
Lijnden is de klos…. 
 
Op de Ledenvergadering heb ik er al wat van laten zien, maar voor de goede orde toch ook nog een 
publicatie in de Boeselijn met een aantal gegevens die voor zichzelf spreken. 
 
Toename aantal vluchten over Lijnden. 
 
Gedurende de laatste maanden waarover wij gegevens mochten ontvangen kan worden 
geconstateerd dat er een extreme stijging is van het aantal vluchten boven ons dorp: meer dan een 
verdubbeling van het aantal vluchten!.voor het gemak even in een staafdiagram naast elkaar gezet. 
En dit zijn alleen de noise events, het werkelijk aantal vluchten ligt nog een stuk hoger! 

 
Maar het wordt allemaal nog slechter, als de plannen die nu op tafel liggen worden uitgevoerd. Om het 
beoogde aantal vluchten (480.000, vorig jaar 425.000) te kunnen bereiken worden de 
handhavingspunten “bijgesteld”. In die plannen komt Lijnden er het slechtst vanaf. De bijstelling zou 
minimaal 2,53 dB(A) Lden moeten worden. Let wel, dit is dus bijna een verdubbeling van de huidige 
herrie. Dit plaatst Lijnden op een absoluut dieptepunt: het is de hoogste “actualisering” van alle 
handhavingspunten. Het gaat hier trouwens om een berekend gemiddelde, wat absoluut niet 
overeenkomt met uw eigen beleving. Het berekende gemiddelde komt namelijk nauwelijks uit boven 
het lawaai van de A9! De werkelijke overlast kunt u in onze Lijndense Overlast Index vinden, waar we 
met stip gestegen zijn (zie www.dorpsraadlijnden.nl) Het doorworstelen van de aanbevelingen, 
conclusies en convenanten van 14 juni jl. (zie website LVNL) heeft  aangetoond dat de naam Lijnden 
in het hele verhaal niet voorkomt. We bestaan gewoon niet. En dat is jammer. Onze diverse acties 
hebben inmiddels geresulteerd in een duidelijke vermelding op de geluidskaarten van NOMOS en 
Geluidsnet. U kunt het dus allemaal “live” volgen. De handhavingswaarde Lden wordt inmiddels al op 
grote schaal overschreden. Dit blijkt uit de gemiddelde metingen van ons Geluidsnet meetpunt. U bent  
dus gewaarschuwd……… 
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