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A. Resultaten evaluatie microklimaat Leimuiden, 2017



• Verschuiving grondpaden vliegverkeer.

• Participatiegraad 39%.

• Afname berekend aantal ernstig gehinderden van 417.

• Geluidsmetingen laten statistisch relevante vermindering
van de geluidsbelasting zien voor (alleen) Leimuiden.



B. Onderzoek Kudelstaart n.a.v. microklimaat Leimuiden



• • •





1. De geluidbelasting in Kudelstaart wordt bepaald door zowel het gebruik van de Kaagbaan als het 
gebruik van de Zwanenburgbaan en de Aalsmeerbaan.

2. Kudelstaart ligt geheel binnen de 48 dB(A) Lden contour. 

3. A.g.v. het microklimaat Leimuiden nemen de geluidniveaus van (een deel van) de vertrekkende 
vliegtuigen van de Kaagbaan toe met circa 1 dB(A) in het zuidwestelijk deel van Kudelstaart. Een 
verschil van 1 dB is voor het menselijke oor niet of nauwelijks vast te stellen. De geluidsmetingen 
in Kudelstaart bevestigen de berekende toename van 1 dB. Op andere locaties in Kudelstaart 
nemen de geluidniveaus minder toe. 

4. De toename van de Lden geluidbelasting in het zuidwestelijk deel van Kudelstaart als gevolg van 
het microklimaat is minimaal (<< 1 dB(A) Lden). Op andere locaties in Kudelstaart is de toename 
kleiner of treedt zelfs een afname op. 

Conclusie: Op basis van de geluidsberekeningen en geluidsmetingen is er geen directe relatie te 
leggen tussen het microklimaat Leimuiden en de toename in hinderbeleving in Kudelstaart.

• • •



• Aantal starts van en landingen op de Aalsmeerbaan is in de 2e helft van 2017 hoger dan in 2016 
a.g.v. meer gebruik van de 2e baan door de toename van het aantal bewegingen op Schiphol.

• Zwanenburgbaan en de Aalsmeerbaan (tijdelijk, niet structureel) meer gebruikt a.g.v. onderhoud 
aan de Kaagbaan.

• Geen siginficante ontwikkelingen in de type vliegtuigen.

• • •



• Data: Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS)

• Type meldingen:

o

o

• • •



Analyse van specifieke meldingen, uitgevoerd in 2018

• Effect van het experiment onderzocht o.b.v. “toetsgroep”  (meldingen voor vluchten die de vaste

bochtstraal vliegen) en een “controlegroep”  (voor vluchten die hetzelfde vliegen als voorheen).

• Meldingsbereidheid voor toetsgroep en controlegroep is (in gelijke mate) toegenomen➔ geen 

directe indicatie tussen toename meldingen en het microklimaat.

• • •
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1. Aantal meldingen en melders is toegenomen.

2. Het vliegverkeer van en naar meerdere banen leidt tot meldingen vanuit Kudelstaart.

•

•

3. Meldingsbereidheid is toegenomen, niet alleen voor starts van de Kaagbaan.

•

• • •

Melders, periode- en specifieke meldingen Kudelstaart t.o.v. totaal aantal melders per maand (rechter schaal)



•

•

•

•

• • •



1. De geluidshinder door vliegverkeer was in 2016 in Leimuiden hoger dan in Kudelstaart.

2. Dit sluit aan bij het beeld van de berekende geluidsbelasting (in dB(A) Lden): de geluidsbelasting

was in Leimuiden in 2016 gemiddeld hoger dan in Kudelstaart.

3. In 2017 was de berekende geluidsbelasting in Kudelstaart hoger dan in 2016; in Leimuiden was de 

geluidsbelasting in 2016 juist lager dan in 2016, maar nog altijd hoger dan in Kudelstaart.

• • •




