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Militaire (links) en civiele (rechts) 35Ke-contour



Over de 35Ke-zones

- Alleen bij militaire luchthavens wordt nog gerekend met de Ke

- De score wordt berekend, met straffactoren, jaargemiddeld

- De militaire 35Ke-zone moet <=8,9km2 zijn

- De civiele 35Ke-zone moet <=10,3km2 zijn

- De combi-zone moet <= 18,3km2 zijn

- Binnen de 35Ke – zone wordt wonen ontraden. Er mag geen 
geluidgevoelige nieuwbouw gerealiseerd worden

- Binnen de 40Ke – zone moet geïsoleerd worden.

- Binnen de 35Ke – zone wordt 25% van de bewoners geacht ernstige
hinder te hebben. Dit is op basis van oud onderzoek. 



Over de 20Ke - zone

- De 20Ke – zone heeft geen wettelijke status. De oppervlakte is niet
aan een maximum gebonden. 

- Binnen de 20Ke – zone wordt 10% van de bewoners geacht ernstige 
hinder te hebben. Dit is op basis van oud onderzoek. 

- Binnen de 20Ke – zone is nieuwbouw niet wenselijk, maar niet
wettelijk verboden.

- Aan de Alderstafel (2010) hebben regiobestuurders afgesproken geen 
grootschalige nieuwe woonwijken te realiseren binnen de 20Ke –
zone. Er is enige ruimte voor kleinschalige afweging.

- Daarom liggen alle gepande uitbreidingslocaties net buiten de 20Ke -
zone



De 20Ke zone en de woningbouwlocaties



Het WHO-geluidsadvies voor Europa (okt 2018)



Het WHO-geluidsadvies in de praktijk

- Dit is een advies en geen wet

- Elke 10 dB meer verhoogt de kans op een Ischaemische Hart Ziekte 
met 4 tot 9%.

- Bij 45Lden bedraagt de ernstige hinder volgens de WHO 10%

- Bij de 20Ke-zone was bij Alders 10% ernstige hinder reden om geen
grootschalige woningbouw te realiseren

- Dus binnen de 45Lden – zone zou geen grootschalige woningbouw 
gerealiseerd moeten worden

- Maar waar ligt de 45Lden-contour?



Ke en Lden

Officieel mag men Ke en dB Lden niet in elkaar omrekenen.  In praktijk is bij een 
normaal vliegveld 35Ke = 56 a 58 dB Lden, en is 20Ke = 47 a 48 dB Lden.

Hierboven links de 48 en 56Lden en rechts de 20 en de 35 Ke.



De Lden - contouren

Het Luchthavenbesluit geeft, naast 
Ke-contouren die er toe doen, 
vrijblijvend ook Lden-contouren, en 
wel van 40, 48, 56 en 79 dB Lden. Zie 
hiernaast.
Dit is civiel + militair in 2020.

De ligging van de 45 dB Lden-
contour van de WHO kan nu geschat 
worden. 



De 45 dB Lden-contour en de nieuwe woningbouwlocaties

De 45-contour (geel) is schattender-
wijs tussen de 48-contour (oranje) en 
de 40-contour (groen) ingetekend. 

Hij loopt door de uitbreidingslocaties 
Aarle (Best) en omsluit hij de 
Castilielaan (Eindhoven) en 
Silverackers (Veldhoven). 
En de 10% hinder-contour schuift 
over bestaande woningbouw heen, 
zoals in Son, Best en Meerhoven. 

De ruimtelijke prijs, die de regio voor 
het vliegveld betaalt, blijkt groter dan 
gedacht. 
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