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- Beleving van geluidwerende voorzieningen tegen vliegtuiglawaai 
in de woonsituatie 
- de- enquête vóór het aanbrengen van de geluidwerende 
voorzieningen. Band 1: tekst -

Samenvatting" 

Voor mensen die door luchtvaartlawaai aan te hoge geluidniveaus zijn 
blootgesteld, zal het in een aantal gevallen mogelijk zijn de door 
hen ondervonden hinder te verminderen door middel van geluidwerende 
voorzieningen welke aan hun woning worden aangebracht. 
Daar geen feitelijke gegevens bekend worden over het effect van deze 
maatregelen op de hinderbeleving, is een onderzoek ingesteld in het 
kader van twee proefprojecten, resp. in enkele locaties rond 
Schiphol en in Marssum bij de vliegbasis Leeuwarden. 
Om het effect en de beleving van de geluidwerende voorzieningen te 
kunnen nagaan, werden in genoemde locaties de bewoners tweemaal 
geënquêteerd, éénmaal voor het aanbrengen van de voorzieningen 
(fase 1) en vervolgens, twee jaar later, na het aanbrengen van de 
voorzieningen (fase 2). 
In dit rapport wordt fase 1 behandeld, waarmee een inzicht wordt 
gegeven in de objectieve hindersituatie en daarmee samenhangende 
factoren. 

- Erleben von schalldampfenden Vorkehrungen gegen Flugzeuglarm 
in der Wohnsituation 
- Die Erhebung vor dem Anbri.ngen der schalldampfenden 
Vorkehrungen. Band 1: Text -

Zusammenfassung 

Für Menschen, die durch Flugzeuglarm zu hohen Gerauschpegeln aus-
gesetzt sind, wird es in einer Reihe von Fallen möglich sein, die 
von ihnen erfahrene Störung zu verringern mittels schalldampfender 
Vorkehrungen, die an ihrer Wohnung angebracht werden. 
Da keine tatsachlichen Angaben über die Wirkung dieser Massnahmen 
auf das Erleben der Störung bekannt waren, ist im Rahmen von zwei 
Versuchsprojekten, .beziehungsweise ln elnigen Orten um Schiphol 
herum und in Marssum bei der Militarflugplatz Leeuwarden, eine Unter
suchung vorgenommen worden. 
Um die Wirkung und das Erleben der schallschut en den Massnahmen 
feststellen zu können, wurde in den genannten Orten unter den Bewohnern 
zweimal eine Umfrage gehalten, einmal vor dem Anbringen der Vorkeh
rungen (Phase 1) und darauf, zwei Dahre spater, nach dem Anbringen 
der Vorkehrungen (Phase 2). 
Dieser Bericht enthalt die zur Phase 1 gehörenden Tabellen mit 
direkten Ergebnissen der ersten Umfrage. 
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- Residents' opinion oh sound-proofing measures to reduce noise 
nuisance from aircraft 
- Survey held before sound-proofing of houses. Vol. 1: 
Text -

Abstract 

People who are exposed to overdoses of air traffic noise may 
in some cases reduce the nuisance by having their homes 
insulated. As no data were available before on the effects of 
sound-proofing measures on the living atmosphere,an investigation 
was made on de subject incorporating two projects, one in 
several locations around Schiphol airport and the other in Marssum 
near the military Air Force base in Leeuwarden. 
In order to assesses the effect of the sound-proofing measures 
and their general apprelation by the people concerned, a survey 
was held among residents in two stages; once before the houses 
were insulated (phase 1) and again, two years later, after the 
houses had been sound-proofed (phase 2). 
This report deals with phase 1, providing some insight in the 
realationship between the volume of moise and the degree of nuisance 
experienced and other related factors. 

- L'impact des mesures d'isolation acoustique contre le 
bruit des avions 
- enquête effectuée auprès de la population avant 1'isolation 
des maisons. Ire partie: commentaires -

Résumé 

Dans un certain nombre de cas, il est possible de réduire, 
par une isolation acoustique des habitations, la gêne ressentie 
par les personnes exposées a des niveaux sonores trop éleyés dus 
au brult des avions. 
Comme on ne dispose d'aucune donnée concrete sur l'impact reel de 
ces mesures, on a effectué une enquête dans le cadre de deux projets 
expérimentaux, 1'un dans plusieurs localités des environs de 
Schiphol, 1'autre a Marssum, localité située pres de la base 
aèrienne de Leeuwarden. 
Affin de pouvoir mesurer l'impact des mesures d'isolation acoustique, 
on a interrogé deux fois les habitants des localités concernées, 
une fois avant la mise en place des dlspositifs anti-brult (phase 1), 
une seconde fois, deux ans plus tard, c'est-a-dire quelque temps après 
1'isolation des habitations des personnes interrogées (phase 2). 
Le rapport fait était des résultats de la phase 1 en donnant un 
aper9u objectif des gênes ressenties par les personnes interrogées 
ainsi que des fasteurs conduisant aux situations de gêne acoustique. 
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SAMËNVATTmG VAi\l DE VOORNAAMSTE ONDERZOEKRESULTATEN. 

In het kader van de Interdepartementale Commissie Geluidhinder is 

een onderzoek ingesteld naar de beleving van geluidwerende voorzie

ningen in de woonsituatie. 

Daartoe zijn twee enquêtes gehouden, de eerste vóór het aanbrengen 

van geluidwerende voorzieningen, de tweede enige tijd nS het aan

brengen van geluidwerende voorzieningen. 

Dit rapport is een verslag van de resultaten van de eerste enquête 

die erop gericht is inzicht te krijgen in de perceptie en de bele

ving van, en de ervaring met akoestische omgevingsfactoren in een 

aantal woongebieden in de omgeving van de luchthaven Schiphol en 

van de vliegbasis Leeuwarden. 

Deze enquête werd gehouden in 1975. 

De enquête is zoveel mogelijk vergelijkbaar gehouden met de enquête 

zoals die in 1963 bij Schiphol heeft plaats gevonden. 

De voornaamste bevindingen van het onderzoek zijn: 

1. De resultaten van LL 14, Schiphol 1975 stemmen overeen met de 

resultaten van het onderzoek 1963 van de commissie Kosten. 

Bij de resultaten van LL 14^ Marssum, is deze overeenstemming 

niet aanwezig. Er blijkt een duidelijk verschil te bestaan 

tussen de beleving van lawaai van militaire en van burgerlucht

vaart.. Dit wordt in LL l6a nader onderzocht. 

2. De resultaten van LL 14, Schiphol 1975, stemmen wat de speci fieke 

JT̂ inder betreft overeen met de resultaten van het onderzoek 1963 

van de commissie Kosten. 

In figuur I zijn de punten betreffende de gebieden rond Schiphol 

aangegeven (1963; +; 1975: o), (blz. II g.). 

De range van geluidbelasting door vliegtuigen in de bij het onder

zoek 1975 betrokken gebieden ligt tussen 45 en 55 KE. 

Uit de lineaire regressie-analyse berekend over de G.R.H.S. per 

sub-complex, gewogen met het aantal ondervraagden per sub-complex 

(y = 1<.34 X - I6o90; y = G.R.H.S.; x = KE), ligt de range van be

rekende gemiddelde relatieve hinderscores tussen 43,40 en 56,80. 



I la -

Binnen de range van geluidbelastingen: 45 - 55 KE wijkt de bere

kende G.R.H.S. nergens meer dan 1,8 punten af van de geprognosti-

seerde y = x. 

Hieruit volgt dat de relatie B = G.R.H.S. niet signifi cant gewijzigd is. 

Wat de specifieke hinder betreft is dus bij dezelfde lawaaibelas-

ting in KE geen verschil gevonden in G.R.H.S. tussen 1975 en I963 

hetgeen betekent: geen wijziging in de relatie B = G.R.H.S. rond 

de luchthaven Schiphol. 

3. Van alle respondenten rond Schiphol ervaart in 1975 (N = 376): 

47 % vliegtuiglawaai als erg hinderlijk; 31 % als hinderlijk; 

22 % als niet hinderlijk. 

In 1963 waren deze percentages voor N = 893 respondenten: 

45 % erg hinderlijk; 31 % hinderlijk; 24 % niet hinderlijk. 

Uit de gegevens van tabel 11.1 (zie par. 11, bldz. 96 ) blijkt 

dat zowel voor Schiphol totaal als voor de vermelde deelgebieden 

met een vergelijkbare lawaai belast ing, de niet-specifieke hinder 

van vliegtuiglawaai in 1975 nagenoeg hetzelfde is als in I963. 

4. Hoewel men over het algemeen in de bij het onderzoek betrokken 

steekproefgebieden tevreden is over de^woning waarin men woont-

en over zijn woonomgeving, noemt 36 % van de respondenten rond 

Schiphol spontaan "Overlast van vliegtuigen", als onprettige kant 

van hun woonomgeving; in Marssum noemt 50 % van de respondenten 

spontaan overlast van vliegtuigen. 

Overigens blijkt er geen aantoonbare samenhang te zijn tussen de 

geluidbelasting van vliegtuigen waaraan men is blootgesteld, en 

de mate van tevredenheid met woning en woomomgeving, noch met 

de wens om te verhuizen. 

In tabel 11.2 (zie par. 11, bldz. 97) is "overlast van vliegtuigen" 

als spontaan antwoord op de vraag "Wat zijn de onprettige kanten 

van het wonen hier?" vermeld voor het onderzoek Schiphol 1963 en 

voor het onderzoek Schiphol 1975. 

Men mag concluderen dat voor het totaal geënquêteerd gebied de lawaai-over last 

is toegenomen (1963: 14 %; 1975: 36 %) ; maar dat voor gebieden 
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met een in I963 en 1975 vsigelijkbare lawaai belast ing van meer 

dan 45 i\F.5 de geluidoverlast niet of weinig is toegenomen. 

5c Gevraagd nsar de prettige kanten van de aanwezigheid van het 

vliegveld Schiphol antwoordt omstreeks 40 % van de respondenten 

dat ze de aanwezigheid helemaal niet prettig vinden of dat ze er 

geen belang bij hebben. 

F.veneens 40 % v?n ds respondenten noemt als prettige kanten met 

name ds werkgelegenheid, de gezelligheid en het dichtbij zijn 

van de luchthaven indien men zelf per vliegtuig reist. In het 

steskprosfgebied .Zwanenburg il!; met een geluidbelasting van 

55 KE is dit percentage 55 ^; 30 % no^mt de werkgelegenheid. 

Gevraagd naar ds prettigs kanten van de aanwezigheid van het 

vliegveld Leeuwarden zegt ongeveer 75 % van de respondenten dat 

zs de aanwezigheid van de vliegbasis helemaal niet prettig vin-

dsHj of dat ze sr gsen belang bij hebben. 

Ongeveer 7 % iioemt als positieve kant de werkgelegenheid. 

Gevraagd naar ds onprettige kanten van ds aanwezigheid van 

Schiphol wordt es'; uidhi nder van vliegtuigen door veel respon

den tsn gsnoemd .'ïn wel. 

Schiphol cocaal 06 % van de respondenten (N = 376) 

N = 106) 

N = 76) 

N = 72) 

N = 82) 

i\! = 40) 

csvraagd riê?̂  d-̂. nnp.'sttigs ka.riten van de aanwezigheid van het 

vlisgvsld [.aeuwardsn noemt 79 % ya(\ de respondenten de geluid

hinder van vi :eg;:L!; gen. 

ivfiTstsl veen 

UI jsse.ihouL 

>wa; ' i ? -n ' j L ' : "ü 

Zwsrisnb'jrg 

Zwar.snburq 

bó % 

^ h % 

I J '0 

: 7 4 % 

i : / i % 

•n "absl \ \ , ' l { z i e ps." 11 $ bldz. 98 is "wil vliegtuiglawaai 

het liefste kwijt'' ris spontaan antwoord op de vraag "welk ge-

lu!c' v.'as !l hst " "sftte kwijt?" vermeld voor het onderzoek 

Schipi-iol 1963 er voor het onderzoek Schiphol 1975« 

F.sn consi;ates"t dat ;n het onderzoek Schiphol 1963, 53 % van 
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. alle ondervraagden vliegtuiglawaai het liefste kwijt wil; dit 

percentage is in 1975 opgelopen tot 71 %• 

Voor gebieden met een zowel in 1963 als in 1975 hoge lawaaibe-

lasting (boven 45 KE) ligt het percentage ondervraagden dat 

vliegtuiglawaai het liefste kwijt wil, zowel in I963 als in 

1975, op ongeveer 80 %. 

7. Tegen het einde van de enquête werd de gesloten vraag aan de 

orde gesteld: "Wat vindt U in Uw situatie het hinderlijkst: 

vliegtuiggeluiden, verkeersgeluiden of geluiden van de buren?". 

In tabel 11.4 (zie par. 11, bldz. 99) wordt een vergelijking 

gemaakt tussen Schiphol I963 en Schiphol 1975. 

In 1963 vond 53 % van alle respondenten (N = 992; Badhoeve-

dorp I en II, Aalsmeer I en II, Osdorp, Geuzeveld, Amstelveen I 

en II; zonder Amstelveen I en II is N = 893) vliegtuiglawaai 

het hinderlijkst; in 1975 is dit percentage opgelopen tot 67 %• 

Voor gebieden met een zowel in 1963 als in 1975 hoge lawaaibe-

lasting (boven 45 KE) ligt het percentage ondervraagden dat 

vliegtuiglawaai het hinderlijkst vindt (zowel in 1963 als in 

1975) op ongeveer 80 %. 

Uit één en ander kan men de conclusie trekken dat overlast van 

en irritatie door vliegtuigen in de woonomgeving in 1975 groter 

is dan in I963. 

Dit geldt voor Schiphol totaal: het gehele onderzoekgebied. 

In gebieden met een zowel in I963 als in 1975 hoge lawaai belas

ting (boven 45 KE) is geen of nauwelijks verschil te constateren 

tussen 1963 en 1975. 

8. In alle steekproefgebieden noemt een overgrote meerderheid van 

respondenten, die ontevreden zijn over de geluidwering t.o.v. 

buiten, vliegtuiglawaai als geluid van buiten waarover men on

tevreden is. 

9. In alle steekproefgebieden willen de ondervraagden vliegtuig

geluiden het liefste kwijt, omdat men ze zo hinderlijk vindt, 

storend bij een gesprek, bij radio en TV en bij de nachtrust. 
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10. Uit ds antwoorderi op de vraag: "Denkt U dat hst lawaai op den 

duur de geestelijke of lichamelijke gezondheid van Uw gezin zal 

sciiade.'i'' kaï'! men het volgende concluderen: 

1&4 van 99?. respondenten rond Schiphol (1963)» d.i. JJ % waren 

van msning dat vliegtuiglawaai op den duur de geestelijke of 

lichamelijke gezondheid van hun gezin zal schaden, 

129 van de 376 respondenten rond Schiphol (1975)j doi. 34 % 

waren van mening dat vliegtuiglawaai op den duur de geestelijke 

of lichamelijke gezondheid van hun gezin zal schaden. 

in 1975 een verdubbeling van percentage t.o.v. 1963» 

in 1563 werden 109 van de genoemde 164 respondenten d.i. 66 % 

door vliegtuiglawaai bij slapen of rusten gestoord. 

in 'iS75 warden 85 van de genoemde 129 respondenten doi» 66 % door 

vliegtuiglawaai bij slapen of rusten gestoord. 

Tensiotts: in :S<'3 danksn 109 van de 462 respondenten, die zeggen 

dat ze door vl :^-:gtuiglawaai gestoord worden bij slapen of rusten, 

d.i o 24 %., dat vliegtuiglawaai op den duur de geestelijke en 

'i ichamelljke ge.zondheid van hun gezin za'l schaden„ 

ln 197,'1 é z - k ^ r . dst 8f,' \/an ds 147 respondenten, d J . 58__J. 

.•̂ Is meest voorkomenris wijze waarop de schade zich vermoedelijk 

ys:"\ ül "sn wordt tOKnernsnoe nervositeit genoemd» vervolgens toe-

nsmsnds spanning èn irritatie (stress) en tekort aan slaap. 

Ksiilpgsn over ds In'/loed op ds gezondhsid, zoals in ds hierboven 

vsrmside '̂rscfj aan de orde komen, hebben irieer van doen met de on-

dsrvonri'^n !: nder, zowel sper.ifiek als niet-speci f iek, dan met de 

f s' •:£' • j 'cn '' ?•••«'z z ' "r;;.'"cs ; t i e, 

')e. ,T!snl-g -̂  a:: n^ rc.spondsnten hierover i = êën van de voorna a m s t e 

psrsconl Jk." ' ? z . - ' : c - e p . , dis ds h i n d e r , die y a n vliegtuiglawaai 

cndervcnden woid''.. hsTnvloedt. 

'̂.' > 7cwsï 'n Qft s'•.s£;cp roef gei; I sden rond Schiphol als in de steek

proef gsb'adrir. ts i'iarssum wordt de zomer het meest frequent ge

noemd als .-e:7:o?.r; waarin iTisn de meeste last van vliegtuiglawaai 

h^.sf:; (Sc'r'.i phol 7^ ^j. Harssum 59 %)» Dit kan zijn oorzaak vinden 
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in het vaker geopend hebben van de ramen en het vaker buitens

huis verblijven. 

In het zwaarder belaste gebied te Marssum zegt 45 X van de res

pondenten dat het voor hen geen verschil uitmaakt. In alle jaar

getijden ondervinden ze veel hinder. 

12. Als hoofdreden dat er nu (1975) meer last van vliegtuigen onder

vonden wordt dan vroeger, wordt zowel rond Schiphol als in 

Marssum opgegeven dat er tegenwoordig meer vluchten worden ge

maakt. 

In de gebieden rond Schiphol wordt als reden van tegenwoordig 

minder hinder o.m. opgegeven:-"is er nu aan gewend/ vindt het 

niet zo erg meer" -, - "minder vluchten" -, - "andere landings

baan" -. 

13. De meerderheid van de respondenten is van mening dat de lucht

vaart geen rekening houdt met de omwonenden. In deze groep is 

het percentage respondenten dat vliegtuiglawaai erg hinderlijk 

vindt veel groter dan in de groepen met een neutraal en met een 

posi tief gevoel. 

Dit bepaalt naar alle waarschijnlijkheid mede de attitude van 

de respondenten ten opzichte van de aanwezigheid van de lucht

haven Schiphol ( een attitude die opgebouwd is uit een aantal 

atti tudecomplexen). 

Vergelijkt men op grond van het onderzoek de attitude t.o.v. de 

aanwezigheid van de luchthaven Schiphol in 1975 en 1963 dan 

krijgt men het volgende beeld: 

Attitude 

negatief 

positief 

neutraal 

totaal 

N 

Tot aal Schiphol 

(N = 376) 

43 % 

41 % 

16 % 

100 % 

376 

1975 Totaal Schiphol 1963 

(N = 992) 

23 % 

42 % 

35 % 

100 % 

992 
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Men kan nog vermelden dat in 1975 ongeveer de helft van alle 

respondenten rond Schiphol het met acties tegen geluidoverlast 

van vliegtuigen eens is. 

In de groep respondenten die vliegtuiglawaai "erg hinderlijk" 

vindt, is een groter percentage respondenten het eens met ac

ties tegen geluidoverlast van vliegtuigen, dan in de groepen 

"hinderlijk " en "niet hinderlijk". 

14. Respondenten die antwoorden dat de vliegtuigen recht over hen 

heenkomen hebben meer hinder van vliegtuiglawaai dan responden

ten die antwoorden dat ze langs hen hesn gaan. Vliegtuigen die 

recht over ons heen komen worden als meer bedreigend ervaren 

dan vliegtuigen die langs ons heen gaan. 

Er is ook een samenhang tussen de vlieghoogte en de mate van 

hinder van vliegtuiglawaai. Met name "heel laag" overvliegen 

wordt erg hinderlijk gevonden. 

15o In dit onderzoek zijn de demografische factoren: geslacht, 

leeftijd, gezinsgrootte, opleiding gezinshoofd en welstand 

niet van invloed geweest op de mate van hinder die van vlieg

tuiglawaai wordt ondervonden. 
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Figuur 1 De specif ieke hinder van v l i eg tu ig lawaa i 
(het verstorend effect van vl iegtuiglawaai op 
bepaalde " a k t i v i t e i t e n " ) rond de luchthave 
Schiphol ; + 1963 ; • 1975 

20 40 60 80 . / 100 

- ^gem idde lde relatieve hinderscore (6RHS) 

Oc rond Schiphol geënquêteerde hinder u i tgezet 
tegen de totale lawaaibelast ing oldaar 
+1963 ; «1975 
Er is geen wi jz ig ing in de relat ie B ^ G R H S ; 

de numerieke waarde van de gemiddelde relat ieve h inder
score is gel i jk aan de numerieke waarde van de tota le 
lawaaibelast ing 
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I n l e i d i n g 

Par. I. Doel van het onderzoek 

De omschrijving volgens het ICG - onderzoekprogramma Luchtvaartlawaai 

LL - HR - 00 - 01, project OLL - 14: 

Beleving van geluidwerende voorzieningen in de woonsituatie luidt: 

Het aanbrengen van geluidwerende voorzieningen aan de woning ter be

perking van de geluidhinder door vliegtuigen kan ongunstige nevenef

fecten ten gevolge hebben, waardoc • de situatie door de bewoners niet 

als verbeterd wordt ervaren. Speciaal bij vliegtuiglawaai valt te den

ken aan "bunkereffecten" en onderhoudsproblemen. De waardering van de 

bewoners is van belang voor de beslissing omtrent de aard en uitvoering 

van dergelijke maatregelen in andere situaties in het kader van sane

ringsprogramma's binnen geluidzones. Het onderzoek beoogt door middel 

van enquetering inzicht in deze waardering te v'erkrijgen; tevens kunnen 

de resultaten worden gebruikt voor de verbetering van het inzicht in de 

samenhang tussen de geluidbelasting door vliegtuigen en de hinderomvang. 

Bij de uitvoering dient aansluiting te worden gezocht op het in project 

11 genoemde proefproject, waarbij inmiddels geluldwerende voorzie

ningen aan circa 500 woningen zijn getroffen. 

Enquetering dient voor en enige tijd na het aanbrengen van de voorzie

ningen plaats te vinden» 

In het kader vaii ICG project LL 14 wordt gerapporteerd over de beleving 

van de geluidwerende voorzieningen in de woonsituatie. In het kader van 

ICG project LL 11 worden de overige belangrijke aspecten zoals uitvoering, 

organisatie, bouwtechniek, kosten gerapporteerd, 

In dit rapport wordt verslag uitgebracht over de enquetering voor het 

aanbrengen van de geluidwerende voorzieningen. 

LL 11 o ICG programma luchtvaartlawaai 11 .• 
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Par. 2. Methode van onderzoek 

Als methode van onderzoek is de mondelinge enquête gehanteerd. Deze en

quête bestaat uit een groot aantal gesloten vragen, d.w.z. vragen waar

van de antwoordcategorieën reeds vastliggen. Daarnaast is ook een aantal 

open vragen opgenomen. 

Het veldwerk voor dit onderzoek is uitgevoerd door de N.V. v.h. Neder

landse Stichting voor Statistiek. De volledige verantwoording voor ana

lyse en rapportering berust bij het IMG - TNO. 

De enquête is zoveel mogelijk vergelijkbaar gehouden met de enquête 

zoals die in 1963 bij Schiphol gehouden is. 

Het veldwerk voor dit onderzoek vond plaats in de maand september 1975. 

Par. 3. Steekproefgebieden 

Het onderzoek is gehouden in een vijftal woningcompLexen rond de lucht

haven Schiphol en in een woningcomplex te Marssum, gelegen bij de vlieg

basis Leeuwarden, die in het isolatieproject waren betrokken. 

Bij de selectie van de woningcomplexen werd ondermeer gelet op woning

type, minimum serie grootte en te treffen maatregelenpakket. 

De woningcomplexen bevinden zich te Amstelveen, te Rijssenhout, te 

Zwanenburg en te Marssum. 

In dit rapport worden zij aangeduid als steekproefgebieden. In elk 

steekproefgebied is de ter plaatse aanwezige geluidbelasting bekend, 

uitgedrukt in Kosten-Eenheden. 

De respondenten waren op het tijdstip van de enquête niet op de hoogte 

van het feit dat zij geluidwerende voorzieningen zouden krijgen. 

