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1. Programma (Egbert vd Pas) 11.00-11.05

2. Actualisatie Factsheet Luchtvaartindustrie 

in relatie tot de klimaatcrisis  (Joris Melkert) 11.05-11.35

3. Vragen en discussie daarover 11.35-11.50

4. Koffiepauze 11.50-12.00

5. Luchthaven Eindhoven Overleg (LEO) 

(Wim Scheffers) 12.00-12.05

6. Stand van zaken geluidscontour 2019 en 

geluidscontour Nieuwe Luchthavenbesluit

(diverse sprekers) 12.05-12.45

7. Einddiscussie en afsluiting 12.45-13.00
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Toekomst verduurzaming luchtvaart
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1. Advies van Geel:

• Eén nieuwe permanente overlegstructuur voor alles m.b.t. 
ontwikkeling Eindhoven Airport, zowel militair als civiel

• Met vertegenwoordiging van omwonenden, overheden, 
milieuorganisaties, bedrijfsleven en luchthaven

2. LEO (Luchthaven Eindhoven Overleg) 

• Met 2 deelkamers:  COVM en OEA

• Onder 1 onafhankelijke voorzitter voor beide en 2 afzonderlijke 
secretarissen
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7

3. Kamer COVM (Commissie Overleg & Voorlichting Milieu) militair 

• Wettelijk voorgeschreven voor alle militaire luchthavens

• Voorzetting van de “oude” COVM, ook met dezelfde bemensing

• Secretaris Stewart Adriaansen

4. Kamer OEA (Ontwikkeling Eindhoven Airport) civiel

• Nieuwe overlegkamer met vertegenwoordiging omwonenden 
bewoners, EA, luchtmacht, Gemeenten, Provincie, ministeries I&W 
en Defensie

• Secretaris Jeroen Weekers

5. Beide Kamers kunnen werk- en Themagroepen instellen

6. Eén communicatie kanaal via “Samen op de Hoogte”

7. 2-jaarlijkse evaluatie van functioneren
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8. Vertegenwoordiging Omwonenden in kamer OEA:

• Vanuit Dorpen Zuid: Cees Beemer en Leo-Jan Veldhoven

• Vanuit Dorpen Noord: Door de Beus en Dick Veenstra

• Vanuit algemene belangenbehartiging: Klaas Kopinga (BOW) en 
Wim Scheffers (BVM2)

9. Werkgroepen Kamer OEA:

• Klimaat en Gezondheid: In oprichting

• Communicatie, Fondsvorming en Geluid: In werking

• Meerwaarde voor de Regio: Doorstart

10.Uitwerking sturingsmodel geluid in werkgroep Geluid:

• Referentiescenario 2019

• MER traject luchthavenbesluit

• Normstelling en evaluatiecriteria 2026

• Overgang van Ke naar Lden



Geluidscontour in 2019 en in 
het Nieuwe Luchthavenbesluit
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Seyno Sluyterman

BOW
(Belangenbehartiging Omwonenden 
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Startprofielen & geluidscontouren  
Eindhoven Airport

Klaas Kopinga, Seyno Sluyterman



• De wettelijk voorgeschreven evaluatie van de vliegtuiggegevens en prestatieprofielen heeft 
niet plaatsgevonden binnen de 3 jaar die daar voor gesteld was. 

• Zwaardere Boeings (van 737-300 naar 737-800) geven meer lawaai.

• Meteomarge is nooit meegenomen in actuele berekening.

• Men is naderhand met lawaaiiger start procedures gaan vliegen (NADP-2) zonder dit in de 
actuele berekeningen (ICAO-A) te verwerken .
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Boeing & Airbus

Boeing & Airbus

Cesna

Cesna

35 Ke contour 
oppervlak [km2]

10.3   (incl. meteomarge)

10.6   (incl. meteomarge)

Vlootmix geleidelijk verzwaard:
• Kleinere Cesna’s zijn vervangen door grotere Boeing en Airbus toestellen
• Toegestane 35Ke contour oppervlak is zo al in 2019 overschreden.
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• Hoogteprofiel van B738 bij de oorspronkelijk ICAO-A startprofielen (groen) en de 
startprofielen NADP2-1500 Foot (blauw) en NADP2-800 Foot (rood).

• Hoe lager vlieghoogte tijdens de versnelling hoe meer lawaai op de grond.

Startprofielen
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Figuur: Vluchten beneden de 1000 meter, geregistreerd door Klaas Kopinga

De vliegtuigen vliegen veel lager dan ICAO-A bij het opstijgen 

Bij de 
Boschdijk
hadden ze al 
op 1000 m 
moeten 
zitten.
Dat doen ze 
nu pas voorbij 
SON.

Dit 
laagvliegen 
heeft een 
naam:
NADP2, 
waarvan er 
overigens vele 
varianten zijn
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Effect bij de B737-300 (“akoestische 
representant LHB 2014”) van het 
vervangen van de ICAO-A 
startprocedure (onderbroken lijnen) 
door de Transavia startprocedure 
(doorgetrokken lijnen).

