken naar maatregelen om de leefbaarheid in de 

noordelijke regio van de provincie Zuid-Holland te verbeteren, onder de categorie ‘laag 

hangend fruit’. Zij kunnen waarschijnlijk worden ingevoerd zonder dat vooruitgelopen wordt 

op de uitkomsten van het debat over de toekomst van de luchtvaart en Schiphol.  

In essentie gaat het dus om: 

 Vlieg dalend aan. Voorkom dat de vliegtuigen over een lange afstand 

laagvliegend over dichtbevolkt gebied komen. Hoe korter en hoger een 

vliegtuig over bewoond gebied vliegt, des te minder geluidsoverlast wordt 

veroorzaakt. 

 Maak minder lawaai. Vliegtuigmotoren zijn de belangrijkste lawaaibron in 

onze regio. Als vliegtuigen richting de landing naar Schiphol zo veel mogelijk 

dalend naderen, waarbij de motoren zo goed als stationair draaien, scheelt 

dat veel overlast. 

 Stoot minder uit. ultra-fijnstof en stikstof deposities zijn belangrijke 

milieutechnische aspecten. In Oegstgeest hebben we bijvoorbeeld veel last 

van eutrofiëring, daarnaast moeten ook gezondheidseffecten van 

ultra-fijnstof  serieus worden geadresseerd. 

Verzoek 

Met klem verzoeken wij u de desbetreffende instanties en diensten te vragen onderzoek te 

doen naar de wijze waarop:  

1. Dalend aanvliegen door verbeterde aanlevering 

2. Dalend aanvliegen door toepassing Fixed Profile Descends als 

standaardprocedure kunnen worden geïmplementeerd. 