In schema 1 is aangegeven per steekproefgebied: 

- de geluidbelasting 

- het aantal eengezinswoningen 

- het aantal flatwoningen 

- het aantal beschikbare respondenten (1 per woning) 

- de respons (totaal respons 434; dat is 80) 



Schema 1 

- 3 

Steekproefgebieden 

Amstelveen 

Rijssenhout 

Zwanenburg I 

Zwanenburg II 

Zwanenburg III 

Marssum (zwaar 
belast gebied) 

Marssum (minder 
zwaar belast 
gebied) 

Totaal 

geluid
belasting 
in KE 

- 45 

45 

45 - 50 

50 - 55 

55 

70 

63 

- -

een
gezins
woningen 

54 

100 

92 

-

-

V 

f " 

309 

flat
woningen 

80 

-

104 

48 

-

-

232 

beschikbaar 

134 

100 

92 

104 

48 

1 " 

541 

respons 

106 

76 

72 

82 

40 

31 

27 

434 
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HOOFDSTUK II 

D e r e s u l t a t e n v a n d e e n q u ê t e 

Par. 1 Samenvatting paragrafen. 

In dit Hoofdstuk komen achtereenvolgens aan de orde: 

Par. 2 De enquête is er uiteindelijk op gericht, zeker in deze eerste 

fase, inzicht te krijgen in de perceptie en beleving van, en de ervaring 

met de akoestische omgevingsfactoren in een aantal woongebieden in de om

geving van de luchthaven Schiphol en van de vliegbasis Leeuwarden. 

Om direkte beïnvloeding tijdens het enquêteren te voorkomen, diende het 

onderzoek binnen het sociaal-wetenschappelijke kader aangaande woonom

standigheden te worden opgezet. 

Daartoe wordt in de eerste plaats geïnformeerd naar de mening van de 

respon4enten over hun woning en hun woonomgeving. 

Men hoopt op deze wijze spontane informatie te verkrijgen over vlieg

tuiglawaai. 

Par. 3 Vervolgens wordt tijdens het interview aandacht geschonken aan 

een belangrijk functioneel aspect van het menselijk leven: het slapen, 

(de slaapkwaliteit), en in verband daarmee de ervaren gezondheidstoestand. 

Par. 4 Daarna wordt het akoestisch milieu in en om de woning aan de orde 

gesteld, in algemene zin (geluiden van de buren + geluiden van buiten). 

Par. 5 Voorts wordt aandacht besteed aan de verhuisgeneigdheid. 

Par. 6 'Wederom wordt het akoestisch milieu in en om de woning aan de 

orde gesteld. Nu toegespitst op de rol van vliegtuiggeluiden. 

Par. 7 Daarna worden de invloeden van vliegtuiglawaai nagegaan. 

Par. 8 Enige attitude complexen worden vervolgens behandeld. 

Par. 9 Vervolgens worden de sociale contacten van de respondenten aan de 

orde gesteld. 
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Par. 10 Tenslotte wordtuitvoerig ingegaan op de geluidhinder door 

vliegtuigen. ^ 

Par. 11 Vergelijking Schiphol 1963 en Schiphol 1975. 

Aan het eind van elke paragraaf worden enkele conclusi.;s vermeld. 
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Par . 2. Woning en woonomgeving 

2.1. Inleiding 

Achtereenvolgens komen in deze paragraaf aan de orde: 

de woonhistorie 

de tevredenheid met de woning 

- de tevredenheid met de woonomgeving 

(De voornaamste karakteristieken van de geënquêteerden worden weer

gegeven in Tabel I). (Zie tabellenboek) 

2.2. Woonhistorie 

2.2.1. HeC aantal jaren dat men de huidige woning bewoont 

De bewoningsduur is o.m. afhankelijk van ouderdom en structuur 

van het steekproefgebied. 

In Amstelveen ligt de bewoningsduur voor de meerderheid van de res

pondenten tussen 6 en 15 jaar. 

In Rijssenhout ligt de bewoningsduur in meerderheid tussen 2 en 

5 jaar. 

In de drie Zwanenburg-gebieden ligt de bewoningsduur in meerder

heid tussen 6 en 15 jaar; in Zwanenburg III komt zelfs bewonings

duur langer dan 21 jaar voor. 

In Marssum komt in het zwaarder belaste gebied een bewonings

duur van 6 a 10 jaar relatief vaak voor; in het minder zwaar 

belaste gebied ligt de bewoningsduur voor de overgrote meerderheid 

tussen 2 a 5 jaar. 

2.2.2. Bouwjaar van de huidige woning (Tabel 2) 

In Amstelveen ligt het bouwjaar van de woningen van de respon

denten in overgrote meerderheid tussen 1960 en 1964; 

in Rijssenhout tussen 1970 en 1972; 

in Zwanenburg I en Zwanenburg II tussen 1960 en 1964; 

in Zwanenburg III tussen 1955 en 1959. 

In het zwaarder belaste gebied te Marssum ligt het bouwjaar 

van de huidige woning van de respondenten, voornamelijk in de 

perioden 1950 - 1954 en 1965 - 1969; in het minder zwaar 

belaste gebied tussen 1970 en 1972. 
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2.2.3» Huurwoning of eigen woning (Tabel 3) 

Alle respondenten in de steekproefgebieden rond Schiphol wonen in 

een huurwoning. 

Ook de respondenten in het minder zwaar belaste gebied in Marssum 

wonen in een huurwoning. 

Zes van de 31 respondenten in het zwaarder belaste gebied wonen in 

een eigen woning. 

2.2.4» Eerste versus niet-̂ eerste zelfstandige woning (Tabel 4) 

Voor een minderheid van de respondenten in alle steekproefgebieden was 

dit de eerste zelfstandige woning die ze met hun gezin bewonen, uitge

zonderd in het steekproefgebied Zwanenburg II waar dit voor de meer

derheid van de respondenten het geval was. 

2.2.5» T.vpe woning, type huis waarin men woont (Tabel 8) 

In de steekproefgebieden Amstelveen, Zwanenburg II en Zwanenburg III 

wonen alle respondenten of een grote meerderheid in een etagewoning 

of flat. 

In de steekproefgebieden Ryssenhout en Zwanenburg I woont de meerder

heid van de respondenten in een heel huis in een rij. 

In de steekproefgebieden Marssum woont de meerderheid van de respon

denten in een heel huis in een rij (midden-of hoekhuis) of in één 

van twee huizen onder êén kap. 

2.3» Tevredenheid met de woning 

2.3.1 Mate van tevredenheid met de woning (Tabel 10 B) 

De mate van tevredenheid met de woning is nagegaan met behulp van een 

6 - puntsschaal, lopend van zeer tevreden tot zeer ontevreden: 

- zeer tevreden „ ) zeer tevreden 

- tevreden 
. , j tevreden 

- net tevreden J 

- ïiet ontevreden 

- ontevreden " ontevreden 

- zeer ontevreden 



Zowel in de steekproefgebieden rond Schiphol tJs in de gebieden in 

Marssum is de meerderheid van de respondenten tevreden over hun 

woning. Zie tabel 10B. 

90% van de ondervraagden rond Schiphol is tevreden over zijn woning, 

waarvan 24% zeer tevreden. 

•Voor de verschillende steekproefgebieden zijn deze percentages: 

Amstelveen j 3'^a tevreden, waarvan 18^ zeer tevreden 

Ryssenhout ; 97% tevreden, waarvan 34% zeer tevreden 

% tevreden, waarvan 33% zeer tevreden 

% tevreden, waarvan 29% zeer tevreden 

73% tevreden, waarvan 10% zeer tevreden 

Zwanenburg I 

Zwanenburg II 

Zwanenburg III 

74% van de ondervraagden rond de vliegbasis Leeuwarden is tevreden 

over zijn woning, waarvan 24% zeer tevreden. 

'Voor het zwaarder belaste gebied te Marssum zijn deze percentages: 

78% tevreden, waarvan 39% zeer tevreden. 

Voor het minder zwaar belaste gebied te Marssum zijn de percentages: 

70% tevreden, waarvan 7% zeer tevreden. 

Zie tabel IOB/IO. 

Er is geen aantoonbare samenhang tussen de mate van tevredenheid met de 

wonimn; en de geluicibelasting* 

Keuzevrijheid heeft blijkens tabel ICC geen invloed op de mate van te

vredenheid met de woning (Tabel 10 C) 

Geen van de respondenten in de steekproefgebieden rond Schiphol heeft 

een eigen woning, zodat niet is na te gaan of er verschil in tevre

denheid met de woning bestaat tussen degenen die in een huurwoning 

en degenen 'die in een eigen woning wonen. (Tabel 10D_) 

Het type woning heeft in de steekproefgebieden rond Schiphol wel in

vloed op de mate van tevredenheid met de woning, (Tabel 10E) 

•Van de I87 respondenten die een etagewoning bewoonden bleek 13% on-

tevreden over hun woning, 68% tevreden en 18% zeer tevreden. 

Van de I72 respondenten die een alleenstaand heel huis, twee onder 

éên kap, heel middenhuis in., rij, heel hoekhuis bewoonden bleek 3% 
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ontevreden over hun wcn;:.ng; 62% tevreden en 33% zeer tevreden. 

Eén en ander duidt op een grotere appreciatie van de eenge--

zinswoning boven de flat (Zie tabel IOE) 

2o3o2o Mate van tevredenheid met diverse aspecten van de woning 

(Tabel 11 - 1 en tabel 11-2) 

In alle steekproefgebieden werd aan de reBpond.enten gevraagd of ze 

tevreden of Ontevreden waren met de volgende woningaspecten: 

- uitzicht 

- verwarming 

- indeling 

- bergruimte 

- ventila.tiemogelijkheid 

-• zontoetreding 

- geluidwering tussen kamers 

- geluidwering t.o.v» andere woningen 

- geluidwering t^o^Vo buiten. 

In onderstaand schema is het percentage "tevredenen" aangegeven 

(over alle ondervraagden) met daarachter een aanduiding of er bij 

. één van de steekproefgebieden een positieve (+) of een negatieye(-) 

afwijking is van het gemiddelde. 
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Verwarming 

Indeling 
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62 
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+ 

-f-

-I-

-f-

58 106 76 72 82 40 31 

-t-

+ 

-I-

-I-

27 

Als we de gegevens hiervan overzien (zie schema 2 en de tabellen 11-1 

en 11 - 2) dan blijkt dat in alle steekproefgebieden de meerderheid van 

de respondenten tevreden is over: het uitzicht, de verwarming, de inde

ling, de ventilatiemogelijkheid en de zontoetreding. 

In de steekproefgebieden Amstelveen, Zwanenburg II en Zwanenburg III is 

de meerderheid van de respondenten ontevreden over de bergruimte. 
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Wat de akoestische woningaspecten betreft kan het volgende worden opgemerkt: 

- over de geluidvjering tussen de kamers is de meerderheid van de responden

ten in alle steekproefgebieden tevreden, uitgezonderd in het minder zwaar 

belaste steekproefgebied Marssum, waar de aantallen ontevredenen en te

vredenen ongeveer gelijk zijn. 

- wat betreft de 'mate van tevredenheid met de geluidwering t.o.v. andere 

woningen zijn in de steekproefgebieden Amstelveen en Rijssenhout de aan

tallen tevredenen en ontevredenen ongeveer gelijk (49%/51% respectievelijk 

49%/50%), 

In de steekproefgebieden Zwanenburg I en II en het zwaarder belaste 

gebied te Marssum zijn de tevredenen duidelijk in de meerderheid. 

In het minder zwaar belaste gebied te Marssum en het gebied Zwanenburg 

III (in beide gebieden bedraagt de geluidbelasting 55 KE) zijn de onte

vredenen duidelijk in de meerderheid (67%, resp. 65%). 

De volgende aanvullende opmerking kan worden gema.akt .betreffende Zwanen

burg III: Geluidisolatiemetingen aan de scheidingsconstructies binnen 

het blok flatwoningen, verricht door het Instituut voor Milieuhygiëne en 

Gezonciheidstechniek TNO toonden aan dat hier sprake is van een slechte 

interne geluidisolatie. De bewoners hebben meer last van elkaar 'dan van 

de vliegtuigen. 

- Wat de geluidwering t.o.v. buiten betreft is de meerderheid van de res

pondenten hierover ontevreden, behalve in het steekproefgebied Rijssen

hout, waar de meerderheid hierover'tevreden is (64%)» 

Opgemerkt kan nog worden dat in de steekproefgebieden Zwanenburg III en 

het minder zwaar belaste gebied te Marssum met een zelfde geluidbelas

ting van 55 KE de verhouding ontevredenen, tevredenen ongeveer hetzelfde 

is (65%/35%, resp. 67%/30%). 
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2.3.3. Aspecten van de woning die men zou willen veranderen (Tabel 12) 

Aan alle respondenten werd de-vraag gesteld: "als twee van de zojuist 

genoemde woningaspecten voor U verbeterd zouden worden, welke zou U 

dan in de eerste plaats kiezen en welke in de tweede plaats". 

De verbetering die het meest in de eerste plaats werd gekozen 

was in alle steekproefgebieden: "geluidxvering ten opzichte van 

(buiten", uitgezonderd in Rijssenhout waar deze keuze viel op: "geluid

wering-ten opzichte van andere woningen" (zie tabel 12). 

De verbetering die het meest in .de eerste en tweede plaats werd geko

zen was eveneens in alle steekproefgebieden: "geluidwering ten opzich

te van buiten", uitgezonderd in Rijssenhout en het minder zwaar belas

te gebied in F'arssum waar deze keuze wederom viel op: "geluidwering 

ten opzichte van andere woningen"; en Zwanenburg II, waar deze keuze 

viel op bergruimte. 

De gegevens betreffende de voorkeurskeuze voor: 

"geluidvvfering ten opzichte van buiten", "geluidwering ten opzichte 

van andere woningen", en bergruimte zijn voor de totale steekproef 

en voor de steekproefgebieden nog eens samengevat in scheme. 3: 

1 plaats, 2 plaats en 1 + 2 plaats, in procenten. 
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2ffl3.4» Geluiden vaji 'buiten waarover men ontevreden is (Tabel 13A,B ) 

In alle steekproefgebieden noemt een overgrote meerderheid van res

pondenten, die ontevreden zijn over de geluidwering t.o.v. buiten, 

vliegtuiglawaai als geluid van buiten waarover men ontevreden is. 

De gegevens hieromtrent zijn in schema 4 aangegeven (in procenten van 

het aantal ontevredenen). 
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2.4» Tevredenheid met de woonomgeving 

2.4»1» Mate van tevredenheid met de woonomgeving 

Zevenentwintig % van alle ondervraagden rond Schiphol is zeer tevreden 

over de omgeving waarin men woont. Eénenzestig % is tevreden. Achten

tachtig % van alle ondervraagden rond Schiphol is dus zeer tevreden of 

tevreden over hun woonomgeving. 

Voor de verschillende steekproefgebieden zijn deze percentages: 

Amstelveen : 93% tevreden, waarvan 25% zeer tevreden 

Ryssenhout I 88% tevreden, waarvan 25% zeer tevreden 

% tevreden, waarvan 36% zeer tevreden 

Io tevreden, waarvan 24% zeer tevreden 

% tevreden, waarvan 28% zeer tevreden 

Zwanenburg I 

Zwanenburg II 

Zwanenburg III 

Voor alle ondervraagden rond de vliegbasis Leeuwarden zijn deze per

centages: 78% tevreden, waaî ran 31% zeer tevreden. 

Voor het zwaarder belaste gebied: 87% tevreden; 42% zeer tevreden. 

Voor het minder zwaar belaste gebied: 67% tevreden; 19% zeer tevreden. 

Er is QB&n. aantoonbare samenhang tussen de mate van tevredenheid met 

de woonomgeving en de geluidbelasting (Zie Tabel I4). 

2.4»2« Prettige kanten aan het w;onen 

Een rustige omgeving wordt door 20% van de ondeFvraagden rond Schiphol 

als prettige kant van het wonen genoemd. 

Voor de steekproefgebieden zijn deze percentages: 

Amstelveen : 27% (45 KE) 

Ryssenhout : 30% (45 KE). 

Zwanenburg I • 19% (45 - 50 KE) 

Zwanenburg II : 11% (50 - 55 KE) 

Zwanenburg III: 5% (55 KE) 

en voor: 
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Marssum (minder zwaar b e l a s t e gebied) 

Marssum (zwaarder b e l a s t e gebied) 

Marssum t o t a a l 

7% (55 KE) 

6% (60-65 KE) 

In het algemeen kan men stellen dat een rustige omgeving minder vaak 

als prettige kant van het wonen wordt genoemd, naarmate de geluidbe

lasting door vliegtuigen hoger is. (Zie Tabel 15) 

2.4»3» Onprettige ka.nten aan het wonen 

Door 36% van de ondervraagden rond Schiphol wordt lawaaioverlast van 

vliegtuigen spontaan als onprettige kant aan het wonen genoemd. Bij de 

vliegbasis Leeuwarden is dit percentage 50%. 

Voor de steekproefgebieden zijn deze percentages: 

Amstelveen 

Ryssenhout 

Zwanenburg I 

Zwanenburg II 

Zwanenburg III 

Marssum (minder zwaar 
bel. geb.) 

Marssum (zwaarder bel. 
gebied) 

32% (45 KE) 

21% (45 KE) 

0̂ (45 - 50 KE) 

(50-55 KE) 

45% (55 KE) 

% (55 KE) 

52% (60-65 KE) 

In het algemeen kan men stellen dat lawaaioverlast van vliegtuigen door 

een hoger percentage respondenten als onprettige kant van het wonen wordt 

genoemd, naarmate de geluidbelasting door vliegtuigen hoger is. 

(Zie Tabel 16) 

2.4»4« Het aspect van de eigen omgeving dat men het,liefst yerajiderd zou willen 

zien. (Tabel 20) 

Uitgezonderd een gewenste verbetering van openbaar vervoer, meer winkels, 

en verbetering van culturele voorzieningen, die meer van doen hebben met 

de stedebouwkundige ligging der steekproefgebieden, dan met de geluidbe

lasting door vliegtuigen, worden in alle steekproefgebieden vermindering 

van vliegtuiglawaai en vermindering van geluidhinder door de responden

ten naar voren gebracht als aspecten die men graag in de omgeving veran

derd zou willen zien. 
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Blijkens tabel 20 is hier het verband met de door de respondenten 

ondergane expositie aan vliegtuiglawaai duidelijker. 

2»4»5» Motivatie van het belang dat men hecht aan een'rustige omgeving (Tabel 21 ) 

Ongeveer een derde van de respondenten in de steekproefgebieden rond 

Schiphol en in het minder zwaar belaste gebied in Marssum en ongeveer 

de helft van de respondenten in het zwaarder belaste gebied te Marssum 

zijn van mening dat een rustige omgeving van belang is om zelf tot rust 

te komens 

Andere veel gemaakte opmerkingen zijn dat eeiji rustige omgeving beter is 

voor het zenuwgestel, dat het belangrijk is voor de kinderen, en dat men 

rust wil hebben na een drukke dag. 

2.4»6. Prettige en onprettige kanten va,n het wonen bij een vliegveld 

(Zie tabel 22A, B, C, D) 

Gevraa.gd naar de prettige kanten van de aanwezigheid van het vliegveld 

Schiphol antwoordt omstreeks 40% van de respondenten dat ze de aanwezig

heid helemaal niet prettig vinden of dat ze er geen belang bij hebben. 

Eveneens omstreeks 40% van de respondenten noemt als prettige kanten met 

name de werkgelegenheid, de gezelligheid en het dichtbij zijn van de 

luchthaven indien men zelf per vliegtuig reist. In het steekproefgebied 

Zwanenbvirg III, met een geluidbelasting van 55 KE is het percentage 55%; 

30% noemt de werkgelegenheid. 

Gevraagd naar de prettige kanten van de aanwezigheid van het vliegveld 

Leeuwarden zegt ongeveer 75% van de respondenten de aanwezigheid van 

de vliegbasis helemaal niet prettig te vinden, of er geen belang bij 

te hebben. 

Ongeveer 7% noemt als positieve kant de werkgelegenheid. 

Gevraagd naar de onprettige kanten van de aanwezigheid van Schiphol wordt 

geluidhinder van vliegtuigen door veel respondenten genoemd en wel: 
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Schiphol totaal 66% van de respondenten 

in Amstelveen door 66'jo van de respondenten 

in Ryssenhout door 44% van de respondenten 

in Zwanenburg I door 75% van de respondenten 

in Zwanenburg II door 74% van de respondenten 

in Zwanenburg III door 71% van de respondenten 

Gevraagd naar de onprettige kanten van de aanwezigheid van het vliegveld 

Leeuwarden noemt 79% van de respondenten de geluidhinder van vliegtuigen. 

2.5» Conclusies: 

1. Over het algemeen is men in de bij het onderzoek betrokken steekproef

gebieden tevreden of zelfs zeer tevreden over de woning waarin men woont. 

Het type woning he'eft invloed op de mate van tevredenheid met de woning. 

Onder respondenten die een eengezinswoning bewonen treffen we meer 

"zeer tevredenen" en minder "ontevredenen" aan'dan onder respondenten die 

een etagewoning bewonen. 

2. Ook is men over het algemeen in de bij het onderzoek betrokken steekproef

gebieden tevreden of zelfs zeer tevreden met zijn woonomgeving. ' 

3. Er is geen aantoonbare samenhang tussen de mate van tevredenheid met de 

woning en met de woonomgeving en de geluidbelasting. 

4. Meer dan de helft van de ondervraagden is ontevreden over de geluidwering 

t.o.v. buiten. Vliegtuiglawaai wordt genoemd als geluid waarover men het 

meest ontevreden is. 36% van de ondervraagden rond Schiphol en 

50% van de ondervraagden bij de vliegbasis Leeuwarden noemen spontaan 

lawaaioverlast van vliegtuigen als onprettige kant van hun woonomgeving. 

Hieruit is af te lezen dat het probleem van de geluidhinder door vlieg

tuigen in de onderzochte steekproefgebieden sterk leeft. 
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Par. 3» Slapen en de ervaren gezondheidstoestand 

3.1. Inleiding 

Achtereenvolgens komen in deze paragraaf aan de orde: 

- slapen met open ramen 

- de slaapkwaliteit 

3.2. Slapen roet open ramen 

3.2.1. Voorkeur voor het slapen met open of gesloten ramen (Tabel 23/24) 

Zowel de respondenten in de steekproefgebieden rond Schiphol als 

de respondenten rond de^vliegbasis Leeuwarden vinden het in overgrote 

meerderheid prettig met open ramen te slapen. De percentages berekend 

op alle ondervraagden zijn resp. 92% en 86%, met slechts een geringe 

spreiding tussen de steekproefgebieden. 

3.2.2. Frecruentie waarmee men met open ramen slaapt (Tabel 23/24) 

Het percentage respondenten dat altijd of vaak met open ramen slaapt 

varieert in de steekproefgebieden rond Schiphol van 60% in Zwanenburg.. 

III (55 KE) tot 82% in Ryssenhout (45 K E ) ; Schiphol totaal:,74%» 

In het minder zwaar belaste gebied bij de vliegbasis Leeuwarden is '. 

het percentage respondenten dat altijd of vaak met open ramen slaapt 

70% (5-5 K E ) ; in het zwaarder belaste gebied 49% (60 - 65 KE) ; Marssum 

totaal: 58%). ' 

3»2,3» Redenen waarom men nooit, zelden of soms met open ramen slaapt. (Ta"bel 25) 

Van alle ondervraagden rond Schiphol geeft 21% van de respondenten die 

nooit, zelden of soms met open ramen slapen, als reden daarvoor op de 

geluidsoverlast van vliegtuigen; rond de vliegbasis Leeuwarden is dit 

percentage 37%» 
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3» 3» De sla3.pkwaliteit 

3» 3.1. Het gemak waarmee men in slaa.p komt. (Tabel 26) 

Vraag 33 uit vragenlijst; antwoordcategorieën: altijd, vaak, soms, 

zelden, nooit. 

3»3»2. Het gemak waarmee men opnieuw inslaapt nadat men wakker is geweest. 

(Tabel 27) 

Vraag 34 uit vragenlijst; antwoordcategorieën : gemakkelijk, moeilijk. 

3»3»3. Het gebruik van slaapmiddelen.(Tabel 28) 

Vraag 35 u.it vragenlijst; antwoordcategorieën: altijd, vaak," soms, 

zelden, nooit. 

Constructie van een maat voor d.e slaapkwaliteit: 

De gegevens over: het gemak waarmee men in slaap komt, het gemak waarmee 

men opnieuw inslaapt nadat men wakker is geweest, en het gebruik van 

slaapmiddelen staan voor het totaal van de steekproefgebieden Schiphol 

en Marssum vermeld in de tabellen 26,27 an 28. 

3.3»4» Overall maat voor de slaapkwaliteit.(Tabel 29a; 29-1) 

Uit de per item gehanteerde antwoordcategorieën is een overall maat 

voor de slaapkwaliteit geconstrueerd. 