De 35 Ke contour lijnen zijn in rood 
aangegeven, de 20 Ke contour lijnen 
zijn in blauw aangegeven.

De oppervlakte van de 35Ke contour 
neemt toe van 10.6 naar 11.8 km2.

De oppervlakte van de 20Ke contour 
neemt toe van 47.8 tot 49.8 km2.

Deze procedures zijn al beschreven in 
appendices 10.1 en waren al 
beschikbaar ten tijde van het schrijven 
van de MER2012.

Akoestische representant Transavia profiel vs ICAO-A profiel (gestippeld) in J2019

35 Ke 11.8  km2 vs 10.6 km2

20 Ke 49.8  km2 vs 47.8 km2
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Effect bij de B737-300 (“akoestische 
representant LHB 2014”) van het 
vervangen van de ICAO-A 
startprocedures (onderbroken lijnen) 
door NADP2-1000 startprocedures 
(doorgetrokken lijnen)

De 35 Ke contour lijnen zijn in rood 
aangegeven, de 20 Ke contour lijnen 
zijn in blauw aangegeven.

De oppervlakte van de 35Ke contour 
neemt toe van 10.6 tot 12.5 km2.

De oppervlakte van de 20 Ke contour 
oppervlakte neemt toe van 47.8 tot 
56.0 km2.

Akoestische representant NADP2-1000 vs ICAO-A profiel (gestippeld) in J2019

35 Ke 12.5  km2 vs 10.6 km2

20 Ke 56.0  km2 vs 47.8 km2
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Het effect van de vervanging van 
B737-300 (de akoestische 
representant, onderbroken lijnen) door 
de 737-800 met NADP2-1000 
startprofielen (doorgetrokken lijnen). 

De oppervlakte van de 35Ke contour 
neemt toe van 10.6 tot 12.7 km2.

Veel van de verschillen zitten rondom 
de startbaan.

De oppervlakte van de 20 Ke contour 
oppervlakte neemt toe van 47.8 tot 
63.5 km2.

Het verschil in geluid bij de landing 
wordt veroorzaakt doordat het effect 
van CDA landingen veel kleiner is dan 
voorgespiegeld met de akoestische 
representant. 

B738 NADP2-1000 versus akoestische representant ICAO-A (gestippeld) in J2019

35 Ke 12.7  km2 vs 10.6 km2

20 Ke 63.5  km2 vs 47.8 km2
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Kan het ook stiller ? Jazeker 

Effect van de stuwkracht reductie bij 
de B738 startend volgens ICAO-A 
profiel. (Hier RT3 genoemd). Op de 
startbaan is de reductie 25 %, 
daarbuiten 20%. Dit is een door de 
piloot zelf instelbaar derated profiel. 
(Daarbij is tevens gebruik gemaakt van een 
verhoogde buitentemperatuur instelling.)

Het gevolg is dat de 35 Ke contour 
oppervlakte afneemt van 10.6 km2 bij 
de representant tot 10.5 km2 bij de 
B738.

Het verschil in geluid bij de landing 
tussen de twee toestellen, zie 
uiteinden blauwe 20 Ke lijnen, is niet 
zo op te heffen. 

B738 RT3 versus akoestische representant (gestippeld) in J2019

35 Ke 10.5  km2 vs 10.6 km2

20 Ke 52.9  km2 vs 47.8 km2
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vliegtuig typen start profiel 35 Ke 20 Ke

representanten ICAO-A 10.6 47.8

representanten Transavia procedure 11.8 49.8

representanten NADP2-1000 12.5 56.0

B738, rest representanten NADP2-1000 12.7 63.5

B738, rest representanten ICAO-A -25% bij Take-off daarna -20%  (=RT3) 10.5 52.9

Samenvatting geluidscontour oppervlakken bij 
gereduceerde stuwkracht en NADP2 procedures  

Voor geluid minimalisatie komt het er uiteindelijk op neer
geen vliegtuigversnelling toe te staan beneden een hoogte van 1 km. 



Samenvatting en Conclusies
• In de MER2012 is niet gerekend met 43000 bewegingen voor grote 

vliegtuigen, maar met 36244 bewegingen.

• Zelfs met 41500 vliegbewegingen werd de maximale contour in 2019 al 
overschreden.

• De overschrijding was nog veel groter geweest als men met de feitelijk 
gevlogen NADP-2 had gerekend (ipv de nu theoretische ICAO-A)

• Ook het rekenen met de echte 737-800 ipv met de “representant” 737-300 
had de overschrijding verder vergroot.

• Bij het opstellen van de MER2012 is de beschikbare geluidsruimte leidend 
geweest. Mede gezien ook de toename van het militaire verkeer is er geen 
rechtvaardiging om de beschikbare geluidsruimte nu of in de toekomst te 
vergroten.

