
I Gelui dmeting Schiphol
"Geluidmeting Schiphol faillret"
en "er wordt r ond Schiphol
geen geluid gemeien " sterid 5
en 6 febr uari 2008 in diverse
kranten. Niet helemaal waar
volgens cen woordvoerder van
Geluidsnet. Volgens hem wordt
juist "op st eeds meeT ple k ken.
random Schiphol. vli egtuiggelu id
qemeien", .

Er zijn twee bedrijven die
vliegtuiggeluid meten: Luistervink
en Geluidsnet . Zij meten op bijna
70 plekken rondom Schiphol het

vliegtuiggeluid, Daarnaast heeft
Schiphol nog een eigen meetnct:
Nomos. Jasper Koolhaas van
Geluidsnet:"men sen kunnen op
onze website de met-ingzien van
het vliegtuig dat z ij horen. Heel
transparant."_Zie http:/ /www.
geluidsnet.nl/

De verwarring die deze berichten
st ichten heeft te maken met
het gegeven dat twee zaken
door elkaar worden gehaald ,
Er is namelijk wetgeving
(Luchtverkeerswet) en di e is

gebaseerd op (theoretische)
bcrekeningen en daar staat in
waar Schiphol zich aan heeft te
houdcn.
Maar am de wet te handhaven is
een he el netwerk van Iuisterposten
opgezet die het daadwerkelijke
geluid meten, Op basis van die
metingen kan Schiphol worden
aangesprokon op eventuele
overschrijdingen van de wet.
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Eurlings ga! de parlementariers
gelijk: "Metcn is weten.", De
bewindsman zcgde toe nog deze
kabinetsperiorlc 'te beginncn
aan de invoering van een nieuw
stelsel.

Op dit moment wordt bet geluid
da t vliegtuigen prcduceren
niet daadwerkelijk gemeten,
maar berekend aan de hand
van rnodellen. Dit is veel te
ingewikkeld en leent zich voor
velerlei uitleg, menen de Iracties
in de Kamer. "De modelmatige
benadering is complex en moeilijk
te begrijpen", zo verwcorddc Paul

Politiek: nieuw systeem geluidsmetingen Schiphol
Tang (PvdA) zijn sentiment en dat
van zijn collega '5 _

Er komt een nieuw sys teem am
de geluidsoverlast rand Schiphol
te meten, Die toezegging de ed
minister van Verkeer Carniel
Eurlings (CDA) woensdag tijdens
cen vergadering van de vaste
commissic voor Verkeer en
Waterstaat over de geluidsoverlast
rand de nationale luc hthaven.
Da armee voIgt .hij de wens van
een Ka mermeerderheid.