Een goede slaapkwaliteit hebben de O.P.'s die: 

- op het gemak waarmee men in slaap komt, "altijd" scoren en tevens 

- op het gemak waarmee men opnieuw inslaapt, nadat men wakker is ge

weest, "gemakkelijk" scoren, en tevens 

- op het gebruik van slaapmiddelen "nooit" scoren. 

Een slechte slaapkwaliteit hebben de O.P's die: 

- op het gemak waarmee men in slaap komt, "nooit, zelden, af en toe 

(soms)" scoren en tevens 

- op het gemak waarmee men opnieuw inslaapt, nadat men wakker is geweest, 

"moeilijk'* scoren, en tevens 

- op het gebruik van slaapmiddelen, "altijd, meestal (vaak), af en toe 

(soms)"scoren. 
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De overige O.P's bekleden een middenpositie (ook w.n./g.a.) 

Volgens deze (arbitaire) indeling, is de slaapkwaliteit- van 7 % van 

alle ondervraagden rond Schiphol slecht en van 49% zonder meer goed 

te noemen. 

In Marssum zijn deze percentages 2% slecht, 36% goed. 

In onderstaande schema's zijn de betreffende gegevens weergegeven zowel 

voor de totaal gebieden Schiphol en Marssum, als voor de afzonderlijke 

steekproefgebieden. 

Schema 5 

Slaapkwaliteit in procenten van het aantal ondervraagden per groepi 

(Schiphol) 

Slaap
kwaliteit 

goed 

midden 

slecht 

totaal 

aantal on
dervraag
den 

Schiphol 
totaal 

49 

44 

7 

100% 

376 

Amstel
veen 

45 KE 

51 

40 

9 

100% 

106 

ST E E 
Ryssen
hout 

45 KE 

57 

38 

5 

100% 

76 

K P R 0 E P 
Zwanenburg 

I 

45-50 KE 

47 

42 

11 

100% 

72 

G E B I E D 
Zwanenb. 

50-55 KE 

44 

50 

6 

100% 

82 

E K 
Zwanenb. 
III 

55 KE 

43 

55 

2 

100% 

40 
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Schema 6 

Slaapkwaliteit in procenten van het aantal ondervraagden per groep 

(Marssum) 

Slaap
kwaliteit 

goed 

midden 

slecht 

totaal 

aantal on
dervraagden 

1 

S T E E K P R O E F G E B I E D E N 

Marssum 
totaal 

36 

62 . 

2 

100% 

58 

Zwaarder belaste 
gebied 

60 - 65 KE 

23 

74 

3 

100% 

31 

Minder zwaar belaste 
gebied 

55 KE 

52 

48 

-

100% . 

27 

Uit de schema's 5 en 6 blijkt dat er geen verband is aan te tonen tus

sen de geluidbelasting en de kwaliteit van de slaap. Alleen in het zwaar-

der belaste gebied te Marssum is het percentage*, slaapkwaliteit goed 

aann.erkelijk geringer dan in de andere steekproefgebieden. 

Wel is er een sterke samenhang tussen leeftijd en slaapkwaliteit. 

Mensen van 50 jaar en ouder slapen doorgaans slechter dan mensen beneden 

die leeftijd. (Zie tabel 29-a en 29-1, pag. -34- tabellenboek) 

3»4» Conclusie 

De variabele "slaapkwaliteit" is onafhankelijk van de geluidbelasting. 

Indien zou blijken dat slaapkwaliteit en hinder wel een onderlinge sa

menhang vertonen, mag de variabele slaapkwaliteit gebruikt worden bij 

het verklaren van de variantie in de ondervonden hinder. 
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Hierbij moet worden opgemerkt dat op de vliegbasis Leeuwarden 's nachts 

nauwelijks vliegactiviteiten plaatsvinden, terwijl op Schiphol na 1972 

een aanzienlijke beperking van het vliegverkeer gedurende de nachtelijke 

uren is opgetreden door maatregelen van de zijde van de luchtvaartautori

teiten. Aan de weergegeven onderzoekresultaten t.a.v. de slaapkwaliteit 

moet derhalve een relatieve betekenis worden toegekend. 

Voorts moet worden opgemerkt dat in deze paragraaf nergens gevraagd 

wordt naar storing bij slapen. 
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Par. 4» Het akoestisch milieu in en om de woning: algemeen 

4.1. Inleiding 

Achtereenvolgens komen in deze paragraaf aan de orde: 

- terugblik ' 

- geluiden van de buren 

- geluiden van buiten 

- het geluid dat men het liefst kwijt was 

- het geluid dat men als hinderlijkst ervaart 

4.2. Terugblik o 

4.2.1. Een rustige woonomgeving (Tabel 20/21) 

Wij brengen in herinnering dat in alle steekproefgebieden vermindering 

van vliegtuiglawaai en vermindering van geluidhinder door de respon

denten naar voren zijn gebracht, als aspecten van de" eigen omgeving, 

die men het liefst veranderd zou willen zien. 

Vierendertig % van de respondenten rond Schiphol en 40% van de respon-

denten rond Marssum zijn van mening dat een rustige omgeving van be

lang is om zelf tot rust te komen . 

4.2.2. Wonen bij een vlie^eld (Tabel 22) 

Gevraagd naar de onprettige kanten van de aanwezigheid van Schiphol 

wordt geluidhinder van vliegtuigen door 53% van de respondenten genoemd; 

bij de vliegbasis Leeuwarden is dit percentage 82%. 

4.3» Geluiden van de buren 

4.3.1» Mate van gehorigheid.( Tabel 30) 

34% van de ondervraagden rond Schiphol stelt, dat hun woning 

niet geho.rig is wat betreft geluiden van buren; rond Marssum is dit ' 

percentage 43%. 

Uit tabel 30 is af te lezen dat de mate van gehorigheid 'wat betreft 

geluiden van buren voor de verschillende steekproefgebieden een grote 

spreiding vertoont. Er is g e e n aantoonbaar verband tussen de mate 
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waarin men zijn woning gehorig vindt wat betreft geluiden van de 

buren en de geluidbelasting door vliegtuiglawaai. 

4.3.2. Specifieke geluiden die men hoort.f Tabel 3l) 

Indien de respondenten gevraagd wordt wat voor geluiden zij van de 

buren horen zijn de geluiden die in' vrijwel alle steekproefgebieden 

in het algemeen het veelvuldigst worden genoemd: 

Schiphol totaal 
- muziekgeluiden 42% 

- stemgeluiden 34% 

- leidinggeluiden (toilet/douch/bad) 29% 

- loopgeluiden (op de trap) 18% 

aantal ondervraagden ^ 376 

Marssum totaal 
22% 

'17% 

31% 

21% 

• 58 

4.3.3. Mate waarin geluiden van de buren a.ls hinderlijk worden ervaren. 

(Tabel 32-1; 32-2; 32-3) 

(alleen muziekgeluiden, stemgeluiden en leidinggeluiden) 

Uit de tabellen 32 - 1,2 en 3 krijgt men de indruk dat er tussen de 

mate van hinder van muziekgeluiden en de mate van hinder van stem

geluiden, althans in dit onderzoek weinig verschil bestaat. De lei

dinggeluiden vertonen een iets hoger percentage-hinder en erge hin

der. 

Samengevat (alleen voor Schiphol): muziekgeluiden: 46% hinderlijk, 

waarvan l8% erg hinderlijk; n = 159» stemgeluiden: 42% hinderlijk, 

waarvan 17% erg hinderlijk; n = 126; leidinggeluiden: 54% hinderlijk, 

-waaivan 23% erg hinderlijk; n = I08. 

4.3.4» Frecruentie waarmee men geluiden van de buren hoort.( Tabel 33-1; 33-2; 33-3 ) 

(alleen muziekgeluiden, stemgeluiden en leidinggeluiden) 

Uit de tabellen 33-1,2, en 3 krijgt men de indruk dat er tussen de 

frequentie waarmee muziekgeluiden, en de frequentie waarmee stemgelui

den vaak worden gehoord, althans in dit onderzoek weinig verschil be-
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staat. De frequentie waarmee leidinggeluiden vaak worden gehoord 

ligt veel hoger. 

Samengevat (alleen voor Schiphol): muziekgeluiden vaak + soms gehoord 

waarvan 36% vaak; stemgeluid,en vaak + soms gehoord 8l%, waarvan 29% 

vaak; leidinggeluiden vaak + soms gehoord 97%» waarvan 70% vaak; 

n resp. 159, 126 en 108. 

4»3»5» Samenhang tussen de mate waarin geluiden van de buren als hinderlijk 

worden ervaren en de frecruentie waarmee men ze hoort.( Tabel 34-1; 34-2; 
34-3) 

(alleen muziekgeluiden, stemgeluiden en leidinggeluiden). 

Uit de tabellen 34 - 1,2 en 3 kan men concluderen dat naarmate de geluiden 

vaker worden gehoord, ze'door de respondenten als hinderlijk worden erva

ren. Dit geldt voor muziekgeluiden, stemgeluiden en leidinggeluiden in on

geveer gelijke mate. 

4.4« Geluiden van buiten 

4.4.1. Mate van lawaaiigheid.(Tabel 35B,C,D,E) 

Voor alle steekproefgebieden is aagegaan of de respondenten het in hun si

tuatie, wat betreft geluiden van buiten lawaaiig of niet lawaaiig vinden. 

Schiphol totaal: lawaaiig + erg lawaaiig 70%; erg lawaaiig 23%. 

Marssum tot̂ aal : lawaaiig + erg lawaaiig 93%; erg lawaaiig 57%. 

In tabel,35B zijn o.m, voor de steekproefgebieden aangegeven de percen

tages "erg lawaaiig" en "lawaaiig". 

Voor Zwanenburg I,II„en III met de in de tabel aangegeven lawaaibelastingen 

zijn de percentages "erg lawaaiig" resp. 31%, 32% en 30%; voor Amstelveen 

en Ryssenhout resp. 15% en 12%; voor het minder zwaar belaste en voor 

het zwaarder belaste gebied bi-j de vliegbasis Leeuwarden resp. 56% en 

%. (Zie tabel 35 op pag. 55 van tabellenboek). 

Voor Schiphol werd nagegaan of er een verband bestaat tussen dé mate van 

lawaaiigheid wat betreft geluiden van buiten en de mate van tevredenheid 

met de woning.(Tabel 35C ) . 

Uit tabel 35C blijkt dat van de respondenten die zeer tevi'eden met hun 
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woning zijn een veel groter percentage hun situatie, wat betreft gelui

den van buiten niet lawaaiig vinden (37%) dan van de respondenten die 

ontevreden met hun woning zijn (13%). In het onderzoek 0LL-16a zijn deze 

percentages resp. 37% en 21%. 

Eveneens blijkt dat van de respondenten die zeer tevreden met hun woning 

zijn een veel geringer percentage hun situatie wat betreft geluiden van 

buiten erg lawaaiig vinden (16%) dan van de respondenten die ontevreden 

met hun woning zijn (35%). 

Eveneens werd nagegaan of er verband bestaat tussen de mate van lawaaiig

heid wat betreft geluiden van buiten en de mate van tevredenheid met de 

woonomgeving. (Tabel 35D). 

Uit tabel 35D blijkt dat van de respondenten die zeer tevreden zijn met 

hun woonomgeving een veel groter percentage hun situatie wat betreft ge

luiden van buiten niet lawaaiig vinden (42%) dan van de respondenten die 

ontevreden met hun woonomgeving zijn (21%). In het onderzoek 0LL-16a zijn 

deze percentages resp. 39% en 13%. 

Eveneens blijkt dat van de respondenten die zeer tevreden met hun woon

omgeving zijn, een veel geringer percentage hun situatie wat betreft ge

luiden van buiten erg lawaaiig vinden (11%), dan van de respondenten 

die ontevreden met hun woonomgeving zijn (33%). 

Tenslotte werd nagegaan of er verband bestaat tussen de mate van lawaaiig

heid wat betreft geluiden van buiten en de verhuisgeneigdheid. (Tabel 35E). 

Uit tabel 35E blijkt dat van de respondenten die er wel eens over denken 

uit hun huidige woning (verblijfplaats) weg te gaan een groter percentage 

(74%), hun situatie wat betreft geluiden van buiten als lawaaiig kwalifi

ceren, dan van de respondenten die er niet over denken uit hun huidige 

woning (verblijfplaats) weg te gaan (64%). 

4.4.2. Specifieke geluiden die men hoort. (Tabel 36) 

In alle steekproefgebieden rond Schiphol worden op de vraag, "wat voor 

geluiden hoort u van buiten?" vliegtuiggeluiden en verkeersgeluiden het 

meest spontaan genoemd, resp. 91% en 59%. Op het punt van het spontaan 

noemen van vliegtuiglawaai is er weinig of geen verschil tussen de steek

proefgebieden. 

Rond de vliegbasis Leeuwarden (Marssum) werden vliegtuiggeluiden spontaan 

als de meest gehoorde geluiden van buiten genoemd, 95% (zwaarder belaste 

gebied 100%; minder zwaar belaste gebied 89%; verkeersgeluiden 36%, resp, 

36% en 37%). 
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4.4.3. Mate waarin geluiden van buiten als hinderlijk worden ervaren 

(alleen vliegtuiglawaai)( Tabel 37-1;37-2). 

Aan de ondervraagden rond Schiphol die spontaan vliegtuiglawaai ge

noemd hebben (n" = 349) werd de vraag gesteld, in welke mate zij dit 

vliegtuiglawaai als hinderlijk ervaren: 1963 

47% ervaart vliegtuiglawaai als erg hinderlijk 45% 

31% ervaart vliegtuiglawaai als hinderlijk' 31% 

22% ervaart vliegtuiglawaai als niet hinderlijk 24% 

In het gebied Marssum bij de vliegbasis Leeuwarden waar 55 (van de 58) 

ondervraagden spontaan vliegtuigla.waai genoemd hebben werd gevonden: 

65% ervaart vliegtuiglawaai als erg hinderlijk 

25% ervaart vliegtuiglawaai als hinderlijk 

9%' ervaart vliegtuiglawaai als niet hinderlijk. 

Het antwoord op de vraag in welke ma.te men het vliegtuiglawaai als hin

derlijk ervaart, wordt de niet 'specifieke hinder genoemd die te beschouwen 

is als een globale attitudemaat. 

Deze niet-specifieke hinder varieert sterk van steekproefgebied tot steek

proefgebied en hangt sterk samen met de geluidbelasting. 

4.4»4. Frecruentie waarmee men geluiden van buiten hoort. 

(alleen vliegtuiglawaai)(Tabel 38-I). 

Aan de ondervraagden rond Schiphol die spontaan vliegtuiglawaai genoemd 

hebben (n = 349) werd de vraag gesteld met welke frequentie zij vlieg

tuigen horen (antwoordmogelijkheden vaak, soms, zelden) 

73% hoort vliegtuiglawaai vaak 

25% hoort vliegtuiglawaai soms 

2% hoort vliegtuiglawaai zelden 

• In het gebied Marssum bij de vliegbasis Leeuwarden, waar 55 (van de 58) 

ondervraagden spontaan vliegtuiglawaai genoemd hebben werd gevonden: 

93% hoort vliegtuiglawaai vaak 

7% hoort vliegtuiglawaai soms 

0% hoort vliegtuiglawaai zelden 

Er is een sterke samenhang tussen het vaak; horen van vliegtuiglawaai en 

de geluidbelasting. 
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4,4»5» Samenhang tussen de mate waarin geluiden als hinderlijk worden er

varen en de frequentie waarmee men ze hoort.( Tabel '39-1) 

(alleen vliegtuiglawaai) 

(alleen Schiphol totaal) 

Van de 254 respondenten die vliegtuiglawaai vaak horen, heeft: 

59% erge hinder van vliegtuiglawaai 

28% hinder van vliegtuiglawaai 

13% geen hinder van vliegtuiglawaai 

Van de 87 respondenten die vliegtuiglawaai soms horen, heeft: 

16% erge hinder van vliegtuiglawaai 

41% hinder van vliegtuiglawaai 

% geen hinder van vliegtuiglawaai 

Het vaak horen van vliegtuiglawaai wordt door veel meer respondenten 

als erg hinderlijk ervaren dan het soms horen van vliegtuiglawaai. 

4.5» Het geluid dat men het liefst kwijt was. 

4»5»1» Het geluid dat men het liefst kwijt was.( Tabel zio)' 

In het gebied rond Schiphol wordt op de vraag: "welk geluid was u het 

liefste kwijt", door 71% van de ondervraagden het geluid van vlieg

tuigen genoemd; in het gebied Marssum door 88%. 

In alle steekproefgebieden wordt door de meerderheid van de responden

ten geluid van vliegtuigen genoemd en .wel door een hoger percentage 

respondenten naarmate de geluidbelasting door vliegtuigen hoger is. 

4,5,2. Redenen waarom men g;eluid van vliegtuigen het liefst kwijt was, ̂ abel 41 ) 

De redenen die het meest worden opgegeven zijn: 

- erg hinderlijk,, irriteert 35% 

- storend bij gesprek 17% 

- erg lawaaiig, maken 't meeste lawaai 15% 

- storend bij radio en t,v, 11% 

- stoor-t de nachtrust 6% 
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Storend bij gesprek, storend bij radio en t.v., stoort de nachtrust, 

zijn specifieke redenen. 

Erg hinderlijk, irriteert, lawaaiig, maken 't meeste lawaai, zijn glo

bale redenen. 

4.6. Het geluid dat men als hinderlijkst ervaart: een keuze uit drie. 

(Tabel 42 op blz. 56 tabellenboek) 

Aan de respondenten werd de vraag gesteld: "Wat vindt U in Uw situatie 

het hinderlijkst: vliegtuiggeluiden, verkeersgeluiden of geluiden van 

de buren. 

In het gebied, rond Schiphol (n=376) noemt: 

67% vliegtuiggeluiden het hinderlijkst 

14% geluiden van de buren het hinderlijkst 

7% verkeersgeluiden het hinderlijkst 

13% geen van alle 

In het gebied rond de vliegbasis Leeuwarden (n=58) noemt: 

90% vliegtuiggeluiden het hinderlijkst 

2% geluiden van de buren het hinderlijkst 

2% verkeersgeluiden het hinderlijkst 

7% geen van alle 

Er is een verband met de geluidbelasting: naarmate de geluidbelasting 

hoger is kiest men in het algemeen vaker vliegtuiggeluiden als de meest 

hinderlijke. 
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4.7» Conclusies 

1. Naarmate men geluiden van de buren vaker hoort, ervaart men ze als 

hinderlijker. 

2. Degenen die zeer tevreden zijn ever hun woning vinden het wat betreft 

geluiden van buiten vaker niet lawaa,iig, dan degenen die ontevreden 

over hun woning zijn. 

3. Degenen die zeer tevreden, zijn over hun woonomgeving vinden het wat 

betreft geluiden van buiten vakier niet lawaaiig, dan degenen die on

tevreden zijn over hun omgeving. 

4. Uit het feit dat 91% van de ondervraagden rond. Schiphol spontaan 

vliegtuiggeluiden noemt op de vraag welke geluiden men van buiten 

hoort' mag men concluderen dat vliegtuiglawaai in d.e beleving van de 

akoestische omgeving dcor mensen die in de directe omgeving van de 

luchthaven wonen, een dominante plaats inneemt. 

5» De niet-specifieke hinder van vliegtuiglawaai die te beschouwen is 

als een globale attitude maat t.a.v. vliegtuiglawaai, hangt sterk 

samen met de geluidbelasting. 

6. Er is een sterke samenhang tussen het vaak horen van vliegtuiglawaai 

en de geluicibelasting. Het vaak horen van vliegtuiglawaai wordt door 

veel.meer respondenten als erg hinderlijk ervaren dan het soms horen 

van vliegtuiglawaai. 

7. 71% van de ondervraagden rond Schiphol zou van alle geluiden 

het geluid van vliegtuigen het liefste kwijt zijn. 67% van de 

ondervraagden rond Schiphol noemt vliegtuiggeluiden als hinderli jker 

dan verkeersgeluiden of geluiden van de buren. Er is. een verband met 

de geluidbelasting; naarmate de geluidbelasting hoger is kiest men in 

het algemeen vaker vliegtuiggeluiden als de meest hinderlijke. 
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Par . 5» Verhuisgeneigdheid 

5.1. Inleiding 

Achtereenvolgens komen in deze para.graaf a.an de orde: 

- De wens om wel of niet te verhuizen 

- Redenen om niet te verhuizen 

- Redenen om te verhuizen 

- Verbanden met enige andere variabelen. 

5.2. De wens om wel of niet te verhuizen. (Tabel 4^ 

Gevraagd werd of men er wel eens over denkt hier weer weg te gaan. 

Men krijgt de indruk dat de reacties: "ja"; "neen", geen samenhang 

vertonen met de lawaaibelasting door vliegtuigen in de afzonderlijke 

steekproefgebieden. Voor Schiphol totaal (n = 376) antwoordde 45% ja; 

55% neen. Voor Marssum totaal (n = 58) antwoordde 40% ja; 60% neen. 

Was er wel een causale samenhang geweest dan had men mogen verwachten 

dat bij een hogere geluidbelasting door vliegtuigen een hoger percen

tage respondenten er over zou denken uit het betreffende steekproef

gebied weg te gaan. Dit blijkt niet uit de cijfers. 

5.2.1. Redenen pm niet te verhuizen.{Tabel 44 A-B) 

Als vooma,amste reden om niet te verhuizen wordt in alle steekproef

gebieden opgegeven dat "het hier goed, best, bevalt",(Schiphol totaal 

(n = 206) 70%; Marssum totaal (n = 35) 83%) 

5.2.2. Redenen om te verhuizen. (Tabel 44 D—E) 

In de redenen om wel te verhuizen is geen duidelijke structuur te ont~ 

dekken. 

5.3. Verbanden met tevredenheid met de woning en met de woonomgeving (alleen 

Schiphol). (Tabel 44 F-G) 

Die respondenten die er over denken wel eens te willen verhuizen, zijn 

wat minder tevreden over hun woning en hun woonomgeving, dan de respon

denten die er niet over denken te willen verhuizen. De verschillen zijn 

echter betrekkelijk gering. 
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5.4. Conclusie 

De wens om wel of niet te verhuizen hangt niet samen met de lawaai

belasting, wel in beperkte mate met de tevredenheid met woning en 

woonomgeving. 
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Par. 6. Het akoestisch milieu in en om de woning: de rol van vliegtuig

geluiden. 

6.1'. Inleiding 

Achtèreenvolger.s komen in deze paragraaf aan de orde: 

- terugblik 

^ het wel of niet horen van vliegtuigen 

- soorten geluiden die men hoort 

- bezigheden, gebeurtenissen en dingen die gestoord worden of waar-

. bij men gestoord wordt 

- doorbreken van de geluidsbarrière en trillen van het huis 

- schrik en angst door geluiden van vliegtuigen 

- het "buitengebeui'en" 

- het sluiten van ramen tegen vliegtuiglawaai 

- materiële schade door vliegtuiglawaai 

- verandering in de last die men van vliegtuigen ondervindt 

- type vliegtuigen die het meest lawaai maken, 

- soorten geluiden 

- de ligging van de woning 

- seizoeninvloeden 

6.2. Terugblik 

6.2.1. Ma.te van lawaaiigheid 

In punt 4.4.I. hebben we .gezien dat in de steekproefgebieden Zwanen

burg I,II en III, ongeveer 30% van de respondenten hun situatie wat 

betreft geluiden van buiten, "erg lawaaiig" vinden. In de steekproef

gebieden in Marssum ligt dat percentage tussen 55 en 60%. 

6.2.2. Geluiden die men hoort, de hinderlijkheid en frequentie. 

In de punten 4.4.2., 4.4.3., en 4*4.4. hebben wij gezien dat in alle 

steekproefgebieden vliegtuiggeluiden de meest gehoorde geluiden van 

buiten zijn (Zie tabel 36),gevolgd door verkeersgeluiden; dat vlieg

tuiggeluiden vooral in de gebieden met de hogere geluidbelasting "erg 

hinderlijk" worden gevonden, hinderlijker dan verkeerslawaai (zie tabel 

37); en dat ze in de betreffende steekproefgebieden "vaak" gehoord wor

den. (Zie tabel 38) 
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6.2.3. Geluiden die men het liefst kwijt wa.s en die men als hinderlijkst 

ervaart. 

In de punten 4»5»1», 4»5»2», en 4.6. hebben wij gezien dat in alle 

steekpr'oefgebieden de respondenten vliegtuiggeluiden het liefst kwijt 

willen (zie tabel 40), omdat men ze zo hinderlijk vindt, storend bij 

een gesprek en bij radio en t.v. en bij de nachtrust [ i i e tabel 41)» 

Gesteld voor de keuze wat de respondenten in hun situatie het hinder

lijkst vinden: vliegtuiggeluiden, verkeersgeluiden of geluiden van de 

buren, vonden in alle steekproefgebieden de meeste respondenten vlieg

tuiggeluiden het hinderlijkst (zie tabel 42). 