• Het feit, dat Eindhoven Airport (mogelijk in onwetendheid) door onder 
andere het gebruik van andere startprofielen dan berekend een groter 
beslag op de geluidsruimte heeft gelegd dan beoogd, kan geen 
rechtvaardiging zijn om nu te claimen dat men daar recht op heeft. 
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APPENDIX: BACK UP SLIDES
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Uit: Startprocedure op Eindhoven Airport, Luchthaven Eindhoven Overleg (LEO) WG Geluid
Donderdag 2 september 2021
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NATO bevinding betreffende geluidshinder tgv de basis in Geilenkirchen:

NAB: NATO Air Base, ETNG: NATO Air Base Geilenkirchen, E-3A: aanduiding van het vliegtuig, een variant van de B707
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Figuur: Schematisch snelheids- en hoogteprofiel van NADP1 en NADP2-1500ft.
Bron KLM

Overigens heeft de tekenaar zich hier de vrijheid veroorloofd om het NADP2 profiel hoger 
te laten eindigen dan het NADP1 profiel, wat in elk geval bij de B738 niet het geval is.  

De startprofielen



Geluidscontour in 2019 en in 
het Nieuwe Luchthavenbesluit
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Roel Hellemons

Directeur Eindhoven Airport



Geluidsreductie: commitment Eindhoven 
Airport
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1. Goede buur met blik naar de toekomst

Niet groei maar vermindering 
geluidbelasting staat centraal.

11-10-202126
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2. Acties sinds 2019

1) Stand-still maximum aantal vluchten (41.500): 2020, 2021 en 2022
2) vanaf oktober 2020: geen geplande vluchten na 23.00
3) vanaf 2022 meteomarge nog alleen benutten waarvoor bedoeld (opvangen 

variatie in meteo) -> 'krappere jas' dan nu
4) Daadwerkelijk gevlogen verkeer 2019 (#vluchten, types, procedures en tijden) -> 

'geluidbelasting 2019' is basis:
➢ Reductie geluidbelasting tov deze basis realiseren:

•2026 (norm nog vast te leggen door bevoegd gezag na uitvoeren MER)
•2030 (doel: –30%)
•met stapsgewijze reductienormen per jaar (nog te bepalen door bevoegd gezag)

5) Stimulering stillere vliegtuigen en betere tijden: prikkels ingevoerd in havengelden 
+ additionele criteria slottoewijzing
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3. Bijdrage aan MER 2022

1) O.a. verschillende startprocedures -> keuze beste optie obv goede analyse effecten 
(omgeving/milieu)

2) 'geen achterdeurtjes’: dus geen rekentrucs met startprocedures om meer 
geluidsruimte / vliegbewegingen te krijgen -> indien gewenst nu schriftelijk 
vastleggen (afspraak in LEO)

3) Samenwerking en overleg in LEO
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Wim Scheffers

Voorzitter BVM2
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1.Reken in referentie 
scenario 2019 volgens 
realiteit:

• Is de basis voor de 30% reductie in 2030

• Met de echte vlootmix 2019

• Met de toen geldende specificaties

• Met de echt gevlogen startprocedures

Geluidscontour in 2019 en in 
het Nieuwe Luchthavenbesluit
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Maar 
daarbij 
geldt:

Geluidscontour in 2019 en in 
het Nieuwe Luchthavenbesluit
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2. De 35 Ke contour 
referentiescenario 2019 
kan nooit hoger zijn dan 
het toen geldende 
wettelijke maximum van 
10,3 km2:

• De wet geldt voor iedereen, ook voor EA !

• Scheef gegroeide vlootmix niet  “witwassen” 

Geluidscontour in 2019 en in 
het Nieuwe Luchthavenbesluit
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3. De 35 Ke contour in het 
nieuwe LHB mag niet 
groeien tov het oude LHB 
(dus ook max. 10,3 km2)

• Is technisch met wat goede wil gewoon mogelijk.

• Afname suggereren in van Geel Advies, en na 3 
jaar groei faciliteren, is “brainfoppen” van 
omwonenden. 

• Is niet verdedigbaar en niet uit te leggen

Geluidscontour in 2019 en in 
het Nieuwe Luchthavenbesluit
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En:

Geluidscontour in 2019 en in 
het Nieuwe Luchthavenbesluit
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4. Strikte handhaving van 
geluidscontour vanaf nu 

• Periodieke en transparante monitoring en 
rapportage door MLA (Militaire Luchtvaart 
Autoriteit) 

• Harde en navolgbare sancties bij overschrijdingen

• Dus vliegbedrijf stopt zodra contour “vol” is

Geluidscontour in 2019 en in 
het Nieuwe Luchthavenbesluit
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“Van Geel advies” 

mag geen  

“Brainflop”

worden 

Geluidscontour in 2019 en in 
het Nieuwe Luchthavenbesluit
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Vragen 
en 

Discussie