'6.3» Het wel of niet horen van vliegtuigen.(Tabel 4^ 

Als a,ntwcord op de vraag: "Wat voor geluiden hoort u van buiten" wordt 

in alle steekproefgebieden door de meeste respondenten vliegtuiggelui

den genoemd. (Zie tabel 36). Dit noemen had een spontaan karakter. 

Om er zeker van te zijn dat wij als onderzoekers uiteindelijk de beschik

king zouden krijgen over de mening van a,lle respondenten, werd aan dege

nen die bij bovenstaande vraag geen vliegtuiggeluiden hadden genoemd, de 

aanvullende vraag gesteld: "Hoort u ook vliegtuigen?" 

Blijkens tabel 46 heren alle respondenten in alle steekproefgebieden 

vliegtuigen. 

6.4» Soorten geluiden die.men hoort.(Tabel 47) 

De vraag wat voor soort geluiden men van de vliegtuigen hoort was voor-

gecodeerd. De categorieën waren: overvliegen, landen, starten, proef

draaien. 

In alle steekproefgebieden werden op de eerste plaats overvliegen genoemd 

(Schiphol totaal 87%; Marssum totaal 90%), behalve in het minder zwaar 

belaste gebied te Marssum waar starten op de eerste plaats genoemd werd 

(89%). 

Opgemerkt kan worden dat in de steekproefgebieden Zwanenburg I,II en III 

en in het zwaarder belaste gebied Marssum de volgorde is: overvliegen, 

landen, starten, proefdraaien. 

In het zwaarder belaste gebied te Marssum liggen de percentages blijkens 

tabel 47 zeer dicht bij elkaar, nl. resp. 100%, 97%, 94%, 90%. 
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In Amstelveen en Ryssenhout zijn de volgorden wat afwijkend. Waarschijn-

' lijk hebben de antwoorden op deze vraag te maken met' de ligging van 

de steekproefgebieden t.o.v. het baangebruik. 

6.4.1. De mate waarin men de geluiden hinderli.jk vindt en de frequentie waar

mee men de geluiden hoort. 

6.4.1.1. Starten" (Tabel 48 + 52) , 

In het algemeen kan men stellen dat een hogere frecjuentie van horen van 

het betreffende geluid, doorgaans ook als hinderlijker wordt ervaren. 

De verschillen tussen de steekproefgebieden kunnen o.m. verklaard wor

den uit het baangebruik, uit de voorgeschreven afbuigingen van de start-

routes en uit de ter plaatse bereikte vlieghoogte. 

6.4.1.2. Landen (Tabel 49 + 53) 

Ook hier kan men stellen dat een hogere frecfuentie van horen van het ge

luid, dit geluid in het algemeen ook als hinderlijker doet ervaren. Ook 

hier heeft het baangebruik invloed, waarbij men bedenken moet dat.landen

de vliegtuigen door de verkeerstoren al op grotere afstanden'op het baan-

tracé worden gezet, terwijl zij langzamer in hoogte afnemen dan de star

tende vliegtuigen in stijghoogte toenemen.' 

6.4.1.3. Overvliegen (Tabel 50 + 54) 

Hogere fretquentie van overvliegen heeft in het algemeen ook meer hinder 

van overvliegen ten gevolge. Over 't algemeen zal hier meer bedoeld zijn 

het rondvliegen boven de luchthaven alvorens de verkeerstoren toestemming 

tot landen geeft. 

6.4.1.4. Proefdraaien (Tabel 51- + 55) 

Ook hier geldt hoe frequenter men proefdraaien hoort, des te hinderlijker 

men het vindt. 

Dit is zeer afhankelijk van de ligging van het steekproefgebied t.o.v. de 

plaats waar op de luchthaven het proefdraaien plaats vindt en t.o.v. de 

plaats waar de motoren startklaar worden gemaakt. Dit laatste wordt door 

veel mensen onder proefdraaien verstaan. 
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6.4.2, De hinder door specifieke geluiden ,van vliegtuigen 

Per geluid is nagegaan in welke mate het hinderlijk wordt gevonden. 

In schema 7 zijn de betreffende gegevens aangegeven voor het gebied 

rond Schiphol. 

Schema 7 

erg hinderlijk 

hinderlijk 

niet hinderlijk 

totaal 

aantal onder-
vra.a,gden 

landen 

49' 

33J 
•82 

. 18 

100 

160 

1 
overvliegen starten 

i. n p r o . c e n t e n 

46 

74 

231 

26 

100 

328 

45 

• 68 

23 

32 

100 

110 

proefdraaien 

28| 

~ ' 6 4 

36 1 

36 

100 

64 

Uit bovenstaand schema kan worden afgelezen dat landen het hinderlijkst 

wordt ervaren, met overvliegen en starten daarachter. Proefdraaien wordt 

relatief minder hinderlijk gevonden. 

Neemt men de percentages erg hinderlijk en hinderlijk samen (zie tabel 

48 t/m 51)» dan blijken er verschillen tussen de steekproefgebieden te 

zijn, o.a. verklaarbaar uit de ligging van deze gebieden t.o.v. het 

baangebruik en de voorgeschreven vliegroutes, mede i.v.m. de meest heer

sende windrichting en mogelijk uit de verschillen in geluidbelasting. 

6.4»3" De frequentie waarmee de specifieke geluiden van vliegtuigen worden 

gehoord. 

Per geluid is nagegaan in welke mate de specifieke geluiden worden ge

hoord. We hebben dit gedaan voor het totaal gebied Schiphol en voor de 

afzonderlijke steekproefgebieden rond Schiphol en in onderstaand schema 

aangegeven de ondervraagden die het antwoord "vaak" geven op de vraag 
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of zij een geluid vaak, soms of zelden horen, in pi'ocenten van het 

aantal ondervraagd.en dat spontaan een geluid genoemd heeft, 

(zie tabel 52 t/m 55) 

Schema 8 

Ondervraagden die het antwoord "vaak" geven op de 

vaak, soms of zelden horen, in procenten van het 

spontaan een geluid genoemd heeft. 

landen 

overvliegen 

starten 

proefdraaien 

Schiphol 
totaal 

74 

73 

55 

28 

Amstelveen 
45 KE 

76 

69 

17 

26 

RysserJiout 
45 KE 

67 

62 

63 

18 

L , , . 

vraag of zij een geluid 

aantal ondervraagden dat 

Z'burg 
I 

45-50 
KE 

74 

85 

72 

60 

Z 'burg 
II 

50-55 
KE 

76 

79 

58 

30 

Z'burg 
III 
55 KE 

63 

76 

31 

25 

De steekproefgebieden vertonen ook hier verschillen, o.a. verklaarbaar uit 

de ligging t.o.v. baangebruik i.v.m. de meest heersende windrichting, en 

mogelijk uit de verschillen in geluidbelasting. 
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6.5. Bezigheden, gebeurtenissen en dingen die gestoord worden of waarbij 

men gestoord wordt. (Tabel 56) 

vraag 68 "Waarbij wordt U door vliegtuigen gestoord?" 

(open vraag; spontane antwoorden) 

In alle steekproefgebieden worden tie respondenten met name gestoord bij; 

- ra.dio/t.v./muziek/platenspeler 

- conversatie binnen/visite 

i- telefoneren > 

- slapen, nachtrust • 

- lezen, studeren, hersenwerk 

(meerdere antwoorden mogelijk) 

aantal ondervraagden 

Schiphol totaal 

43% 

33% 

18% 

14% 

5% 

376 

jyiarssujn totaal 

21% 

29% 

10% 

3% 

9% 

58 

6.5.1. Bezigheden, gebeurtenissen en dingen die het meest gestoord worden. 

(Tabel 57) vraag 69 "Waarbij het meest?" (open vraag; spontane antwoorden) 

In alle steekproefgebieden worden de respondenten, indien zij gestoord 

worden, bet meest gestoord bij: 

Schiphol totaal 

5c,o 

Marssum totaal 

31% 

25% 

K 

1, 

- radio/t.V./muziek/platenspeler 

- conversatie binr.en/visite 

- telefoneren 

- slapen, na.chtrust 

- lezen, studeren, hersenwerk 

Vraag 68 en vraag 69 zijn open vragen (6.5; 6.5.1) 

Vraag 80 is een gesloten vraag (6.5.7.1) 

De verschillen in antwoorden liggen in de aard van de vraag; bij open 

vragen krijgt men andere antwoorden dan bij gesloten vragen. In punt 

6.5.72 is o.m. gezocht naar een mogelijk verband tussen slaapstoring 

en slaapkwaliteit. 

Een aantal bezigheden die door vliegtuiglawaai gestoord kunnen worden zijn 

aan de respondenten voorgelegd. 

Zij worden hier aan de orde gesteld: 
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6.5.2. T.V. ki.ik en 

Met betrekking tot TV kijken zijn er twee vragen gesttld: "Hoe vaak kijkt 

U naar TV?" en "Hoe vaak wordt U daarbij door vliegtuigen gestoord?" 

Voor beide vragen zijn de antwoordcategorieën: vaak - soms - zelden - nooit. 

De tweede vraag is alleen gesteld aan degenen die de eerste met "vaak" of 

"soms" hebben beantwoord. 

De gegevens staan vermeld in tabel 59D. Deze gegevens worden opnieuw behan

deld bij punt 10.4. specifieke hinder en bij punt IO.4.I. berekening van de 

gemiddelde relatieve hinderscore. 

6.5.3. Radio luisteren 

Deze bezigheid is analoog beheindeld als TV kijken. De gegevens 

staan vermeld in tabel 6ID. Zij worden eveneens opnieuw behandeld 

bij punt 10.4. en punt 10.4.1. 

6.5.4. Gesprek voeren 

Voorts werd gevraagd of men wel eens door vliegtuigen bij een ge

sprek gestoord wordt. 

De gegevens hieromtrent staan vermeld in tabel 62B. Ook deze ge

gevens worden opnieuw behandeld bij de punten 10.4. en 10.4.1. 

6.5.5. Telefoongesprek voeren 

Storing bij telefoongesprek wordt hier niet behandeld. 

6.5.6. Ingespannen bezig zijn 

Een volgende vraag was: "Wordt U wel eens door vliegtuigen gestoord 

als U ingespannen bezig bent?" 

De gegevens staan vermeld in tabel 64: Zij worden opnieuw behandeld 

bij de punten 10.4. en IO.4.I. 

6.5.7.1.Rusten of slaper (algemeen) 

Op de vraag "Wordt U wel eens door vliegtuigen gestoord bij rusten of 

slapen?" (vraag 80) antwoordt 40% van de ondervraagden rond Schiphol 

dat dat vaak of soms gebeurt. De gegevens staan vermeld in tabel 66 B. 

Dit is een gesloten vraag naar de storing bij slapen door vliegtuig

lawaai. Er is slechts een zwak verband tussen slaapstoring en de geluid

belasting waaraan men blootstaat. 

De gegevens over storing bij rusten of slapen worden opnieuw behandeld 

bij'punt 10,4 en punt 10.4.1. 
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6.5.7.2.Storing bij rusten of slapen (in relatie tot;) 

- Sla,apkwaliteit.(Tabel 66c) 

Uit tabel 66C krijgt men de indruk dat respondenten rond Schiphol 

met een "goede" slaapkwaliteit veel minder door vliegtuigen bij 

rusten of slapen gestoord worden dan respondenten met een "midden" 

en "slechte" slaapkwaliteit. Dit geldt voor de situatie rond Schip

hol. (Slaapkwaliteit goed, n = I84: 25% vaak + soms gestoord, waar

van 5% vaalc; slaapkwaliteit midden, n = I64: 51% vaak + soms ge

stoord, waarvan 29% vaak). 

Voor de situatie in Marssum is weinig verschil in storing bij slapen 

en rusten tussen de respondenten luet slaapkwaliteit. "goed" en de res

pondenten met slaapkwaliteit "midden" (slaapkwaliteit goed, n = 21: 

62^ vaak + soms gestoord, waarvan 24% vaak; slaapkwaliteit midden, 

n = 36: 69% vaak + soms gestoord, waarvan 19% vaak). 

- Slapen met open ramen.(Tabel 66D) 

Uit tabel 66 D krijgt men de indruk, dat er tussen de groep respon-

dente die vaak/soms (n = 13l)raet open ramen slaapt en de groep res

pondenten die zelden/nooit (n = 53) met open ramen sla,apt weinig 

verschil is in frequentie van het gestoord worden dcor vliegtuigen 

bij slapen en rusten (in beide gevallen 44% vaak + soms gestoord). 

De groep respondenten die opgeeft altijd met ópen ramen te slapen 

(n'= 192) blijkt minder frequent bij rusten of slapen te worden ge

stoord dan de twee andere groepen (34% vaak + soms, vraarvan 15% vaak). 

Deze gegevens hebben a.lleen betrekking op Schiphol. 

- Leeftijd.(Tabel 66E ) 

Uit tabel 66 E krijgt men de indruk dat de groep respondenten in de 

leeftijd van I8 - 34 jaar (n = 123), en de groep respondenten in de 

leeftijd van 65 jaar en ouder (n = 20) minder vaak door vliegtuigen 

bij slapen en rusten worden gestoord (resp. 34% en'35% vaak+soms gestoord). 
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dan de groepen respondenten in de leeftijd' vaxï 35 - 49 jaar, 

(n = 136) resp. 50 - 64 jaar (n = 97)(resp. 43% en 42% vaak + 

soms gestoord). Deze gegevens hebben alleen betrekking op Schip

hol. 

- Hamen sluiten.(Tabel 66F ) 

Uit tabel 66 F mag men concluderen dat de respondenten die wel eens 

de ramen, dicht doen tegen vliegtuigla.waai {66^0 vaak + soms, waarvan 

33% vaak), frequenter door vliegtuigen gestoord werden bij rusten 

of slapen dan de respondenten die niet de ramen dicht dcen tegen 

vliegtuiglawaai. Deze gegevens hebben alleen betrekking op Schiphol. 

6.5.7.3. Tijdstip van de storing. Tabel 66 H (Marssum) 

Tabel 66 I (Schiphol) 

In de steekproefgebieden rond Schiphol wordt als tijdstip van storing 

bij slapen rusten in de eerste plaats "'s nachts" genoemd; in de steek

proefgebieden te Marssum in de eerste plaats "'s avonds". 

6.6. Doorbreken van geluidsbarrière en trillen van het huis. 

6.6.1. Frequentie waarmee men vliegtuigen door de geluidsbarrière hoort brekenl 

mate van hinder. Tabel 67 BE (Schiphol) 

Tabel 67 AD (Marssum) 

In tabel 67 BE zijn voor de steekproefgebieden rond Schiphol aangegeven 

de percentages respondenten die vliegtuigen vaak, soms, zelden of nooit 

de geluidsbarrière horen doorbreken. Voor Schiphol totaal (n = 376) is 

"vaak" + "soms" l8%, waarvan 3% "vaak". 

Aan degenen die dat vaak of soms hoorden werd gevraagd in welke mate zij 

daar hinder van ondervinden. Voor Schiphol totaal is de l8% als volgt 

verdeeld: 7% erge hinder, 5% hinder,, 6% geen hinder. 

In tabel 67 AD zijn dezelfde gegevens 'opgenomen voor de. steekproefgebie

den in Marssum. 
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Voor Marssum totaal (n = 58) is "vaak" + "soms" 50%, waarvan 17% "v?.a''". 

Van de 50% heeft 28% erge hinder. 14% hinder, 8% Qeen hinder.. 

6.6.2. Trillen van het huis door vliegtuiglawaai. 

Rond Schiphol (n = 37^) antwoordt 51% van de ondervraagden dat het huis 

wel eens trilt van het vliegtuiglawaai. Rond Marssum (n = 58) antwoordt 

84% dat het huis wel eens trilt van vliegtuiglawaai. Tabel 68 B (Schip

hol); Tabel 68 A (Marssum), 

6.6.2.1. Het al dan niet onprettig vinden van het trillen van het huis. 

Tabel 68 E (Schiphol); Tabel 68 D (Marssijim) 

Uit tabellen 68 E en 68D blijkt dat de overgrote meerderheid van de 

respondenten die zeggen dat hun huis wel eens trilt van vliegtuigla

waai, in alle steekproefgebieden het trillen van het huis ten gevolge 

van vliegtuiglawaai onprettig vindt. (Schiphol totaa.lJ n = 19IJ 80%, 

Marssum totaalr n = 49J 96%) 

6.6.2.2. Rgdenen waarom men het trillen van het huis onprettig vindt.(Tabel 69) 

De redenen die zoals blijkt uit tabel 69 het meest worden opgegeven zijn: 

geeft een onveilig gevoel 

geeft onveilig gevoel+huis lijdt eronder 

het huis lijdt eronder 

vervelend/onprettig gevoel 

aantal ondervraagden 

Schiphol totaal 

11% 

14% 

^2fo 

152 

Marssum totaal 

15% 

5^0 

15% 

11% 

47 

6.7. Schrik en angst door geluiden van vliegtuigen.(Zie tabel 70) 

Rond Schiphol, piekbelasting tussen 80 en 90 dB(A), schrikt 35% van de 

376 ondervraagden of wordt wel eens bang als zij vliegtuigen horen. 

Blijkens tabel 70 is er geen verband met de lawaaibelasting. In Marssum 

is het percentage 69% (piekbelasting ca. 105 dB(A) ). 
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6.7.1.-Redenen voor schrik of angst. Tabel 71 (Schiphol); Tabel 71 a (Marssum) 

De antwoorden waren voorgecodeerd op grond van de ervaringen met de 

proefenquête (1962) en van de grote enquête 1963. 

In de steekproefgebieden rond Schiphol is de meest opgegeven reden: 

Schiphol totaal: 

"ik ben bang dat er eens e'e'n neerstort" 58% 

Vervolgens: "het geluid is zo naar en hard" 45% 

"ik wordt aan de oorlog herinnerd" 17% 

"het geluid is zo plotseling" 16% 

"de kinderen schrikken ervan" 16% 

aantal^ ondervraagden 130 

In Ma.rssum totaal is de volgorde: 

- "het geluid is zo nâ ar en hard" 78% 

- "het geluid is zo plotseling" 73% -̂

(de nadruk valt hier duidelijk op een aantal kwaliteiten van het geluid) 

- "de kinderen schrikken ervan" 38% 

- "ik ben bang dat er eens een neerstort" 18% 

- "ik word aan de oorlog herinnerd" 3% 

aantal ondervraagden 40 

6.8. Het "buitengebeuren".(Tabel 72) 

6.8.1. Frequentie waarmee men in de tuin of op het balccn zit. 

Zowel in de steekproefgebieden rond Schiphol als in Marssum geven de 

meeste respondenten op vaak + soms op hun balcon of in hun tuin te 

zitten (Schiphol totaal 74% vaak + soms; Marssum totaal 84% vaak + soms), 

uitgezonderd de respondenten in Zwanenburg III, waarvan een aantal geen 

balcon of tuin heeft, en de overigen in meerderheid zelden of nooit van 

balcon of tuin gebruik maken, misschien vanwege de geluidbelasting door 

vliegtuigen (55 K E ) . 

In Marssum maakt de overgrote meerderheid van de respondenten, ondanks 

de hoge geluidbelasting door vliegtuigen vaak of soms van hun tuin ge

bruik. 
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6.9. Het gluiten van ramen te^en vliegtuiglawaa.i. 

6.9.1. Het al dan niet sluiten van ramen. (Tabel 74) 

De vraag "doet u wel eens de ramen dicht tegen het vliegtuiglawaai?" 

kon met "ja" of "neen" beantwoord worden. 

De gegevens voer de verschillende steekproefgebieden staan vermeld in 

tabel 74 • De percentages"ja" lopen nogal uiteen. In het zwaarder 

belaste gebied te Marssuiri, 60 - 65 KE, doet 74% van de respondenten de 

ramen wel eens dicht tegen het vliegtuiglawaai. In het steekproefge

bied Ryssenhout is het percentage 21%. In de steekproefgebieden met 

lawaaibelasting 55'KE, Zwa,nenburg III en het minder zwaar belaste 

gebied te Marssum, zijn de resp. percentages respondenten die wel eens 

de ramen tegen vliegtuiglawaai dicht doen: 45% en 44%. 

Voor Schiphol totaal (n = 376) is het percentage respondenten dat wel eens 

de ramen sluit tegen vliegtuiglawaai 37%, voor Marssum totaal (n = 58) 

is dat percentage 60%. In 1963 deden van de 992 respondenten 9% de ramen 

wel eens dicht tegen vliegtuiglawaai. In het toen zwaar belaste gebied 

Badhoevedorp was dit percentage 16%. 

6.9.2. Vertrekken waarvan men de ramen sluit.( Tabel 75) 

Blijkens tabel 75 zijn zowel voor,het totaal de steekproefgebieden rond 

Schiphol als van de steekproefgebieden te Marssum de vertrekk.en waarvan 

de respondenten de ramen sluiten in volgorde waarin dit gebeurt: 

'63 Schiphol '75 Marssum 

woonkamer 31% 71% 80% 

slaapkamer ouders . 39% 77% 

slaapkamer kinderen °) 23% 57% 

6.9.3. (ligging van de vertrekken waarvan men de ramen sluit t.o.v. de start

en landingsbaan; geen gegevens beschikbaar) 

6.9.4. Ti.jden van het etmaal waarop men de ramen sluit.(Tabel 76) 

Voor het onderzoekgebied rond Schiphol en voor Marssum zijn in tabel 76 

aangegeven de percentages respondenten die op bepaalde tijden van het 

etmaal de ramen sluiten. Rond Schiphol blijkt dit vooral 's avonds te 

zijn: 39%; 's middags 22fo; rond de vliegbasis Leeuwarden vooral; 's mid

dags 42%; 's avonds 22%. 
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De variatie in tijden van het etmaal waarop men de ramen sluit is in 

Harssiun het grootst: 37% van de respondenten;'rond Schiphol is dit 

percentage 17%. 

Op eer. militaire vliegbasis wordt veel ongeregelder gevlogen dan op een 

internationale burgerluchthaven. 

6.9.5. Frequentie waarmee men de ramen sluit.(Tabel 77) 

In het onderzcek,ï3bied rond Schiphol sluit blijkens tabel 77, 33% van 

de respondenten de ramen 1 x per dag, 21% de ramen meer malen per dag 

en 4% de ramen erikele malen per week; 16% zegt dat de frequentie waarmee 

men de ramen sluit sterk varieert, 

In het onderzoek gebied Marssum sluit 9% de ramen 1 x per dag, 20% de 

ramen meer malen per dag en 9% de ramen enkele malen per week; 40% zegt 

dat de frequentie waarmee men de ramen sluit sterk varieert. 

6.10. Materiële schade d.oor vliegtuiglawaai. 

6.10.1. Het al dan niet ondervinden van schade door vliegtuiglawaai.(Tabel 78) 

De vraag of men van mening is dat het vliegtuiglawaai materiële schade 

berokkent, wordt blijkens tabel-78 slechts door een zeer kleine minder

heid beaamd (Schiphol totaal (n = 376) 4% ja; Marssum totaal (n = 58) 

14% ja); alleen in het zwa.arder belaste gebied in Marssum is onge

veer 20% van de respondenten de mening toegedaan dat het vliegtuigla

waai hun materiële schade beroklcent. 

6.10.2. De wijze waarop men schade ondervindt.(Tabel 79) 

Blijkens tabel 79 worden genoemd: 

Scheuren van het huis; muren scheuren; ruiten rinkelen; servies rinkelt; 

ruiten kunnen springen. 

Weliswaar gaat het om kleine aantallen, maar we herinneren eraan dat 

in punt 6.6.2.2. "Redenen waarom men het trillen van het huis door 

vliegtuiglawaai onprettig vindt", als redenen vooral werden opgegeven 

dat het een onveilig gevoel geeft en dat het huis eronder lijdt. 
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6.11. Verandering in de last die men van vliegtuigen ondervind.t. 

6.11.1. De mate van verandering. (Tabel 80) 

ïn alle steekproefgebieden, uitgezonderd Amstelveen, zeggen de respon

denten die wel een uitspraak hebben geda rn ever de vraag "hebt u tegen

woordig minder last van vliegtuigen dan vroeger of meer last" blijkens 

tabel 80 dat zij'nu meer hinder hebben. Schiphol totaal (n = 376): 39% 

meer hinder; 23% minder hinder; 39% weet het niet. Marssum totaal (n = 58): 

62% meer hinder; 9% minder hinder; 29% weet het niet. 

Schiphol 1963 (N = 992): meer hinder 52%; minder hinder 15%; weet niet 33%, 

6.11.2. Reden van de verandering indien meer last. (Tabel 81) 

Als hoofdreden van de verandering indien meer last, wordt zowel rond 

Schiphol als in Marssum opgegeven dat er tegenwoordig meer vluchten 

worden gemaakt, (Schiphol 55%, Marssum 8l%). 

Schiphol 1963: 35%. 

6.11.3- Reden van de verandering indien minder last. (Tabel 82) 

In de gebieden rond Schiphol wordt als redenen van tegenwoordig minder 

hinder blijkens tabel 82 o.m. opgegeven: 

Schiphol totaal: 

- "Is er nu aan gewend/vindt het niet zo erg meer" 16% 

- "minder vluchten" 13^ 

- "andere landingsbaan" ~ 13^ 

aantal ondervraagd.en: 85 

Wegens de kleine , aantallen is hierover wat betreft Marssum geen uit

spraak te doen. 

6.12. Type vliegtuigen dat het meest lawaai maakt.f Tabel 83) 

Op de vraag "welke soort vliegtuigen maken volgens u het meest lawaai" 

antwoordt ongeveer de helft van de respondenten in de steekproefgebie

den rond Schiphol: IC - 8; DG - 9; DC - 10; Caravelle. (Zie tabel 83). 

In Marssum wordt overwegend geantwoord "straalvliegtuigen". 
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6.13» Soorten geluiden. 

6.13.1. Soort geluid dat men het meest hoort. (Tabel 84) 

In alle steekproefgebieden rond Schiphol antwoordt de overgrote m.eer-

derheid van de respondenten op de vraag: "wat hoort u hier het meest: 

starten, landen, overvliegen of langdurig proefdraaien?": overvliegen 

• (Schiphol totaal 73%). (Zie tabel 84). 

In het zwaarder belaste ' gebied te Marssum is dat eveneens overvlie

gen (77%): in het minder zwaar belaste gebied: langdurig proefdraaien 

I. Marssum totaal (n = 58): overvliegen 48%. 

6.13.2. De mate waarin de geluiden hinder veroorzaken.(Tabel 85) 

Aan alle respondenten werd de vraag gesteld: "Ik heb hier vier kaartjes 

met geluiden. Zou u deze ka-artjes willen rangschikken en wel zodanig 

dat het ka,artje met het desbetreffende geluid dat in uw situatie de 

grootste hinder veroorzaakt bovenaan komt en het geluid dat in uw situ

atie de minste hinder veroorzaakt onderaan komt?" 

Voor alle steekproefgebieden rond Schiphol en te Marssum werd voor ieder 

van de geluiden: landen, starten, overvliegen,'en langdurig proefdraaien, 

met behulp van een weging van de hinderplaats die het betrefffende ge

luid in het betrokken steekproefgebied was toebedeeld, een gemiddeld 

gewicht berekend, waaraan het begrip schaalwaarde werd toegekend,Wordt 

een geluid als hinderlijkst gekozen, dan krijgt het 4 punten, wordt het 

op de tweede plaats gekozen, dan 3 punten, op de derde plaats 2 punten 

en wordt het als minst hinderlijk gekvv̂ alificeerd, dan krijgt het 1 punt. 

In tabel 85 zijn deze schaalwaarden vermeld. In schema 9a en 9b zijn ze 

in een overzicht samengebracht. 

Voor de steekproefgebieden: Zwanenburg I, Zwanenburg II en Zwanenburg III 

en voor het, zwaarder belaste gebied te Marssum is de volgorde van de 

geluiden van de meeste hinder naar de minste hinder: - overvliegen, lan

den, starten, langdurig proefdraaien. 

In het steekproefgebied Ryssenhout is de volgorde: 

- overvliegen, starten, landen, langdurig proefdraaien. 

• In het steekproefgebied Amstelveen is de volgorde: 

- overvliegen, landen, lang-durig proefdraaien, starten. 

In het minder zwaar belaste gebied te Marssum is de volgorde: 

-' langd.'urig proefdraaien,̂  starten, overvliegen, landen. 
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6.13.3» Frequentie waarmee de geluiden hinder veroorzake^.fTabel 86) 

Aan alle respondenten werd tevens de vraag gesteld: "Zou u dezelfde 

kaartjes nu zodanig willen rangschikken dat het kaartje met het des

betreffende geluid dat in uw situatie het vaakst hinder veroorzaakt 

bovenaan komt en het geluid dat in uw situatie het minst vaak hinder 

veroorzaakt, onderaan komt?" 

Schem.a 9a (Luchthaven Schiphol) 

Overzicht van de volgorde van hinderlijkheid van vliegtuiggeluiden, uit

gedrukt in waarden op een schaal van 1 tot 4, waarbij 1 de minste hinder 

aanduidt en 4 de grootste hinder. 

'geluid.en 

overvliegen 

landen 

starten 

langdurig 
proefdraaien 

aantal on-
de ivra.agd en 

Schiphol 
totaal 

3.60 

2.74 

2.12 

1.38 

376 

Amstelveen 

45 KE 

3.68 

2.77 

1.46 

1.93 

106 

Ryssen
hout 
45 KE 

3.72 

2.38 

2.64 

1.23 

76 

Z'burg I 

45-50 KE 

3.47 

2.84 

2.44 

1.07 

72 

Z'burg II 

50-55 KE 

3.38 

2.84 

2.38 

1.17 

82 

Z'burg III 

55 KE 

3.89 

2.97 

1.68 

1.24 • 

40 
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Bij de verwerking van de antwoorden werd dezelfde bewerkingsprocedure 

toegepast als bij de vra.ag- na.ar "de grootste hinder" (1 duidt het minst 

vaak hinder a.an, 4 duidt het vaakst hinder aan). 

In.tabel 86 zijn de schcialv̂ aarden vermeld. In schema 10a en 10b zijn ze 

in een overzicht samengebracht. 

Voor de steekproefgebied.en: Zwanenburg I, Zwanenburg II, en Zwanenburg III 

en voor het zws.arder belaste gebied te Marssum is de volgorde van de 

geluiden die het vaakst hinder veroorzaken naar de geluiden die het minst 

vaak hinder veroorzaken: 

- overvliegen, landen, starten, langdurig proefdraaien. 

Dit is dezelfde volgorde als bij de vraag naar de meeste hinder. 

In het steekproefgebied Ryssenhout is de volgorde: 

- overvliegen, starten, landen, langdurig proefdraa.ien. 

In het steekproefgebied Amstelveen is de volgorde: 

- overvliegen, landen, langdLirdg proefdraaien, starten. -

Deze volgorden zijn dezelfde als bij de vraag naar de meeste hinder. 

In het minder zwaar belaste gebied te Me.rssum is de volgorde: 

- overvliegen, langdurig proefdraaien, starten, landen. 

Deze volgorde wijkt af van de volgorde bij de vraag naar de meeste hinder. 
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6.13.4. Samenhang (Tabel 86 Fl, F2, F3, F4) 

Wij hebben de samenhang bepaald tussen de mate en de frequentie 

waarin de geluiden hinder veroorzaken, voor elk geluid afzonder

lijk. 

Voor het onderzoek rond Schiphol en dat in Marssum staan de ge

gevens hieromtrent vermeld in de tabellen 86 FI - landen; 86 F2 -

starten; 86 F3 - overvliegen; 86 F4 - langdurig proefdraaien. 

Uit deze gegevens blijkt dat er voor ieder van de geluiden een 

grote samenhang is tussen de mate waarin de geluiden hinder ver

oorzaken en de frequentie waarin zij hinder veroorzaken, met an

dere woorden hoe vaker een geluid hinder veroorzaakt, des te meer 

hinder het veroorzaakt. 

Ook in Marssum is die samenhang aanwezig. 
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6.14» De ligging van do woning 

6.14.1. Ligging van de woning t.o.v. de vliegroutes 

In dit onderzoek is de ligging van de woning t.o.v. de vliegroutes 

niet verwerkt omdat geen relevante resultaten werden verwacht. 

6.14.2. Sub.jectieve frequentie waarmee vliegtuigen over of langs vliegen. 

.(Tabel 87-1, 87-2) 

Aan de respondenten in de verschillende steekproefgebieden werd gevraagd 

hoe de vliegtuigen langs komen: "vliegen ze hier recht overheen of gaan 

ze langs u heen". 

In de beide gebieden in Marssum antwoordt ongeveer 75% van de responden

ten: "Ze gaan langs mij heen", ongev-ee,r 25% van de respondenten zegt: 

"Ze gaan hier recht overheen". ' 

In steekproefgebied Zwanenburg III zeggen bijna alle respondenten dat 

de vliegtuigen recht over hen heen vliegen, in Amstelveen ongeveer 75%, 

in Zwanenburg I ongeveer 50%, in Zwanenburg II en in Ryssenhout ongeveer 

Op de vraag "vliegen ze heel vaak, vaak of af en toe over ut" antwoordt 

in de steekproefgebieden Zwanenburg I,II en III iets meer dan 50%. van 

de respondenten "heel vaak" en 20 a 30% van de respondenten "vaak". 

\ " -

In het steekproefgebied Amstelveen zijn de percentages van "heel vaak" 

en "vaak" resp. 41% en 37%; in Ryssenhout resp. 25% en 42%. 

6.14.3. .Sub.jectieve hoogte van overvliegen.( Tabel 89/9O-) 

Aan de respondenten werden de vragen gesteld: 

"Vliegen ze heel laag, laag of tamelijk hoog over?" en "Hoe vindt u het 

als ze tamelijk laag overvliegen?" 

In alle steekproefgebieden rond Schiphol wordt de wijze van overvliegen 

door de overgrote meerderheid van-de respondenten heel laag of laag ge

noemd. Dit zelfde geldt voor de steekproefgebieden in Marssum. Voor Schip

hol totaal 93% heel laag + laag, waarvan 27% heel laag; voor Marssum, to

taal 95% heel laag + laag, waarvan 47% heel laag (in het zwaarder belaste 

gebied 61% heel laag). 

Dit baart overigens geen verwondering daar alle steekproefgebieden in de 

directe omgeving van de luchthaven Schiphol, resp. de vliegbasis Leeuwar

den gelegen zijn. 
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De meningen over het tamelijk laag overvliegen hebben overwegend een 

negatieve strekking. Er werden reacties gegeven als: vervelend, on

prettig, vreselijk, beroerd, irritant, waardeloos, eng, angstig, 

doodsbang , hinderlijk lawaai. Deze negatieve reacties zijn d.uidelijk 

in de meerderheid.(Voor Schiphol totaal 73%, voor Marssum totaal 72%). 

Een minderheid van de respondenten gaf reacties van meer positieve aard; 

ze vonden het niet erg, maken er geen punt van, vinden het een leuk 

gezicht, interessant, of merken het niet meer» 

(Voor Schiphol totaal 19%; voor Marssum totaal 11%)o 

- materiële schade.(Tabel 89C) 

Weinig respondenten rond de luchthaven Schiphol (4% van 376) zijn van 

mening dat het vliegtuiglawaai hen materiële schade berokkent. Indien 

zij wel die mening zijn toegedaan, er is geen verband met de subjectieve 

hoogte van overvliegen. 

- onprettige kanten aan het "wonen.(Tabel 89D) 

Bij de onprettige kanten van het wonen wordt rond de luchthaven Schiphol 

vooral de lawaai overlast van vliegtuigen genoemd (36%). Blijkens tabel 

89D,. is hier wel verband met de subjectieve hoogte van overvliegen (heel 

laag: 52% lawaai overlast; laag; 33% lawaai overlast; tamelijk hoog: 0% 

lawaai overlast. 

- tevredenheid woonomgevingo(Tabel 89E) 

Blijkens tabel 89^ is er geen verband tussen de mate van tevredenheid 

met de woonomgeving en de subjectieve hoogte van overvliegen. 

- trillen'van het huis.(Tabel 89F) 

Blijkens tabel 89^. is er een duidelijk verband tussen het wel of niet 

trillen van het huis en de subjectieve hoogte van overvliegen. Eénen-

vijftig % van alle ondervraagden rond Schiphol (376) zegt. dat het huis 

wel eens trilt van vliegtuiglawaai. Voor "heel laag", "laag" en "tame

lijk hoog" overvliegen, zijn de percentages huis trilt, resp.: 67%, 48% 

en 18%. (n = 101), (n = 247)9 (n = 28)o 
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6.15. Seizoeninvloeden: Seizoenen waarin men het meest last heeft van • 

vlief^tuiglawaai. (Tabel 91) 

Zowel in de steekproefgebieden rond Schiphol als in de steekproefgebie

den te Marssum wordt de zomer het meest frequente g.=noemd als seizoen 

waarin men de meeste last van vliegtuiglawaai heeft. (Schiphol totaal 

76%; Marssum'totaal 59%). 

In het zwaarder belaste gebied te Marssum zegt 45% van de responden

ten dat het voor hen geen verschil uitmaakt. In alle jaargetijden on

dervinden ze veel hinder. 

Hierbij kan worden opgemerkt dat juist in de zomer de woonomgeving 

van belang is. 

Voorts is bij Schiphol de vliegfrequentie en dus de geluidbelasting 

's zomers groter t.o.v. de rest van het jaar. 
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6.16. Conclusies 

1. In alle steekproefgebieden, zowel rond Schiphol als rond Marssum, 

zijn vliegtuiggeluiden de meest gehoorde geluiden van buiten; ze 

worden vooral in de gebieden met de hogere geluidbelastingen "erg 

hinderlijk" gevonden, en in de betreffende steekproefgebieden "vaak" 

gehoord. 

2. In alle steekproefgebieden willen de ondervraagden vliegtuiggeluiden 

het liefst kwijt, omdat men ze zo hinderlijk vindt, storend bij een 

gesprek en bij radio en t.v., en bij de nachtrust. 

3. De geluiden die men vooral aan vliegtuiglawaai ka,n onderscheiden zijn: 

Overvliegen, starten,landen en proefdraaien, en in mindere mate het 

doorbreken van de geluidbarriêre. In dit onderzoek werd landen als 

hinderlijkst geluid ervaren, met overvliegen en starten daarachter. 

Proefdraaien wordt relatief minder hinderlijk gevonden. Landen werd 

het vaakst gehoord,, gevolgd door overvliegen; minder vaak werd star

ten gehoord; nog minder vaak: proefdraaien. Gezien de afstand tot het 

vliegveld zijn de geluidbelastingen t.a.v. het proefdraaien echter 
relatief laag. 

4. Bezigheden, gebeurtenissen en dingen die zowel gestoord, als ook het 

meest gestoord worden zijn radio/t.v./ muziek/platen spelen en con

versatie binnen/visite. 

5. Men krijgt de indruk dat respondenten rond Schiphol met een "goede" 

slaapkwaliteit veel minder door vliegtuigen bij rusten of slapen 

gestoord worden dan respondenten met een "midden" en "slechte" slaap

kwaliteit en dat de slaapkwaliteit geen samenhang vertoont met de 

geluidbelasting. 

6. Rond Schiphol geeft 50% van de ondervraagden aan dat het huis wel eens 

trilt van vliegtuiglawaai. Dit wordt vrijwel altijd als onprettig erva

ren doordat het de mensen een onveilig gevoel geeft en men van mening 

is dat het huis eronder lijdt. 

Rond Schiphol is slechts 4% van de ondervraagden van mening dat lawaai 

hen materiële schade berokkent, in het zwaarder belaste gebied te 

Marssum is dit percentage 20%. (Meestal wordt gedacht aan schade aan 

de woning: scheuren in muren, gesprongen ruiten). 
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Rond Schiphol schrikt 35% van a.lle ondervraagden of wordt wel eem 

bang als zij vliegtuigen horen. In Marssum is dit percentage 69%. 

De voornaamste redenen lijken te zijn de geluiddruk (het geluid is 

zo naa.r en hard), het plotselinge karakter ervan, -en de angst voor 

neerstorten. 

Al deze invloeden hangen samen met de geluidbelasting. Hoe hoger 

deze is, hoe meer men schrikt etc. 

7. Zowel in de steekproefgebieden rond Schiphol als in de steekproefge

bieden te Marssuni wordt de zomer het meest frequent genoemd als sei

zoen waarin men de meeste last van vliegtuiglawaai heeft. (Schiphol 

76%, Marssum 59%). Dit kan zijn oorzaak vinden in het vaker geopend 

hebben van de ramen en het vaker buitenshuis verblijven. 

In het zwaarder belaste gebied te Marssum zegt 45% van de responden- ' 

ten dat het voor hen geen verschil uitmaakt. In alle jaargetijden on

dervinden ze veel hinder. 

8. Als hoofdreden dat er nu meer last van vliegtuigen ondervonden wordt 

dan vroeger, wordt zowel rond Schiphol s.ls in Marssum opgegeven dat 

er tegenwoordig meer vluchten worden gemaakt. 

In de gebieden rond Schiphol wordt als reden van tegenwoordig minder 

hinder o.m. opgegeven: -"is er nu aan gewend/vindt het niet zo erg 

meer"-, -"minder vluchten"-, -"andere landingsbaan"-. 

9. Er is voor ieder van de geluiden: overvliegen, starten, landen en 

' proefdraaien een samenhang tussen de mate waarin de geluiden hinder 

'veroorzaken en de frequentie waarin de geluiden hinder veroorzaken. 

Met andere woorden hoe vaker een geluid hinder veroorzaakt, des te 

meer hinder het veroorzaakt. Zowel rond Schiphol als rond Marssum 

is deze samenhang aanwezig. -
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Par. 7. Invloeden van_ vIj._eKt3fJ:glgJlgf'.i 

7.1. 

Achtereenvolgens komen in deze paragraaf aan de orde: 

- gezinsleden die de meeste hinder 'ondervinden 

- invloed op jonge kinderen 

- invloed op logees en bezoekers 

- invloed op geestelijke en lichamelijke gezondheid 

- gevoeligheid voor geluiden 

- mensen die het meest last hebben van vliegtuiglawaai 

7.2. Gezinsleden die de meeste hinder pnd.eryindeno( Tabel 92) 

Zowel in de steekproefgebieden rond Schiphol als in Marssum ondervinden, 

blijkens tabel 92, de ondervraagde zelf (die vooral) en/of de echtgenote 

of echtgenoot de meeste hinder van vliegtuiglawaai, rond Schiphol (n = 376) 

58%; rond Marssum (n = 58) 57%» 

In de gebieden rond Schiphol geeft ongeveer 25% van de respondenten het 

antwoord: "niemand". In Marssum wordt dat antwoord door maar één respon

dent gegeven. 

7»2.1.Redenen .waaromo( Tabel 93) 

De redenen waarom bepaalde gezinsleden de meeste hind.er van vliegtuig

lawaai ondervinden, staan venneld in tabel 93. 

Wordt de meeste hinder ondervonden door de re^oMent dan wordt het vaakst 

als reden'opgegeven: "is het meeste thuis" . Rond Schiphol 56% (n = 133)I 

(Zie tabel 93)» Veel minder vaak wordt opgegeven: "heeft er last van/stoort 

zich eraan" 13% en "wordt nerveus" 13%s Wordt de meeste hinder ondervonden 

door overige personen dan wordt als redenen opgegeven: "heeft er last van/ 

stoort zich eraan" 21%; "wordt nerveus" 20%; "is het meeste thuis" 16%; 

"schrikt wakker"-14%» 
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7.3» Invloed op jonge kinderen. 

7»3»1. Al dan niet last hebben van vliegtuigen of geluidknallen.(Tabel 94). 

Aan alle respondenten werd de vraag gesteld of de jonge kinderen in de 

omgeving last Lebben van vliegtuigen of geluidsknallen. 

In de steekprcefgebieden rond Schiphol antwoordt ongeveer de helft 

van de respondenten (55%) dat ze dat niet weten. Een minderheid van de 

respondenten beantwoordt de vraag met "ja" 19%. Bij hogere geluidbelas

ting neemt het percentage "ja" toe. 

In het zwa,arder belaste gebied te Marssum beantwoordt de overgrote 

meerderheid van de respondenten de vraag met'"ja" 87% in het minder 

zwaar belaste gebied is dat ruim de helft van de respondenten 59%. 

7.3.2. Redenen.( Tabel 95) 

Op de vraag of men daar nog iets meer over kon zeggen werd in de steek

proefgebieden te Marssum geantwoord dat de kinderen schrikken en angstig 

worden en dat ze heftig reageren en gaan gillen (Marssum totaal (n = 58) 

resp. 43% en 14%) 

Dezelfde uitspraken werden in de steekproefgebieden rond Schiphol gedaan 

maar in mindere mate.. 

(Schiphol totaal (n = 376): 7% schrik/angst; 3% kinderen reageren heftig/ 

gaan gillen). 

7.4. Invloed op logees en bezoekers; mate van last.- (Tabel 96) 

Op de vraag: "Hebben Uw logees en bezoekers er meer last van dan Uw gezin?" 

antwoordt ongeveer de helft van de respondenten (Schiphol totaal 45%; Mars

sum totaal 53%) dat ze er last van hebben omdat ze het niet gewend zijn. In 

een aantal gevallen wordt medegedeeld dat logees en bezoekers erg veel hin-

• der of last ondervinden, en voorts dat zij er erg van schrikken. 
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7»5» Invloed op geestelijke en lichamelijke gezondheid. 

7»5*1. Mate van invloed.( Tabel 97B ) 

Op de vraag: "Denkt u dat het lawa,a.i op den duur d.e geestelijke en/of 

lichamelijke gezondl:..eid van uw gezin zal schaden?" antwoordt rond 

Schiphol 34% van alle onder̂ rraagden bevestigend; rond Marssum ant

woordt 52% van alle daar ondervraagden bevestigend. 

Per steekproefgebied lopen deze percentages nogal uiteen: nl. van 22% 

in Ryssenhout (45 KE) tot 65% in het zwaarder getroffen gebied te Mars

sum (60 - 65 K E ) . 

- Slaapstoring.( Tabel 970 ) 

In het onderzoekgebied rond Schiphol is nagegaan of er verband bestaat 

tussen de stoorfrequentie door vliegtuigen bij rusten of slapen, en de 

mening dat het lawaai op den duur de geestelijke en/of lichamelijke 

gezondheid van het gezin zal schaden. 

Uit de gegevens in tabel 97C blijkt dat van de 147 respondenten die vaak/ 

soms bij rusten of slapen door vliegtuigen worden gestoord, 58% van mening 

is dat de gezondheid van hun gezin op den duur zal worden geschaad. Van de 

229 respondenten die zelden/nooit door vliegtuigen bij rusten of slapen 

worden gestoord is 19% van mening dat de gezondheid van hun gezin op den 

duur zal worden geschaad.? 

- ramen sluiten. (Tabel 97D) 

In het onderzoekgebied rond Schiphol is het verband nagegaan tussen het 

wel of niet dichtdoen van de ramen tegen vliegtuiglawaai en de vermeende 

invloed op de gezondheid. 

Uit de gegevens in tabel 97D blijkt dat van de 128 respondenten die van 

mening zijn dat vliegtuiglawaai op den duur de gezondheid van hun gezin 

zal schaden, 65% wel eens de ramen dicht doet tegen vliegtuiglawaai. 

Van de 248 respondenten die menen dat vliegtuiglawaai hun gezondheid op 

den duur niet zal schaden doet 23% wel eens de ramen dicht tegen vlieg-

• tuiglawaai. 



- 62 -

7*5.2. Personen op wie het vliegtuiglawaai invloed heeft.( Tab el 9^) 

Van de 128 ondervraagden rond Schiphol die van mening zijn dat de 

gezondheid van hra gezin op den duur schade zal ondervinden noemt 41% 

de man a.ls degene, die schade zal ondervinden, 59% de vrouw, 34% de 

kinderen (een aantal ondervraagden gaf meer dan één antwoord). 

7.5.3. De wijze waarop de schad.e zich uit.(Tabel 99) 

In het onderzoekgebied rond Schiphol wordt nerveusiteit er zenuwachtig

heid als meest'voorkomende wijze genoemd, 6C% van 128 respondenten, waar

op de schade zich uit. 

Rond Schiphol wordt in de tweede plaats genoemd: spanning/irritatie 

16% (n = 128); en in de derde pla.ats: te kort aan slaap 7% (n = 128). 

7.6. De m.ate waarin men zichzelf gevoelig acht voor geluiden. (Tabel IOO) 

Aan adle respondenten werd de vraag gesteld: "Bent u gevoelig voor gelui

den?" 

Bij onderzoek o.a. over verkeersgeluiden, en de hinder die daarvan onder

vonden wordt door de bewoners van een woonwijk in Dordrecht gelegen langs 

een autosnelweg, werd geconstateerd dat de gevoeligheid voor gelulidén 

onafhankelijk is van de la.waaibelasting waaraan men is blootgesteld. 

In de vraagstelling was bedoeld, gevoeligheid voor geluiden in het algemeen, 

dus niet speciaal de gevoeligheid voor verkeersgeluiden. 

Wij zijn van mening dat dit een algemene stelregel is. Gevoeligheid voor ge

luiden is een intrinsieke eigenschap van de mens, gegrond op aanleg en erva-

, ring. In dit geval het op grond van disposities en ervaring reageren op een 

fysische prikkel uit de omgeving. 

In dit onderzoek over vliegtuiglawaai is de uitspraak dat de geluidgevoel.ig-

heid onafhankelijk is van de lawaaibelasting waaraan men is blootgesteld 

moeilijker uit het feiten materiaal te bewijzen al mag men voor de gebieden 

rond Schiphol stellen dat de tendentie aanwezig is. (Zie tabel 100 B, en 

schema 11 op pag. 63). 
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Schema 11. Gevoeligheid voor geluiden/geluidbelasting van vliegtuigen. 

erg gevoelig 

erg gevoelig\ 
gevoelig . / 

niet gevoelig 

weet niet 

aantal onder-
vra,a.gden 

Schiphol 
totaal 

T 4 ^ 

50% 

45% 

5% 

376 

Amstelveen 
45 KE 

11% 

51% 

45% 

4% 

106 

Ryssenhout 
45 KE 

B%~ 

40% 

. 54% 

6% 

76 

Z'burg I 
45-50 KE 

21% 

' 61% 

31% 

8% 

72 

Z'burg II 
50-55 KE 

15% 

46% 

54% 

0% 

82 

Z'burg III 
55 KE 

18% 

57% 

40% 

3% 

40 

De uitspraak gaat bepaald niet op voor het zwaarder belaste gebied te 

Marssum (Zie tabel lOO). Een verklaring hiervoor is mogelijk gelegen in 

het feit dat een regelmatige blootstelling aan een hoge geluidbelasting 

van vliegtuigen, een verschuiving tengevolge heeft zowel, in het algemene 

peroeptiepatroon van geluiden, als in de beleving van geluiden. 

Naar de beleving van het luchtvaartlawaai afkomstig van militaire lucht

vaart vindt afzonderlijk onderzoek plaats. (ICG project LL 16.a) 

Hieruit kan een mogelijk verschil in beleving worden verklaard tussen de 

resultaten van Schiphol en Marssum. 

- Slaapkwaliteit. (Tabel lOOC) 

Getracht werd inzicht te krijgen in de samenhang tussen de gevoeligheid 

voor geluiden en de slaapkwaliteit van de respondenten. 

Uit de tabellen 100 C, blijkt duidelijk dat van de respondenten die zeg

gen niet gevoelig voor geluiden te zijn, een veel hoger percentage een 

goede slaapkwaliteit heeft. Schiphol 6<Ĵ a (n = 171), Marssvmi 65 (n = 17), 

dan van de respondenten die zeggen gevoelig of erg gevoelig voor gelui

den te zijn. 

- Spreken^over^ylie^uiglawaai. (Tabel 100D ) 

Voorts werd getracht inzicht te krijgen in de frequentie waarmee de res

pondenten rond Schiphol met andere mensen over vliegtuiglawaai praten en 

of er wat dit betreft verband bestond met de mate van gevoeligheid voor 

geluiden. , 

In tabel 100 D staan de betreffende gegevens vermeld. 

Er blijkt uit deze gegevens dat er een duidelijk verband bestaat tussen 

de mate van gevoeligheid voor geluiden en de frequentie waarmee meh met 

andere mensen over vliegtuiglawaai praat. 
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Schema 12: Gevoeligheid voor geluiden/praten over vliegtuiglawaai. 

Gevoeligheid voor geluiden 

pra.at over vliegtuiglawaai 

geregeld 

soms 

aantal ondervraagden 

niet gevoelig 

2% 

18% 

171 

gevoelig 
net ge
voelig 

12% 

24% 

137 

erg gevoelig 

21% 

37% 

52 

Waar men dan over praat zijn voornamelijk: het lawaai/ de herrie',als er 

net een overkomt; bij veel vliegverkeer/ als het weer bar is geweest. 

7.7. Mensen die het meest last hebben ya,n vliegtuiglawaai. (Tabel 101 ) 

Op de vraag: "Welke soorten of groepen mensen hebben volgens u het meest 

last van vliegtuiglawaai" worden in het onderzoekgebied rond Schiphol 

vooral genoemd: "Oudere mensen 43%"; "nerveuze mensen'23%;"kinderen'''17%; 

en"zieke mensen"15%, in Marssum vooral: "oudere mensen" 45%, "kinderen" 

52% en "zieke mensen" 26%. 
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7.8. Conclusies 

1. Een derde van het totaal aantal ondervraagden rond Schiphol is 

van mening dat vliegtuiglawaai op den duur de geestelijke en/of 

lichamelijke gezondheid van hun gezin zal schaden. 

Er is een sterk verband met de stoorfrequentie bij slapen en rusten. 

2. Als meest voorkomende wijze waarop de schade zich vermoedelijk zal 

uiten wordt toenemende nerveusiteit genoemd, vervolgens toenemende 

spanning en irritatie (stress),-en tekort aan slaap. 

3.' De uitspraak dat de mate waarin mensen zich zelf gevoelig achten 

voor geluiden onafhankelijk is van de lawaaibelasting waaraan zij 

zijn blootgesteld is uit het beschikbare materiaal moeilijk te 

bewijzen; wel kan men stellen dat de tendens aanwezig is. 
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Par. 8. Enige attitude complexen 

8.1. Inleiding. 

Achtereenvolgens komen in deze paragraaf aan de orde: 

- Attitude complex 1. 

Attitude t.o.v. de aanwezigheid van Schiphol, resp. de vliegbasis 

Leeuwarden. 

- Attitude complex 2. 

. Mate waarin men meent dat er met de omwonenden rekening wordt ge-
o 

houden bij het regelen van het luchtverkeer 

. Mate waarin men meent dat de piloten bij het overvliegen rekening • 

houden met de omwonenden 

. Mate waarin men meent dat er bij langdurig proefdraaien rekening 

wordt gehouden met de omwonenden 

. Mate, waarin men meent 'dat er bij de uitbreiding van de luchthaven 

rekening wordt gehouden met de omwonenden 

. Overall maat voor het gevoel dat er vanuit de luchthaven rekening 

wordt gehouden met de omwonenden 

- Attitude complex 3. 

. ingediende klachten over geluid overlast door vliegtuigen 

. instanties waarbij de klacht is ingediend 

. aard van de klachten 

. houding t.o.v. akties 

. toelichting op de houding 

8.2. Attitude complex 1. Tabel 102 (vraag 66, vraag 67) 

Attitude t.o.v. de aanwezigheid van het vliegveld. 

Zowel aan de respondenten rond de luchthaven Schiphol als aan de respon

denten in Marssum werd eerst de vraag no. 66 gesteld waarom zij de aanwezigheid 

van de luchthaven Schiphol eh de vliegtuigen, resp. de aanwezigheid van 

het vliegveld Leeuwarden en de vliegtuigen prettig vinden, en vervolgens 

de vraag: Kunt U ook zeggen waarom U.het onprettig vindt? 

De onderzoekers hebben getracht uit de gegevens voor alle steekproefgebie

den drie categorieën respondenten te formeren. 

- mensen met een sterk negatieve attitude, de mensen die bij vraag 66 heb

ben opgegeven: "helemaal niet prettig/heeft er geen belang bij". 
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- mensen' met een sterk positieve attitude, de mensen die bij vraag 66 

hebben opgegeven? "dichtbij indien men zelf met het vliegtuig gaat"; 

"werkgelegenheid"; "gezellig om er heen te gaan"; "gemakkelijk ha

len en brengen van familie en vrienden/kennissen"o 

- Alle respondenten die bij vraag 66 hebben opgegeven "maakt niets uit"; 

"noodzakelijk kvraad" (ook gêên antwoord") en bij vraag 67 "neen/geen 

onprettige kanten /heeft er geen last van", zijn neutraa,l of hebben 

een gematigd positieve of negatieve attitudoo 

In tabel 102 en 102B zijn zowel voor de steekproefgebieden rond Schiphol 

als voor de steekproefgebieden te Marssum vermeld de percentages responden

ten dies 

- een sterk negatieve attitude hebben toOoVo de aanwezigheid van het vlieg

veld; 

- een sterk positieve attitude hebben; 

- een neutrale attitude hebben. 

Blijkens tabel 102 hebben in Marssum 76% van de respondenten een negatieve 

attitude; 10% een positieve attitude; 14% een neutrale attitude. Er is wei

nig verschil tussen het zwaar belaste en lainder zwaar belaste gebied. 

Blijkens tabel 102B hebben rond Schiphol 43% van de respondenten een negatieve 

attitude (variërend van 33% in Zwanenburg III tot 51% in Ryssenhout). 

Éénenveertig % van de respondenten heeft een positieve attitude (variërend van 

34% in Zwanenburg I tot 55% in Zwanenburg III)„ Zestien % van de respondenten 

heeft een neutrale attitude (variërend van 9% in Rijssenhout tot 21% in Zwanen

burg II. 
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In onderstaand schema wordt de attitude t.o.v. de aanwezigheid van 

Schiphol vergeleken met de attitude in 1963. 

Schema 13: Attitude t.o.v. de aanwezigheid vliegveld Schiphol 

vergeleken 1975 met 1963 (in procenten) 

Attitude 

negatief 

positief 

neutraal 

totaal 

N 

Totaal Schiphol 1975 

(n = 376) 

43 % 

41 % 

16 % 

100 % 

376 

Totaal Schiphol 1963 

(n = 992) 

23 % 

42 % 

35 % 

• 
100 % 

992 

Bij de onprettige kanten van de aanwezigheid van Schiphol worden door 

59% van de respondenten "geluidoverlast vliegtuiglawaai met name ge

noemd naar voren gebracht (variërend van 50% in Zwanenburg III tot 

63% in Amstelveen). 

Door 29% van de respondenten werd "geluidoverlast (niet nader benoemd)" 

naar voren gebracht (variërend -van 15% in Rijssenhout tot 38% in 

Zwanenburg III). Neemt men deze twee categorieën samen dan noemt 88% 

van dè respondenten geluidoverlast (variërend van 74% in Rijssenhout 

tot 91% in Amsterdam) (Vraag 067, tabel 102 C, Schiphol). 
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8.3. Attitudecomplex 2. 

8.3»1• Mate waarin men meent dat er met de omwonenden rekening wordt gehouden 

bij het regelen van het luchtverkeer. (Tabel 103/103B) 

Aan de respondenten werd de vraag gesteld: "Denkt U dat degenen , die 

het luchtverkeer regelen rekening houden met de mensen hier. -' 

(vraag 127) 

In de steekproefgebieden rond Schiphol en in Marssum is de meerderheid 

van de respondenten van mening dat geen rekening met de mensen wordt 

gehouden. De percentages "neen" variëren van 58% in Ryssenhout tot 94% 

in het zwc.arder belaste gebied te Marssum. (Zie tabel 103B/I03)» 

(Schiphol totaal: ja: 35%; neen: 65%; n=376) 

(Marssum totaal: ja: 14%; neen; 86%; n=58) 

8.3»2. Mate waarin men meent dat de piloten bi.i het overvliegen rekening houden 

met de omwonenden. (Tabel 104/104B, vraag 129) 

Aan de respondenten werd de vraag gesteld: "Denkt U, dat de piloten rekening 

houden met de mensen hier als ze overvliegen". 

In de steekproefgebeiden rond Schiphol en 'in Marssum is de meerderheid 

van de respondenten van mening dat geen rekening met de mensen wordt gehouden. 

De percentages "neen" variëren van 67% in het minder zwaar belaste gebied 

te Marssum tot 90% in Zwanenburg III. 

(Schiphol totaal: ja: 19%; neen: 8l%; n=376) 

(Marssum totaal: ja: 16%; neen: 84%; n=58) 

8.3.3. Mate waarin men meent dat er bij langdurig proefdraaien rekening wordt 

gehouden met de omwonenden. (Tabel 105/105B, vraag 131) 

Aan de respondenten werd de vraag gesteld: "Denkt U dat er bij de plaats 

en tijd van het langdurig proefdraaien rekening wordt gehouden met de 

mensen hier?" 

In een aantal steekproefgebieden rond Schiphol en in Marssttm is een meer

derheid van de respondenten van mening dat geen rekening met de mensen 

wordt gehouden. 

De percentages "neen" variëren van 48% in het zwaarder belaste gebied te 

Marssum en in Amstelveen tot 71% in Zwanenburg I. 

(Schiphol totaal: ja: 44%; neen: 56%; n=376) 

(Marssum totaal: ja: 31%; neen: 69%; n=58) 
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8.3.4» Mate waarin men meent d3.t er bij de uitbreiding van de luchthaven reke^ 

ning wordt gehouden met de omwonenden.(Tabel 106B/IO6, vraag 133») 

Aan de respondenten werd voorts de vraag gesteld: "Denkt Ü dat er bij 

uitbreiding van de luchthaven ook met de belangen van omwonenden zoals 

U rekening wordt gehouden?" 

Uitgezonderd in het steekproefgebied "Amstelveen is in alle steekproef

gebieden een meerderheid van de respondssnten van mening dat er met de 

mensen geen rekening wordt gehouden. 

De percentages "neen" variëren van 43% in Amstelveen tot 100% in het 

zwaarder belaste gebied te Marssum. 

(Schiphol totaal: ja: 45%; neen: 55%; n=376) 

(Marssum totaal: ja: 7%; neen: 93%; n=58) 

8»3»5» Overall maat voor het gevoel dat er vanuit de luchthaven rekening wordt 

gehouden met de omwonenden.(Tabel 107) . 

Om hier enig inzicht in te krijgen hebben wij de respondenten per steek

proefgebied in drie categorieën trachten in te delen; degenen met een 

positief gevoel, degenen met een negatief gevoel en degenen met een neu

traal gevoel. • 

Positief zijn beoordeeld de mensen die: 

- op vraag 127 (luchtverkeer regelen) "ja" scoren en tevens 

- op vraag 129 (rekening houden bij overvliegen) "ja" scoren en tevens 

- op vraag 131 (rekening houden bij langdurig proefdraaien) "ja" scoren 

en tevens 

- op vraag 133 (rekening houden bij uitbreiding luchthaven) "ja" scoren. 

Negatief zijn beoordeeld de mensen die: 

- op vraag 127 "neen" scoren en tevens 

- op vraag 129 "neen" scoren en tevens 

- op vraag 131 "neen" scoren en tevens 

- op vraag 133 "neen" scoren. 

De overblijvende groep krijgt het predikaat neutraal. 

Uit de in tabel 107 vermelde gegevens blijkt dat de respondEnten 

met een positief gevoel t.a.v. het "rekening houden met" verre in de 

minderheid zijn, in alle steekproefgebieden rond Schiphol, variërend 

van 3% in Zwanenburg III tot 9% in Ryssenhout, 
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De groep neutraal is in alle steekproefgebieden het grootst. 

De groep negatief benadert in een aantal steekproefgebieden de 50%, 

maar er is geen (duidelijk) verband met de geluidbelasting. 

8o4o Attitude complex 3 

8o4o1o Ingediende klachten over geluidoverlast door vliegtuigen.! Tabel 108B/l08_y 

Vraag 1 35/ . 

Aan de respondenten werd gevraagd: "Heeft U wel eens schriftelijk en/of 

telefonisch een klacht ingediend tegen geluidoverlast van vliegtuigen?".. 

In de steekproefgebieden rond Schiphol heeft de overgrote meerderheid van 

de respondenten nooit een klacht ingediend. 

Het aantal respondenten dat wel eens een klacht heeft ingediend varieert 

van 7% in Amstelveen tot 17% in Ryssenhouto In Marssum heeft één respon

dent wel eens een klacht ingediende 

Men klaagt meer telefonisch dan schriftelijk; (tabel 108C/D _, vraag 136/l37) 

8.^.2. bij zeer verschillende instanties;(tabel 108EJ vraag 138/l39) 

8.̂ 1.3. de aard van de klacht betreft met names geluidhinder, laag overvliegen, 

veel vluchten in kort tijdsbestek.(label 108G, vraag 141, 144) 

8.4.4. Houding tcOoVo aktieso ("Tabel 109 , vraag I46) 

Aan de respondenten werd de vraag gesteld:.. "Hoe staat U tegenover acties 

die worden gevoerd tegen de geluidoverlast van vliegtuigen?". 

Ongeveer 'de.'helft van alle respondenten is het met acties tegen geluid

overlast eens (variërend van 38% in Zwanenburg III tot 71% in het zwaar

der belaste gebied te Marssum). 

8.4o5= Toelichting op. de houding. (Tabel 110 ̂ .vraag I47) 

Op de vorige vraag konden de respondenten antwoorden dat ze het met acties 

tegen geluidoverlast eens of oneens zijn, of dat ze- er neutraal tegenover. 

stonden. 

Degenen die het eens zijn met de acties voeren o.a. aan: 

"als er veel geprotesteerd wordt, wordt er misschien wat gedaan"; "er moet 

wat aan gedaan worden"? "als niemand iets zegt, ge'beurt er niets"; "er moet 

rekening gehouden worden met de bewoners" <, 
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8.5. Conclusies 

1. Rond Schiphol (n=376) hebben: 

- 43% van de respondenten een negatieve attitude t.o.v. de aanwezig

heid van Schiphol; 

- 41% een positieve attitude; 

- 16% een neutrale attitude. 

Rond Marssum (n=58) hebben: 

- 76% van de respondenten een negatieve attitude t.O.v. de vliegbasis 

Leeuwarden; 

- 10% een positieve attitude; 

- 14% een neutrale attitude. 

Rond Schiphol noemt 88% van de respondenten "geluidoverlast" als on

prettige kant van de aanwezigheid van Schiphol; 59%' noemt met name 

"vliegtuiglawaai", 29% benoemt de geluidoverlast niet nader. 

2. De meerderheid van de respondenten is van mening dat de luchtvaart 

geen rekening houdt met de omwonenden. 

3. Een overall maat voor het gevoel dat er vanuit de luchthaven rekening 

gehouden wordt met omwonenden resulteert in de volgende uitkomsten: 

- rond 'Schiphol (n=376) heeft 6% van de respondenten een positief 

gevoel; 66% een neutraal gevoel; 28% een negatief gevoel. 

- in Marssum (n=58) heeft 0% van de respondenten een positief gevoel; 

53% een neutraal gevoel; 47% een negatief gevoel. 

4. Rond Schiphol heeft 88% van de respondenten (n=376) nooit een klacht 

ingediend; 12% deed dit wel. 

Men klaagt meer telefonisch dan schriftelijk; bij Z:eer verschillende 

instanties. De aard van de klacht betreft met name: geluidhinder, laag 

overvliegen, veel vluchten in kort tijdsbestek. 

In Marssum heeft 1 respondent (n=58) wel eens een klacht ingediend, 

5. Ongeveer de helft van alle respondenten rond Schiphol is het met ac

ties tegen geluidoverlast van vliegtuigen eens. 
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Par.9° Sociale contacten 

9.1. Inleiding 

Achtereenvolgens komen in deze paragraaf aan de orde: 

- contacten met mensen in de omgeving 

- de mening van anderen over vliegtuiglawaai 

- angst en schrik door vliegtuiglawaai, 

9.2. Contacten met mensen in de omgeving (Tabel 111, vraag 105) 

Op de vraag "Praat U geregeld, soms, zelden of nooit met de mensen hier 

in de omgeving?" antwoordt ongeveer de helft van de respondenten: "gere

geld", met een variatie van 30% in Zwanenburg II tot 68% in Ryssenhout. 

9.2. 1. Frequentie van praten over vliegtuiglawaai. (Tabel 112, vraag 106)̂  

Op de vraag "Praat U geregeld, soms, zelden of nooit met de mensen over 

vliegtuiglawaai?" antwoordt ongeveer 30% van de respondenten rond Schiphol 

"geregeld" en "soms" met een variatie van 20% in Ryssenhout tot 40% in 

Zwanenburg IT., Zie tabel 112. Er is een duidelijk verband met de lawaai

belasting. 

Van de respondenten in Marssum praat van de respondenten in het minder 

zwaar belaste gebied 44% "geregeld" en "soms" over vliegtuiglawaai; in het 

zwaarder belaste gebied 68%. 

9.2. 2o Waarover men praat.^Tabel 112/l12G, vraag 107). 

Vervolgens werd de vraag gesteld: "Waarover praat U dan?" De antwoorden 

laten zich voornamelijk rubriceren in de volgende categorieën: "de herrie, 

het lawaai"; "als er één net overkomt"; "als er weer veel zijn overgekomen"; 

"als er één laag overkomt". 
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9.3. De mening van anderen over vliegtuiglawaai. 

9.3.1. Kennis van de mening van anderen. (Tabel 113, vraag 108) 

Aan alle respondenten werd gevraagd: "Weet U wat de mensen hier in de 

buurt over vliegtuiglawaai denken". 

Van de respondenten rond Schiphol beantwoordt 50% deze vraag met "ja", 

variërend van 42% in Amstelveen tot 58% in Zwanenburg I. 

In het minder zwe,ar belaste gebied te Marssum beantwoordt 93% de vraag 

met' "ja"; in het zwaarder belaste' gebied 8l%. 

9.3.2. Weergave van de mening van anderen.(Tabel 114, vraag I09) 

Als respondenten de vraag "Weet U wat de mensen hier in de buurt over 

vliegtuiglawaai denken?" met "ja" hadden beantwoord, werd hen gevraagd: 

"Kunt U daar iets over vertellen". 

De antwoorden laten zich voornamelijk rubriceren in de categorieën: 

"Vinden het ook ergerlijk/denken er hetzelfde over"; "vinden het lawaaiig"; 

"zijn het vliegtuiglawaai liever kwijt". • 

9.4. Angst en schrik door vliegtuiglawaai.(Tabel 115, vraag 91 j 

9.4.1. Al dan niet angstig zijn. 

Op de vraag: "Weet U ook of andere mensen in de omgeving angstig zijn of 

schrikken van vliegtuiglawaai" antwoordt een minderheid van de respondenten 

in alle steekproefgebieden "ja", variërend van 11% in Ryssenhout tot 39% in 

Zwanenburg II. Een uitzondering'maakt het zwaarder belaste gebied te Mars

sum, waar 8l% van de respondenten deze vraag met "ja" beantwoorden. 

Zie tabel 115. (Schiphol totaal: n=376; ja: 23%; neen 71%) 

(Marssum totaal: n=58; ja: 57%; neen 43%)y 

9.4.2. Het staven van de uitspraak.(Tabel 116, vraag 92) 

Aan de respondenten die de vorige vraag met "ja" beantwoord hadden werd 

gevraagd "Hoe weet U dat? Kunt U er nog iets meer over zeggen." Frequent 

gegeven antwoorden zijn: "Men vertelt het aan elkaar"; "men praat er over 

met mensen uit de omgeving"; "velen ergeren zich aan het lawaai". 
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9°5° Conclusies 

Io Ongeveer de helft van de respondenten rond Schiphol zegt "geregeld" te 

praten met de mensen in hun omgeving^ Ongeveer 30% van de respondenten 

rond Schiphol zegt geregeld of soms te praten over vliegtuiglawaai. 

Gevraagd waarover men dan praat laten de antwoorden zich voornamelijk 

rubriceren in de categorieën: 

- de herrie, het lawaai 

- als er êên net overkomt 

- als er weer veel zijn overgekomen 

2o Ongeveer de helft van de respondenten rond Schiphol meent te weten wat 

de mensen in hun buurt over vliegtuiglawaai derjken. 

De antwoorden op de vraag naar de mening van a,nderen laten zich voorna

melijk rubriceren in de categorieën? 

- vinden het ook ergerlijk/denken er hetzelfde over 

- vinden het lawaaiig 

- zijn het vliegtuiglawaai liever kwijt. 
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'ar .10. Hinder door vliegtuigen 

10.1. Inleiding 

Achtereenvolgens komen in deze paragraaf aan de orde: 

- niet specifieke hinder 

- verbanden tussen niet-specifieke hinder en een aantal variabelen 

- specifieke hinder 

10.2. ïïiet specifieke hinder, een terugblik. (Zie 4.4.3/4.4.4/4.4.5) 

In punt 4.4.3. werd behandeld de mate waarin geluiden van buiten als 

hinderlijk worden ervaren. 

In tabel 37-1 Schiphol/Marssum staat vermeld in welke mate vliegtuiglawaai 

als hinderlijk wordt ervaren. 

Het hinderlijkst wordt vliegtuiglawaai ervaren in het zwaarder belaste 

gebied te Marssum; het minst hinderlijk in Ryssenhout. 

In pimt 4.4.4 werd behandeld de frequentie waarmee men geluiden van buiten 

hoort. In tabel 38-1 Schiphol/Marssum staat vermeld de frequentie waarmee 

men vliegtuiglawaai hoort. 

Het "vaakst" hoort men vliegtuiglawaai in het zwaarder belaste gebied 

te Marssum, het "minst vaak" te Ryssenhout. 

In punt 4.4.5 werd behandeld de samenhang tussen de m.ate waarin geluiden 

als hinderlijk worden ervaren en de frequentie waarmee men ze hoort. 

Uit tabel 39-1 Schiphol/Marssum is zowel voor het gebied rond Schiphol 

als voor het gebied bij de vliegbasis Leeuwarden op te merken dat het 

"vaak" horen van vliegtuiglawaai als "erg hinderlijk" wordt ervaren: 59%. 

Van de respondenten die vliegtuiglawaai "soms" horen, ervaart 16% dit als 

erg hinderlijk. 

10.3. Verband tussen niet-specifieke hinder en een 'aantal andere variabelen. 

10.3.1. De woonduur.(Tabel 117^vraag 54/vraag 14 ) 

In het gebied rond Schiphol is nagegaan of de mate van woonduur invloed 

heeft op de mate van hinder door vliegtuiglawaai.; 

Daartoe zijn 'twee groepen respondenten gevormd: een groep die 2 jaar of 

korter in zijn huidige woning woont, en een groep die er 11 jaar of langer 

woont. 
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Er blijkt enig verschil te zijn tussen deze twee groepen: De respondenten 

die er korter dan twee jaar wonen ondervinden meer "erge hinder" dan de 

groep die er I1 jaar of langer wonen. 

Neemt men "erg hindeï?lijk" en "hinderlijk" samen dan is er tussen beide 

groepen slechts een gering verschil, zeker geen significant verschil. 

10.3.2. Buiten zitten.(Tabel 1l8 vraag 37,39j54 j 

Er is nagegaan of respondenten die vliegtuiglawaai "erg hinderlijk" of 

"hinderlijk" vinden minder vaak buiten zitten in tuin of op balcon^ dan 

respondenten die vliegtuiglawaai niet hinderlijk vinden. Dit blijkt niet 

zo te zijn (zie tabel 1l8). De frequentie van buiten zitten is geheel on

afhankelijk van de mate van hinder van vliegtuiglawaai. Dit geldt zowel 

voor Schiphol als voor Marssum. 

10.3.3. Verhuisgeneigdheid.(Tabel 119, vraag 18, vraag 54^ 

In het gebied rond Schiphol zijn de percentages respondenten die er wel 

eens over denken hier weer weg te gaan in de categorieën vliegtuiglawaai 

"erg hinderlijk" en "hinderlijk" ongeveer gelijk aan de percentages res

pondenten die er niet over denken hier weer weg te gaan. In Marssum is dit 

het geval in de categorie vliegtuiglawaai "erg hinderlijk". 

10.3.4. Eigendom van de woning.(Tabel 120 vraag 54, vraag 159) 

Over de mate van hinder van vliegtuiglawaai, naar eigen woning versus 

huurwoning, kan geen uitspraak worden gedaan daar rond Schiphol alle 

respondenten huurwoningen bewoonden; van de respondenten in Marssum be

woonden er slechts 6 een eigen woning. 

10.3.5» Attitude complex 1 (Zie 8.2.). (Tabel 121, vraag 54, 66 -i- 67) 

Van de respondenten met een negatieve attitude t.o.v. de aanwezigheid van 

de luchthaven Schiphol vindt een hoger percentage vliegtuiglawaai erg 

hinderlijk dan van de respondenten met een positieve of neutrale attitude. 

Dit geldt in nog veel sterkere mate voor de vliegbasis Leeuwarden. 
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10.3.6. Attitude complex 2 (zie 8.3.4.). (Tabel 122, vraag 54 x (127-1-129+131 + 133)). 

Mate van hinder van vliegtuiglawaai, naar mate van gevoel dat er met de 

omwonenden rekening gehouden wordt. 

In de groep respondenten met een negatief gevoel t.a.v. het rekening 

houden met de omwonenden is het percentage respondenten dat vliegtuig

lawaai erg hinderlijk vindt veel groter dan in de groepen met een 

neutraal en met een positief gevoel. 

10.3.7. Houding tegenover acties.(Tabel'123, vraag 146 x 54)). 

Houding tegenover acties naar mate van hinder van vliegtuiglawaai. 

In de groep respondenten die vliegtuiglawaai "erg hinderlijk" vinden is 

een groter percentage respondenten het eens met acties tegen geluidover

last en vliegtuigen, dan in de groepen "hinderlijk" en "niet hinderlijk". 

10.3.8. Binding met de luchthaven. (Tabel 124, vraag 54 (157+158)). 

Mate van hinder van vliegtuiglawaai naar binding met de.luchthaven. Uit 

tabel 124 blijkt dat van de respondenten die geen binding met de luchthaven 

hebben een veel groter percentage (49% tegenover 26%; dat is ongeveer 2 x 

zo veel) vliegtuiglawaai erg hinderlijk vinden dan van de respondenten die 

wel binding met de luchthaven hebben. 

De groep die wel binding met de luchthaven heeft is rond Schiphol evenwel 

erg klein; rond Schiphol 27 van de 349 ondervraagden, in Marssum 1 van de 

55 ondervraagden. 

10.3.9. Materiële schade (Tabel 125, vraag 101 x 54) 

Materiële schade door vliegtuiglawaai naar mate van hinder door vlieg

tuiglawaai. Uit tabel 125 krijgt men de indruk dat er geen verband be

staat tussen de materiële schade die men van vliegtuiglawaai meent te 

ondervinden en de mate van hinder die men van vliegtuiglawaai heeft. 

Overigens is het aantal respondenten dat van mening is dat het vlieg

tuiglawaai hen materiële schade berokkent gering. 
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10.3.10. Schade aan gezondheid (Tabel 126, vraag 99 x 54) 

ïfagegaan is of de mening dat het lawaai op den duur de geestelijke en 

lichamelijke gezondheid van het gezin zal schaden samenhang vertoont 

met de mate waarin de respondent hinder van vliegtuiglawaai ondervindto 

Uit tabel 126 blijkt duidelijk dat er een zeer significant verband is. 

Hoe hinderlijker men het vliegtuiglawaai vindt hoe meer men denkt dat 

het op den duur de geestelijke en lichamelijke gezondheid van het gezin 

zal schaden. 

10.3»II. Contact met anderen over vliegtuiglawaai (Tabel 127, vraag 105 x 54) 

Voorts is nagegaan of er een samenhang is tussen de frequentie waarmee 

men met mensen in zijn omgeving praat en de mate van hinder die men van 

vliegtuiglawaai ondervindt. Uit tabel 127 krijgt men de indruk dat een 

dergelijke samenhang niet aanwezig is. 

10.3.12. Vliegbewegingen 
e 

10.3.12. Vliegbewegingen over of langs. (Tabel 128, vraag 113 x 54) 

In tabel 128 is de samenhang tussen de wijze van overvliegen (Hier recht 

overheen; gaan langs mij heen) en de mate van hinder van vliegtuiglawaai 

nagegaan. De respondenten die antwoorden "dat de vliegtuigen hier recht 

overheen komen" hebben duidelijk meer hinder van vliegtuiglawaai dan de 

respondenten die antwoorden "ze gaan langs mij heen" (zie tabel 128). 

Vliegtuigen die recht over ons heen komen worden als meer bedreigend 

ervaren dan vliegtuigen die langs ons heen gaan. 

10.3»13. Vliegbewegingen hoog of laag. (Tabel 129, vraag 116 x 54) 

In tabel 129 is aangegeven de samenhang tussen de vlieghoogte (heel laag, 

laag, tamelijk hoog) en de mate van hinder van vliegtuiglawaai. Uit tabel 

129 blijkt duidelijk dat met name "heel laag" overvliegen erg hinderlijk 

wordt gevonden. 
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10.3.14. Geluidgevoeligheid.(Tabel 130, vraag 151 x 54) 

Vervolgens is nagegaan hoe het verband is tussen de mate van geluid

gevoeligheid en de mate van hinder van vliegtuiglawaai. 1 

^ Blijkens tabel 130 is er een duidelijk verband. Respondenten die zeg

gen erg gevoelig te zijn voor geluid ondervinden meer erge hinder van 

vliegtuiglawaai dan respondenten die zeggen dat ze niet geluidgevoelig 

zijn. 

10.3.15. Geslacht. (Tabel 131, vraag 153 x 54.) 

Er is weining verschil tussen mannen en vrouwen in de mate van hinder die 

van vliegtuiglawaai ondervonden wordt. Van de mannelijke respondenten on

dervindt 83% hinder (55% erge hinder; 28% hinder). Van de vrouwelijke 

respondenten ondervindt 76% hinder (44% erge hinder; 32% hinder). . 

10.3.16. Leeftijd. (Tabel 132, vraag 153 x 54) 

Om enig inzicht te krijgen in de samenhang-tussen de leeftijd van.'de respon

denten en de mate van hinder die zij van vliegtuiglawaai ondervinden zijn 

een viertal leeftijdscategorieën geformeerd: 18-34 jaar; 35 - 49 jaar; 

50 - 64 jaar; 65 jaar en ouder (in deze laatste categorie vallen slechts 

17 respondenten). 

Tussen de leeftijdscategorieën 18 - 34 jaar; 35 - 49 jaar; 50 - 64 

jaar, is wat de hinder van vliegtuiglawaai betreft weinig verschil; 

wel is er verschil in de verhouding: erg-hinderlijk - hinderlijk. 

Voor de leeftijdscategorieën: 

18-34 jaar 35 - 49 jaar 

'o hinder 

^ erge 

hinder 

83% hinder 

54% erge 

hinder 

van vliegtuiglawaai. 

50 - 64 jaar ƒ ondervinden; 

73% hinder 

48% erge 

hinder 
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10.3.17. Gezinsgrootte. [Tabel 133, vraag 153 x 54) 

De mate van hinder van vliegtuiglawaai is eveneens uitgesplitst naar 

de gezinsgrootte, zie tabel 133. 

Voor Schiphol ondervindt van het totaal der ondervraagden. (349) 

78% hinder van vliegtuiglawaai (47% erge hinder +,31% hinder). 

Er werd geen significant verschil gevonden tussen de verschillende ge

zinsgrootten.Men mag hieruit concluderen dat in dit onderzoek de gezins

grootte geen factor is geweest bij de mate van hinder die van vliegtuig

lawaai ondervonden werd. 

10.3.18. Opleiding gezinshoofd. (Tabel 134, vraag I56 x 54) 

De mate van hinder van vliegtuiglawaai is uitgesplitst naar de opleiding 

van het gezinshoofd. De bedoeling hiervan was om na te gaan of er verband 

bestaat tussen het opleidingsniveau van het gezinshoofd en de mate waarin 

hinder van vliegtuiglawaai wordt ondervonden. 

Blijkens tabel 134 is dit niet het geval. 

De opleidingsniveaus blijken in ongeveer gelijke mate in dg categorieën 

erg hinderlijk, hinderlijk en niet hinderlijk vertegenwoordigd te zijn. 

10.3.19. Welstand.(Tabel 135 + tabel 1 35A, vraag 171 x 54) 

De enquêteurs van de Hed. Stichting v. Statistiek.hebben op het encjuête-

formulier de welstandsklasse van de respondent aangegeven. 

Nagegaan werd of er verschil in hinder van vliegtuiglawaai tussen de wel

standsklassen bestaat. 

Blijkens tabel 135 heeft van het totaal aantal respondenten 78% hinder van 

vliegtuiglawaai (47% EH, 31% H ) . Welstandsklasse A(hoog) is wegens het ge

ringe aantal respondenten te verwaarlozen. 

Bij de welstandsklassen B, C en D ligt het percentage respondenten dat 

hinder van vliegtuiglawaai ondervindt, resp. op 76%, 79% en 80%. 

De verhouding erg hinderlijk/hinderlijk is bij: 

welstandsklassen B: 38% EH, 38% H 

" C: 52% EH, 27% H 
I 

." D: 42% EH, 38% H. 

Beperkt men de analyse tot de welstandsklassen B en C en brengt men voorts in 

die beide klassen de splitsing Amstelveen + Ryssenhout (45 KE)- en Zwanen-
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burg I + II +.III (45 - 50, 50 - 55, 55 KE) aan, dan blijkt zowel in 

klasse B als in klasse C de hinder van vliegtuiglawaai in de zwaarder 

belaste gebieden duidelijk hoger te liggen dan in de minder zwaar 

belaste , gebieden. 

10.3.20. Thuis studerend of werkend.(Tabel 136,vraag ,154 x 54). 

De vraag werd gesteld: "Zijn er gezinsleden die 's avonds moeten studeren 

of werken voor school of beroep?" Ja/neen. 

Nagegaan werd of er tussen de groepen "ja" en "neen" verschil optreedt in 

mate van hinder door vliegtuiglawaai. 

In het onderhavige onderzoek is dat nauwelijks het geval. 

Bij de groep "ja" ondervindt 80% hinder van vliegtuiglawaai (50% EH; 30% H ) . 

Bij de groep "neen" is dat 76% (44% EH, 32% H ) . 

10.3.21. .Overall maat voor slaapkwaliteit. (Tabel 139, vraag (054 x overall maat) 

(Zie 3.3.4.J 

Zoals reeds in punt 3.3.4. werd aangegeven is een overall maat voor de 

slaapkwaliteit vastgesteld. 

In dit punt 10.3.21. is nagegaan de mate van hinder van vliegtuiglawaai 

naar de slaapkwaliteit van de ondervraagden. 

Uit de betreffende gegevens in tabel 139 valt af te leiden dat er een 

(duidelijk) verband is tussen de slaapkwaliteit en de mate van hinder van 

vli egtuiglawaai. 

Van degenen (n=152) met een middelmatige slaapkwaliteit ondervinden 85%' 

hinder van vliegtuiglawaai (57% erge hinder). 

Van degenen (n=172) met een goede slaapkwaliteit' ondervinden 72% hinder van 

vliegtuiglawaai (37% erge hinder). Het betreft hier de situatie rond Schip

hol. Het aantal ondervraagden met een slechte slaapkwaliteit is te 

gering (n=25) om hierover een uitspraak, te kunnen doen. Ditzelfde geldt 

voor de gegevens in Marss'um'. 
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10.4» Specifieke hinder 

De voornaamste resultaten van de enquête hebben betrekking op de verkregen 

gegevens omtrent de niet specifieke hinder (de spontane reacties op vlieg

tuiglawaai) en de gegevens omtrent de specifieke hinder (het gestoord wor

den bij bepaalde activiteiten). 

Deze resultaten staan vermeld in tabel I4I (Schiphol en Marssum). 

Per code--gebied (steekproefgebied, complex) zijn aangegeven: 

- de door TNO berekende geluidbelasting in Kosten Eenheden 

- het aantal per code^gebied ondervraagde personen 

- de niet specifieke hind.er van de vliegtuiggeluiden (Erg Hinderlijk, Hin

derlijk, Met Hinderlijk) 

- de frequentie van horen van vliegtuigen (vaak, soms, zelden) 

- de specifieke hinder van vliegtuiggeluiden (het storingsverloop'van de 

verschillende activiteiten in de code-gebieden) 

- de gemiddelde hinderscore per code-gebied 

- de gemiddelde relatieve hinderscore per code-gebied (jé) 

- de verwachte geluidbelasting in Kosten Eenheden: uit het onderzoek 1963 

is gebleken dat de numerieke waarde van de gemiddelde relatieve hinder

score gelijk is aan de numerieke waarde van de totale lawaaibelasting. 

De verwachte geluidbelasting per complex (per code-gebied) wordt afgeleid 

uit de enquête resultaten. 

Deze procedure is met name gevolgd om na te gaan of de per complex (per 

code-gebied) opgegeven geluidbelasting hetzelfde verband met de gemiddelde 

relatieve hinderscore per code^gebied vertoont als verwacht mocht worden 

op grond van het in 1963 uitgevoerde grote onderzoek naar geluidhinder 

van vliegtuigen rond Schiphol, waar een hoge correlatie (0,95) tussen 

lawaaibelasting en hinderscore werd gevonden (de hinderscore als maat 

voor de ondervonden (specifieke) hinder). 

(*) (de gemiddelde hinderscore gedeeld door de maximaal bereikbare score: 

7 punten, uitgedrukt in procenten). 
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10.4.1. Berekening van de gemiddelde relatieve hinderscore (GRHS) 

Per persoon wordt de hinderscore berekend uit de volgende 7 onderdelen 

van de vragenlijst: 

1) t.v. - storing 

2) radio - storing 

3) gesprekstoring 

4) ingespannen bezig zijn 

5) rusten of slapen ^ 

6) trillen van de woning 

7) schrikken of bang zijn 

(vraag 72 en 73) 

(vraag 74 en 75) 

(vraag 76) 

(vraag 78) 

(vraag 80) 

(vraag 96) 

(vraag 84) 

De berekening geschiedt als volgt: 

t.v. - stofing vraag 72 

vraag 73 

radio - storing 

gesprekstoring 

ingespannen bezig zijn 

rusten of slapen 

trillen van het huis 

schrikken of bang zijn 

vr-aag 74 

vraag 75 

vraag 76 

vraag 78 

vraag 80 

vraag 79 

vraag 84 

vaak + soms 
f 

vaak + soms 

© 
vaak + soms 

vaak + soms 

vaak + soms 
j 

® 
vaak + soms 

O 
vaak + soms 

® 
ja 
-TT-

© 
.ja 

—r-
0 

zelden + nooit -

zelden + nooit 

^t ï 
® 

zelden + nooit 

zelden.+ nooit 

w 
zelden + nooit 

-7-
:'o^ 

zelden + nooit 

:o: 

zelden + nooit 

® 
neen 

® 
neen 
—3r-

@ 

De hinderscore (HS) per persoon is nu maximaal 7 en minimaal 0. 

De gemiddelde hinderscore (GHS) voor een code-gebied met n ondervraagden: 

GHS = 
T H S 

n 
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Deze gemiddelde hinderscore kan worden genormeerd, d.w.z. uitgedrukt 

in een percentage. Dit heet de gemiddelde relatieve hinderscore (GRHS). 

^p. U Q 

GRHS = - ^ — X 100% 7 n 

Voor de burgerluchtvaart blijkt de GRHS numeriek (zeer) goed overeen te 

komen met de geluidbelasting, uitgedrukt in Kosten Eenheden (B): de resul

taten van LL 14 komen overeen met de resultaten van het "Kosten onderzoek" 

van 1963. 

Per codegebied is de gemiddelde relatieve hinderscore bepaald; deze moet 

in verband gebracht worden met de geluidbelasting ter plaatse, uitgedrukt 

in Kosten Eenheden (KE). 

Het verband moet weergegeven worden in een lineaire regressie vergelijking 

en een correlatiecoefficient r. 

De basisgegevens daarvoor staan vermeld in tabel 141 en in tabel 138-1, 

tabel 138-a, tabel 138-b, Schiphol. 

De lineaire regressie analyse uitgevoerd voor Schiphol is weergegeven in 

tabel 138-2. 

Het verband blijkt het beste weer te geven met de volgende lineaire 

regressievergelijking: 

GRHS = 1.34 B - 16.90 (r = .68) 

Voorts is de volgorde van de aktiviteiten,waarin men in de verschillende 

code-gebieden gehinderd wordt, weergegeven in tabel 142. 

10.4.2. Mate van overeenstemming tussen op grond van het storingsverloop van de 

verschillende activiteiten te verwachten geluidbelasting in Kosten Een

heden in de verschillende code-gebieden en de door TNO voor deze code-

gebieden opgegeven geluidbelasting. 

Uit tabel 141 (Schiphol + Marssum) blijkt dat in een aantal complexen de 

op grond van het storingsverloop van de verschillende acitiveiten te ver

wachten geluidbelasting in Kosten Eenheden (berekend via gemiddelde hinder

score en gemiddelde relatieve hinderscore) goed tot redelijk goed overeen-

komt met de door TNO opgegeven geluidbelasting in Kosten Eenheden. In een 

aantal complexen worden afwijkingen gevonden. Men kan zich afvragen wat de 

oorzaak (oorzaken) van de afwijkingen zou(den) kunnen zijn. 
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Men kan daartoe een nadere analyse toepassen en naa;r subcomplexen 

(= •.•.-oningtĵ en) kijken. Dit is o.a. uitgevoerd in complex 2 (code-gebied 

Rysscn'iout). 

V5or subcomplex 2.5. (opgegeven lawaaibelasting 45 KE) werd een gemiddelde 

hinderscore 3 gevonden; een gemiddelde relatieve hinderscore 43%; met een 

te veru-achten gel'aidbelasting van 43 KE. 

Voor subcomplex 2.4. (opgegeven lawaaibelasting 45 KE) werd een gemiddelde 

hinderscore 3,4 gevonden; een gemiddelde relatieve hinderscore 48%; met een 

te verwachten geluidbelasting van 48 KE, 

Ondanks de kleine aantallen van deze deel complexen (resp. n=12; n=l8) treft 

men hier een veel betere overeenstemming aan tussen de op grond van de 

enquête te verwachten geluidbelasting en de opgegeven geluidbelasting. . 

Maar voor subcomplex 2,3 (n-47) werd een gemiddelde hinderscore 2,2 gevonden; 

een gemiddelde relatieve hinderscore 31%; met een te verwachten geluidbelas

ting van 31 KE» 

Wat kan de oorzaak zijn van dit grote verschil (31 KE in vergelijking met de 

opgegeven 45 KE)7 

Een mogelijke verklaring zou de volgende kunnen zijn: 

De subcomplexen 2.3; 2.4 en 2.5 hebben alle tochtstrippen in de woonkamers. 

Subcomplex2.3 heeft ook goede tochtstrippen in de slaapkamers. Met gesloten 

ramen is de gevelisolatie in subcomplex 2.3 beter dan in de beide andere 

deelprojecten; dit is gebleken uit metingen op verzoek van de Bouwkundige 

Commissie Vliegvelden uitgevoerd door het Instituut voor Milieuhygiëne en 

Gezondheidstechniek TNO. 

Complex 4.8te Zwanenburg (gelegen langs de Populierlaan) heeft een opgegeven 

lawaaibelasting van 53 KE (oorspronkelijk opgegeven 50 - 55 Kp:), de uit de 

enquêtegegevens te verwachten lawaaibelasting is 60 KE (n=83). 

Voor het korte blok flatwoningen (dicht bij de 55 KE lijn gelegen) is de te 

verwachten lawaaibelasting 66 KE (n=27). 

Voor het lange blok flatv/oningen is de verwachte lawaaibelasting 57 KE (n=56). 

Per blok treden verschillen op, bovendien is er een vrij duidelijk verloop 

in individuele hinderscores^de hogere liggen meer aan de kant van de (oor

spronkelijk) opgegeven 55 KE lijn, de lagere aan de kant van de (oorspronke

lijk) opgegeven 50 KE lijn. 
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Is er in dit complex wellicht sprake van een minder goede gevelisolatie? 

Wat is het belang van de planologische ligging van de blokken t.a.v, de 

overheersende vliegroutes? 

Men bedenke voorts dat bij het opsplitsen van complexen in kleinere eenhe

den .het trekken van conclusies om statistische redenen moeilijker wordt en 

men zich spoedig verliest in moeilijk controleerbare subjectieve interpre

taties. 

Complex 5.9 te Zwanenburg (gelegen langs de Plantsoenlaan) heeft volgens 

opgave van TNO een lawaaibelasting van 55 KE; op grond van de enquêtegege

vens een te verwachten lawaaibelasting van 49 KE. Het blok flatwoningen 

gelegen binnen de 55 KE contour heeft op grond van de enquêtegegevens een 

te verwachten lawaaibelasting van 56 KE (n=21). Het blok flatwoningen dat 

gedeeltelijk buiten de 55 KE contour ligt (volgens de ons verstrekte bestem

mingsplankaart "Zwanenburg") heeft op grond van de enquêtegegevens een te 

verwachten lawaaibelasting van 40 KE (n=l9). Geluidisolatie metingen aan de 

scheidingsconstructies binnen het woningblok, verricht door het Instituut 

voor Milieuhygiëne en Gezondheidstechniek TNO toonden aan dat hier sprake 

was van een slechte interne geluidisolatie. De bewoners hebben meer last van 

elkaar dan van de vliegtuigeno 

Bovendien kon worden geconstateerd dat het blok overwegend bewoond wordt door 

een bevolkingsgroep die een afwijkende (nogal luidruchtige) levensstijl heeft. 

Complex 6. te Marssum (gelegen bij de militaire vliegbasis Leeuwarden) moest 

bij nadere beschouwing worden opgesplitst in twee deelgebieden, nl. twee on

geveer parallel lopende straten, waarvan de êén practisch in het verlengde 

van de start- en landingsbaan van de vliegbasis gelegen is; de ander op 

afstand van deze baan. Beide gebieden werden afzonderlijk bewerkt. 

Voor het "zwaarder belaste gebied", de sub-complexen 6.12 t/m 6.15, werd 

een gemiddelde hinderscore 6,16 gevonden; een gemiddelde relatieve hinder

score 88%; met een te verwachten geluidbelasting van 88 KE. 

De door TNO voor de betreffende sub-complexen 6.12 t/m 6.15 van Complex 6 

opgegeven lawaaibelasting ligt tussen 60 en 65 KE. Voor het "minder zwaar 

belaste gebied", de sub-complexen 6.10 en 6.11, werd een gemiddelde hin

derscore 4,44 gevonden; een gemiddelde relatieve hinderscore 63%, met een 

verwachte geluidbelasting van 63 KE. Dit laatste stemt niet overeen met de 

door TNO opgegeven lawaaibelasting van 55 KE voor de betreffende subcom

plexen 6.10 en 6.11 van Complex 6. 

Hieruit is te concluderen dat de GRHS niet meer overeenstemt met de geluidbe
lasting in KE, zoals dit wel het geval is bij Schiphol. De beleving van mili
tair luchtvaartlawaai te Marssum komt niet overeen met de Kosten curven. 
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10.4.3. De volgorde van de activiteiten storing in de 6 complexen 

De volgorde van de aktiviteiten waarin men in de verschillende complexen 

gehinderd wordt staat aangegeven in tabel 142. 

In de Complexen 1 t/m 5 en in het "minder zwaar belaste gebied" van Com

plex 6 te Marssum is deze volgorde geheel of nagenoeg geheel gelijk. 

De grootste afwijking van de volgorde treedt op in het "zwaarder belaste 

gebied'' van Complex 6 te Marssum. 

Bij het onderzoek van 1963 (het onderzoek had toen betrekking op het 

"oude Schiphol" en vond plaats in de gebieden Aalsmeer, Badhoevedcrp, 

Osdorp en Geuzeveld) was de volgorde waarin men gehinderd werd: 

1. trillen huis 

2. schrikken 

3. t.v. storing 

4. gesprekstoring 

5. radio storing 

6. sla,ap storing 

7. bezigheden storing 

De veel hogere vliegfrequentie in 1975 vergeleken met 1963, is er vermoe

delijk de oorzaak van dat gesprekstoring nu op de eerste plaats staat. 

Bij een lagere geluidbelasting zal men voornamelijk de eerstgenoemde vor

men van hinder ondervinden, bij een hogere'geluidbelasting tevens de later 

genoemde vormen. 

Met enig voorbehoud mag men stellen dat de respondenten met een lagere 

hinderscore vnl. last hebben van de eerste soorten van hinder, en dat res

pondenten die opgeven bij slapen of bij bezigheden gestoord te worden, ook 

van de andere vormden van hinder la,st zullen ondervinden. 

Dat het item "schrikken" in dit onderzoek in het algemeen laag in de rangorde 

staat (behalve in het "zwaarder belaste gebied" te Marssum, waar het op de 

tweede plaats staat) vergeleken met het onderzoek dat in 1963 plaats vond 

en waar schrikken op de tweede pla.ats stond, is waarschijnlijk te verklaren 

uit de veel grotere bekendheid met het vliegen en de vliegtuigen, ook uit 
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eigen ervaring (opmerkingen als "we vinden dat vliegtuiglawaai wel 

hinderlijk maar 't is zo gemakkelijk dat Schiphol zo vlak bij is, zowel 

voor zakenreizen als voor vakantiereizen" werden nogal eens gemaakt). 

Over de item "schrikken''en "trillen huis" dienen nog de volgende opmer

kingen te worden gemaakt: 

Behalve de niet specifieke hinder door vliegtuiglawaai, die meer als een 

mentale bedreiging ervaren wordt, en de storende werking bij verschillen

de activiteiten (de specifieke liinder), die als een inbreuk op ons dage

lijks funktioneren wordt ondervonden, is er nog een overlast van vlieg

tuigen, die een diepere laag van onze persoonlijkheid raakt, nl. bezorgd

heid voor eigen veiligheid. Daaraan kan uiting worden gegeven bij de vraag: 

"Schrikt U wel eens of wordt U wel eens bang als U vliegtuigen hoort?" 

Deze bedreiging behoeft natuurlijk niet steeds direct op de persoon zelf 

betrokken te zijn, maar kan ook gerelateerd zijn aan b.v. schrikken van 

kinderen, associaties met oorlog, latente materiële schade. 

Bij de proefenquête "Geluidhinder door vliegtuigen" die in 1962 gehouden 

werd als voorbereiding van de grote enquête in 1963, was reeds gebleken 

dat klachten over trillen van het huis in de buurt van vliegvelden veel

vuldig voorkomen. De ervaring dat het huis waarin men woont trilt bij 

het overvliegen van vliegtuigen wordt beleefd als een verstoring van het 

gevoel van veiligheid en veroorzaakt vrees voor materiële schade. 

Het lag voor de hand ook in de grote enquête hierover een vraag op te nemen 

om een indruk te krijgen welke rol dit aspect speelt in de verschillende 

bij het onderzoek betrokken gebieden. (De betreffende vraag luidde: "trilt 

het huis wel eens van vliegtuiglawaai?"). 

De faktoren "trillen huis" en "schrikken" hebben een eigen kwaliteit en 

hangen niet sterk samen met andere factoren. Deze factoren zijn in het 

onderzoek toegevoegd omdat ze voor de beleving van het vliegtuiglawaai 

van groot belang werden geacht. Een vergroting van het aantal items 

leidt bovendien tot een meer verfijnd zijn van de schaal, en als gevolg 

daarvan tot een verfijning van de hinderscore, die representatief wordt 

geacht voor de specifieke hinder en die gecorreleerd wordt met de fysische 

lawaaibelasting. 
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10o5. Concliisies 

1. Van alle respondenten rond Schiphol ervaart 47% vliegtuiglawaai a.ls 

erg hinderlijk; 31% als hinderlijk en 22% als niet hinderlijk. 

2. Van de 254 respondenten rond Schiphol die opgeven "vaak" vliegtuiglawaai 

te horen, vindt 59% dit "erg hinderlijk". Van de 87 respondenten die op

geven "soms" vliegtuiglawaai te horen, vindt 16% dit ''erg hinderlijk". 

Er is een duidelijke samenhang tussen de frequentie waarmee men vliegtuig

lawaai hoort en de ma.te waarin men vliegtuiglawaai hinderlijk vindt. 

3. De frequentie van buiten zitten is geheel onafharJcelijk van de mate van 

hinder van vliegtuiglawaai. Dit geldt zowel voor Schiphol ads voor Mars

sum. 

4. Er is geen verband tussen de verhuisgeneigdheid en de mate van hinder 

van vliegtuiglawaai. 

5. In de groep respondenten met een negatief gevoel t.a.v. het rekening 

houden met de omwonenden is het percentage respondenten dat vliegtuig

lawaai erg hinderlijk vindt veel groter dan in de groepen met een neu-

tr̂ -al en met een positief gevoel. 

6. In de groep respondenten die vliegtuiglawaai "erg hinderlijk" vinden 

is een groter percentage het eens met acties tegen geluidoverlast van 

vliegtuigen, dan in de groepen "hinderlijk" en "niet hinderlijk". 

7. Van de respondenten die vliegtuigla,waai "erg hinderlijk" vinden .meent 

een veel hoger percentage dat het lawas-i op den duur de geestelijke 

en lichamelijke gezondheid van" het gezin zal schaden dan van de respon-

ten die vliegtuigla,waai "hinderlijk" of "niet hinderlijk" vinden. 

8. Respondenten die antwoorden dat de vliegtuigen recht over hen heenkomen 

hebben meer hinder, van vliegtuiglawaai dari de respondenten die antwoor

den dat ze langs hen heen gaan. Vliegtuigen die recht over ons heen ko

men worden als meer bedreigend ervaren dan vliegtuigen die langs ons 

heen gaan. Ze houden een gevaar in voor onze existentie. 



_ 91 _ 

<!> 

9. Er is een samenhang tussen de vlieghoogte en de mate van hinder van 

vliegtuiglawaai. Met name "heel laag" overvliegen wordt erg hinder

lijk gevonden. 

10. Van de groep respondenten die zeggen "erg gevoelig" te zijn voor ge

luid ondervindt een hoger percentage erge hinder van vliegtuiglawaai 

dan van de groepen respondenten die zeggen "gevoelig" en "niet gevoelig" 

te zijn voor geluid. 

11. In dit onderzoek zijn de factoren: geslacht, leeftijd, gezinsgrootte, 

opleiding gezinshoofd en welstand niet van invloed geweest op de mate 

van hinder ̂die van vliegtuiglawaai wordt ondervonden. 

12. Respondenten met een goede slaapkwaliteit (n=172) ondervinden minder 

hinder van vliegtuiglawaai dan respondenten met een middelmatige 

slaapkwa,liteit (n=152). 

13. In een aantal complexen komt de op. grond van het storingsverloop van 

de verschillende activiteiten te verwachten geluidbelasting in Kosten 

Eenheden (berekend via gemiddelde hinderscore en gemiddelde relatieve 

hinderscore) goed tot redelijk goed overeen met de door TNO opgegeven 

geluidbelasting in Kosten Eenheden. 

In een aantal 'complexen werden verschillen gevonden. 

14. Deze verschillen zijn o.m. terug te voeren op subcomplexen met een 

geluidwering van de gevels die belangrijk van het gemiddelde afwijkt; 

op subcomplexen met een slechte interne geluidisolatie; en op subcom

plexen-met een. feitelijke geluidbelasting door vliegtuigen die belang

rijk afwijkt van de opgegeven geluidbelasting. 

15. De volgorde van de activiteiten waarin men in de verschillende complexen 

rond Schiphol en in het minder zwaar belaste complex te Marssum gehin

derd wordt is geheel of nagenoeg geheel gelijk. 

16. De resultaten van LL 14, Schiphol 1975 stemmen overeen met de resultaten 

van het onderzoek 1963 van de Commissie Kosten. Bij de resultaten van LL 14 

Marssum is deze overeenstemming niet aanwezig. Er blijkt een duidelijk ver

schil te bestaan tussen de beleving lawaai militaire en burgerluchtvaart. 
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Par. 11. 

Summiere vergelijking van de voornaamste resultaten van: 

- het in I963 rond de luchthaven Schiphol gehouden onderzoek naar 

geluidhinder van vliegtuigen 

- het in 1975 rond de luchthaven Schiphol gehouden onderzoek naar 

geluidhinder van vliegtuigen, als voorbereiding van een onder

zoek naar de beleving van geluidwerende voorzieningen tegen 

vliegtuiglawaai in de woonsituatie 

De doelstellingen van de drie hierboven genoemde onderzoeken waren 

verschillend van aard. 

- In 1963 was het voornaamste doel de mate van geluidhinder, ver

oorzaakt door vliegtuigen, in een gegeven situatie na te gaan. 

- Een van de doelstellingen van het onderzoek van 1975 was te veri

fiëren of datgene wat in 1963 geconcludeerd 

dat de lawaaibelasting B ( uitgedrukt in aantal Kosten-eenheden) , 

numeriek gelijk is aan de Gemiddelde Relatieve Hinder Score, uitge

drukt in procenten (r = .95) in 1975 opnieuw zou worden gevonden. 

De enquête in 1975 is zoveel mogelijk vergelijkbaar gehouden met 

de enquête zoals die in I963 bij Schiphol gehouden is. Het voor

naamste doel was toen de mate van geluidhinder, veroorzaakt door 

vliegtuigen, in een gegeven situatie na te gaan. 

Om erachter te komen of men in een bepaald woongebied aan ernstige 

hinder is blootgesteld, is het nodig te onderzoeken welk percentage 

van de bewoners ernstige hinder ondervindt, en een percentage vast 

te stellen waarboven, per definitie, een woongebied blootgesteld is 

aan ernstige hinder. Dit kan alleen gebeuren door het houden van 

een enquête. 

Men was van mening dat het door het verrichten van geluidmetingen 

gemakkelijker zou zijn vast te stellen of er op een bepaalde plaats 

ernstige hinder is. 
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B^t zou uiteraard alleen mogelijk zijn als de gegevens over vlieg

tuiglawaai op zodanige wijze zouden worden bewerkt dat de resul

taten zouden overeenstemmen met die welke door een enquête verkre

gen zouden worden. 

Daarom moesten twee meetmethoden worden ontwikkeld. 

De een zou een maat moeten geven voor de ondervonden hinder; de 

ander zou de lawaaibelasting moeten karakteriseren. 

Als kwantitatieve maat voor de ondervonden hinder wordt, naar ge

noegzaam bekend is, de gemiddelde hinderscore per onderzoekgebied 

gehanteerd, vanwege de onderlinge vergelijkbaarheid omgerekend in 

.de gemiddelde relatieve hinderscore. Deze hinder wordt de speci

fieke hinder genoemd; het gestoord worden bij bepaalde aktiviteiten. 

Daarnaast wordt als hindermaat de niet-specifieke hinder gehanteerd, 

de spontane reactie op vliegtuiglawaai: erg hinderlijk, hinderlijk, 

niet hinderlijk. 

De totale lawaaibelasting van een onderzoekgebied wordt uitgedrukt ) 

in Kosten-eenheden. 

Uit het onderzoek van 1963 bleek, dat de numerieke waarde van de 

gemiddelde relatieve hinderscore gelijk is aan de numerieke waarde 

van de totale lawaaibelasting. 

Een van de doelstellingen van het onderzoek van 1975 was dat men 

wilde verifiëren of datgene wat in 1963 gevonden werd, nl. dat de 

lawaaibelasting B (uitgedrukt in aantal Kosten-eenheden) numeriek 

gelijk is aan de Gemiddelde Relatieve Hinder Score, uitgedrukt in 

procenten (r = .95) in 1975 opnieuw zou worden gevonden. 

Inderdaad stemmen de resultaten van LLl4, Schiphol 1975, overeen 

met de resultaten van het onderzoek i963.van.de commissie Kosten 

(1975: r = .68). 

Ter verduidelijking wordt hiertoe aan de figuur op blz. 178 de 

"Kostencurve" toegevoegd. Van onderzoek LLl^ zijn alleen de punten 

betreffende de gebieden rond Schiphol aangegeven. Zie figuur I (samenvatting) 

Bij de resultaten van LL14 Marssum is deze overeenstemming niet 

aanwezig. 

De beleving van het militaire luchtvaartlawaai te Marssum komt 

niet overeen met de Kostencurven. 

http://i963.van.de
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Wat de specifieke hinder betreft werd dus bij dezelfde lawaaibe

lasting geen verschil gevonden tussen 1975 en 1963 .rhetgeen bete

kent: geen wijziging in de relatie B^^G.R.H.S., rond de lucht

haven Schiphol. 

Over de niet-specifieke hinder kan hetzelfde gezegd worden. In 

tabel 11.1 zijn voor 1963 en 1975, zowel voor Schiphol totaal, als 

voor een aantal wat lawaaibelasting betreft, vergelijkbare deelge

bieden naast elkaar geplaatst de percentages EH, H en NH. 

Uit de cijfers blijkt dat zowel voor Schiphol totaal als voor de 

vermelde deelgebieden met vergelijkbare lawaaibelasting de niet-

specifieke hinder van vliegtuiglawaai in 1975 nagenoeg hetzelfde is 

als in 1963. 

Hoewel men over het algemeen in de bij het onderzoek betrokken 

steekproefgebieden tevreden is over de woning waarin men woont en 

met zijn woonomgeving, noemt 36 % van de ondervraagden rond Schip

hol spontaan "overlast van vliegtuigen" als onprettige kant van hun 

woonomgeving.; in Marssum noemt 50 % van de ondervraagden spontaan 

"overlast van vliegtuigen". 

Overigens blijkt er geen aantoonbare samenhang te zijn tussen de 

geluidbelasting van vliegtuigen waaraan men is blootgesteld en de 

mate van tevredenheid met woning en woonomgeving, noch met de 

wens om wel of niet te verhuizen. 

In tabel 11.2 is "overlast van vliegtuigen" als spontaan antwoord 

op de vraag "wat zijn de onprettige kanten van het wonen hier?" 

vermeld voor het onderzoek Schiphol I963 en voor het onderzoek 

Schiphol 1975. 

Men mag concluderen dat voor het totaal geënquêteerde gebied de 
I 

lawaai-overlast sterk is toegenomen, (I963: 1^^; 1975: 36^) maar 

dat voor gebieden met een zowel in 1963 als in 1975 vergelijkbaar 

hoge lawaaibelasting (meer dan 45 KE) de geluidoverlast niet of 

weinig is toegenomen. 
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In tabel 11.3 is "wil vliegtuiglawaai liefste kwijt" als spontaan 

antwoord op de vraag "Welk geluid was u het liefste kwijt?" ver

meld voor het onderzoek Schiphol 1963 en voor het onderzoek 

Schiphol 1975. 

Men constateert uit deze tabel dat in het onderzoek Schiphol I963, 

53 % van alle ondervraagden vliegtuiglawaai het liefste kwijt wil; 

dit percentage is in 1975 opgelopen tot 71 ^• 

Voor gebieden met een zowel in I963 als in 1975 hoge lawaaibelasting 

(meer dan ^5 KE) loopt het percentage ondervraagden dat vliegtuig

lawaai het liefste kwijt wil (zowel in I963 als in 1975) op tot 

boven de 80 %. 

Tegen het einde van de enquête werd de gesloten vraag aan de orde 

gesteld: "Wat vindt U in Uw situatie het hinderlijkst: vliegtuig

geluiden, verkeersgeluiden of geluiden van de buren?". 

In tabel 11.4 wordt een vergelijking gemaakt tussen Schiphol I963 

en Schiphol 1975. ' 

In 1963 vond 53 % van alle respondenten vliegtuiglawaai het hin

derlijkst; in 1975 is dit percentage opgelopen tot 67 %• 

Voor gebieden met een zowel in I963 als in 1975 hoge lawaaibelas

ting (meer dan 45 KE) loopt het percentage ondervraagden dat 

vliegtuiglawaai het hinderlijkst vindt (zowel in 1963 als in 1975) 

op tot 80 %. 

Uit één en ander kan men de conclusie trekken, dat overlast van en 

irritatie door vliegtuigen ln de woonomgeving in 1975 groter is dan 

in 1963. 

Dit geldt voor Schiphol totaal: het gehele onderzoekgebied. 

In gebieden met een zowel in I963 als in 1975 hoge lawaaibelasting 

(meer dan 45 KE) is geen of nauwelijks verschil te constateren 

tussen 1963 en 1975-
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Schiphol totaal 

1963 

EH 45^^ 

H 3Tif. 

NH 24 % 

100 % 

N = 992 

Schiphol totaal 

1975 

EH 47 % 

H 31 °̂  

NH 22 ^ • 

100 % 

N = 376 

Niet-speci fIeke 

Aalsmeer I963 , 

G.R.H .S . 5 2 , n 

EH 40 % 

' H 36 % 

NH 24 % 

100 % 

N = 150 

Zwanenburg 111 

1975 

55 KE 

EH 46 % 

H 30 % 

NH 24 % 

100 % 

N = 37 

hinder 

Osdorp 1963 

G.R.H.S. 34,7°^ 

EH 28 % 

H 31 % 

NH 41 l 

100 % 

N = 150 

Rijsenhout 1975 

45 KE, G.R.H.S. 
37°̂  

EH 30 % 

H 26 ^ 

NH , 44 ^ 

100 l 

N = 73 

, 
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TABEL 11.2 

Schiphol 

1963 Wat zijn de onprettige kanten van het wonen hier? 

"Overlast van vliegtuigen" 

Schiphol totaal 

Badhoevedorp I 

Badhoevedorp II 

14 ? (n = 992) 

42 l (n = 148) (G.R.H.--̂ ;,:̂  62,4 %) 

3h % (n = 145) (G.R.H.S*. : 60,6 %) 

Schiphol 

1975 Wat zijn de onprettige kanten van het wonen hier? 

"Overlast van vliegtuigen" 

36 % (n = 376) 

45 % (n = 40) (55 KE) 

43 % (n = 72) (45 - 50 KE) 

Schiphol totaal 

Zwanenburg II I 

Zwanenburg I 

Vliegbasis Leeuwarden 

1975 Wat zijn de onprettige kanten van het wonen hier? 

"Overlast van vliegtuigen' 

Marssum.totaal : 50 ^ (n = 58) 

Marssum (zwaar
der be.laste ge
bied) : 52 % (n = 31) 

Marssum (minder 
zwaar belaste 
gebied) : 48 ^ (n = 27) 
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TABEL 11.3 

"Welk geluid was U het liefste kwijt" 

Schiphol 1963 

Schiphol totaal (n = 992) : 53 ^ wi1 vliegtuiglawaai liefste 

kw i j t. 

Aalsmeer (n = 150) : 80 % wi1 vliegtuiglawaai liefste 
kwijt (G.R.H.S. = 52,1 %). 

Badhoevedorp l+ll(n = 300) : 84 ^ wil vliegtuiglawaai liefste 
kwijt (G.R.H.S. = > 60 %). 

Schiphol 1975 

Schiphol totaal (n = 376) : 71 ^ wi1 vliegtuiglawaai liefste 
kw i j t. 

Zwanenburg l/ll/lll(n = 194): 80 % wi I vliegtuiglawaai liefste 
kwijt (45 - 55 KE). 

Vliegbasis Leeuwarden 1975 

Totaal (n = 58) : 88 ^ wi1 vliegtuiglawaai liefste kwijt. 

Marssum (zwaarder belaste 
gebied) (n = 31) : 97 ^ " " " " 

Marssum (minder zwaar 

belaste gebied) (n = 27) : 78 % " " " " 
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TABEL 11.4 

"Welk geluid vindt U in Uw situatie het hinderlijkst" 

Schiphol 1963 

Schiphol totaal (n = 992) : 53 % vliegtuiglawaai het hinderlijkst. 

Aalsmeer I (n = 150) : 8.0 % " " " 
(G.R.H.S. = 52,1 % ) . 

Schiphol 1975 

Schiphol totaal (n = 376) : 6'7 % vliegtuiglawaai het hinderlijkst. 

Zwanenburg l/ll/lll(n = 194): 80 % " " " 
(45 - 55 KE). 

Vliegbasis Leeuwarden 1975 

Totaal (n = 50) : 90 % vliegtuiglawaai het hinderlijkst, 

Marssum (zwaarder belaste 
gebied) (n = 31) :100 % " " " 
Marssum (minder zwaar 
belaste gebied) (n = 27) • jQ % " " " 
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(behorend bij Tabel 11.4) 

Schiphol 1975 (n = 376) 

Schiphol totaal(n = 376) 

67 % vliegtuiggeluiden het hinderlijkst. 

14 % geluiden van buren het hinderlijkst, 

7 % verkeersgeluiden het hinderlijkst. 

13 % geen van alle. 

101 % 

Schiphol 1963 (n = 992) 

Schiphol totaal(n = 992) 

53 % vliegtuiggeluiden het hinderlijkst. 

18 % geluiden van buren het hinderlijkst, 

10 % verkeersgeluiden het hinderlijkst. 

19 '% geen van alle. 

100 % 
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13. Samenvatting . . 

Voor mensen die door luchtvaartlawaai aan te hoge geluidniveaus 
zijn blootgesteld, zal het in een aantal gevallen mogelijk zijn 
de door hen ondervonden hinder te verminderen door middel van 
geluidwerende voorzieningen welke aan hun woning worden aange
bracht. 
Daar geen feitelijke gegevens bekend waren over het effect van 
deze maatregelen op de hinderbeleving, is een onderzoek ingesteld 
in het kader van twee proefprojecten, resp. in enkele locaties 
rond Schiphol en in Marssum bij de vliegbasis Leeuwarden. 
Om het effect en de beleving van de geluidwerende voorzieningen 
te kunnen nagaan, werden ln genoemde locaties de bewoners tweemaal 
geënquêteerd, eenmaal voor het aanbrengen van de voorzieningen 
(fase 1) en vervolgens, twee jaar later, na het aanbrengen van de 
voorzieningen (fase 2). 

In dit rapport wordt fase 1 behandeld, waarmee een inzicht wordt 
gegeven in de objectieve hindersituatie en daarmee samenhangende 
factoren. 
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